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Prefácio  

“… como seres humanos fazemos parte do ambiente. (…) Por conseguinte, qualquer 

dano ao meio ambiente é um dano à humanidade.” 

(Discurso Papa Francisco na ONU, 25 setembro 2015) 

Ambiente e Direitos Humanos é o lema da Conferência Internacional de Ambiente em 

Língua  Portuguesa  (CIALP),  assumindo  que  a  proteção  dos  direitos  humanos  e  a 

proteção do ambiente estão  intrinsecamente ligados e se reforçam mutuamente. A 

pertinência  deste  princípio  tem  sido  reconhecida  no  contexto  internacional  e  tem 

vindo a moldar  a evolução do entendimento do que  são os direitos humanos e os 

direitos do ambiente.  

Os  direitos  fundamentais  do  Homem,  reconhecidos  em  1948  com  a  Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, são relacionados com o ambiente, pela primeira vez, 

em 1972, no âmbito da Declaração de Estocolmo. Esta estabelece a relação entre a 

degradação ambiental e os direitos humanos, abrindo caminho ao  reconhecimento 

internacional da dimensão ambiental dos direitos humanos.  

Mais  recentemente,  a  Agenda  2030  –  Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável 

(ODS)  apresenta‐se  como  um  plano  de  ação  para  as  pessoas,  o  planeta  e  a 

prosperidade,  visando  os  ODS  a  concretização  dos  direitos  humanos  de  todos, 

equilibrando as três dimensões do desenvolvimento sustentável: económica, social e 

ambiental. 

A CIALP, organizada pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade 

de  Aveiro  (DAO‐UA)  e  pela  Rede  de  Estudos  Ambientais  de  Países  de  Língua 

Portuguesa (REALP), integra a comemoração dos 40 anos do DAO‐UA, o XX Encontro 

da  REALP  e  os  30  anos  da  Conferência  Nacional  de  Ambiente.  Constitui  uma 

oportunidade  para  a  reflexão,  partilha  e  discussão  de  atividades  técnico‐científicas 

numa base abrangente e holística, que permitirá expandir horizontes dos interesses e 

abordagens da comunidade lusófona no que ao Ambiente diz respeito. 

Estamos  certos  que  os  contributos  de  cada  um  dos  participantes  na  CIALP  serão 

determinantes  para  uma  resposta  inovadora  da  Comunidade  dos  Países  de  Língua 

Portuguesa  aos  desafios  ambientais  da  humanidade,  permitindo  celebrar  com 

elevação os 40 anos de percurso do Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro “a inovar o ambiente”. 

A Comissão Organizadora  
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Os direitos humanos à água e ao saneamento: possibilidades analíticas e de acção 

 

 

 

Léo Heller 

Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos à água e ao 

esgotamento sanitário 

 

 

 

As  bases  legais  e  normativas  dos  direitos  humanos  à  água  e  ao  saneamento  são 

resultado de um processo histórico dinâmico e em permanente evolução. Este contém 

elementos que fornecem um quadro específico para esses direitos, mas que também 

estabelecem um diálogo com o conjunto dos direitos humanos, sejam os econômicos, 

sociais  e  culturais,  sejam  os  políticos  e  civis,  em  uma  perspectiva  de  interrelação, 

integração  e  interdependência.  Os  referidos  direitos  têm  uma  expressão  atual  na 

Agenda 2010 que, embora pautada pelos direitos humanos e integrando de maneira 

consistente  os  direitos  humanos  à  água  e  ao  saneamento,  trazem  o  risco  de  as 

necessidades  pragmáticas  criarem  brechas  na  realização  desses  direitos,  seja  na 

implementação  da  agenda,  seja mesmo  em  seu monitoramento.  Serão  exploradas 

também possibilidades e necessidades analíticas que o tema apresenta, o que pode 

ser ilustrado pelos relatórios temáticos anuais do Relator Especial.  

 



A HUMANIDADE DO OUTRO LADO DO ESPELHO: A DIVERSIDADE COMO PRINCIPAL 

DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE GLOBAL 

Luiz Oosterbeek 

A representação da Humanidade foi feita, ao longo de milénios, através da projeção das 

identidades culturais de grupos humanos, partilhando redes de intercâmbio cultural e 

socioeconómico, mas afirmando a sua diferenciação. Gestos, gostos, objetos, posturas, 

técnicas, linguagens… constituíram-se nesse contexto diferenciador, como expressão da 

adaptação a contextos diversos e em momentos distintos, mas também de opções distintas 

face a dilemas similares. A sustentabilidade, que é a prevenção das ruturas face aos 

desequilíbrios constantes que caracterizam o fluxo da realidade, estruturou-se muitas vezes 

através da cristalização de “boas práticas”, porém inevitavelmente condenadas à 

obsolescência. Dessa tensão entre um património identitário de saberes ajustados ao 

passado e a necessidade de adaptação a novas dinâmicas dos ecossistemas, neles se 

incluindo as dinâmicas humanas, resultou um desenvolvimento desigual, mas articulado, 

das diferentes tradições culturais, bem como a rejeição de outros sistemas, negativamente 

adjetivados (o cunho de exotismo emprestado a alguns desses outros sistemas é, tal como a 

defesa da tolerância, apenas uma reafirmação etnocêntrica de exclusão  identitária.  

A globalização, porém, coloca hoje todos os grupos humanos perante dilemas comuns, que 

embora consintam em teoria cenários de futuro comuns terão, inevitavelmente, 

concretizações únicas que condicionarão todos os grupos humanos. Num primeiro 

momento dos debates sobre a sustentabilidade, foi assumido um entendimento unicitário 

da realidade, reduzida a um ideal de ambiente, segregando economia de sociedade e 

afastando a dimensão cultural (para não evidenciar as divergências radicais que implica). 

Porém, um balanço claramente negativo de três décadas de políticas internacionais 

inspiradas no “Relatório Brundtland” obriga a rever o modelo, conceptualmente errado, e a 

reconhecer que, como sempre no passado, a diversidade de entendimentos culturais, e não 

apenas sociais ou económicos, é o principal desafio da sustentabilidade. A dificuldade reside 

na relação, tensa, entre a dimensão essencial da diversidade, que reforça as opções 

possíveis e promove a resiliência face aos problemas, e uma sua consequência contextual 



 

que não pode ser ignorada: o favorecimento da dissensão e a rejeição da integração 

globalizante, que dificulta as urgentes ações globais necessárias.  

 

É neste campo que o debate que se instalou na Conferência Mundial das Humanidades abre 

uma oportunidade de ação diferenciada e, potencialmente, mais eficiente. Ao sublinhar a 

impossibilidade de soluções únicas para comunidades diversas e a necessidade de inscrição 

dos dilemas atuais num fluxo temporal muito mais amplo do que o tempo curto das 

ansiedades que governam hoje a generalidade dos países, a Conferência ilustrou como a 

convergência e a integração se podem, efetivamente, construir a partir do reforço da 

diversidade. O apelo à produção de ciência em diversas línguas (algo que a REALP faz há 20 

anos!!), não por uma qualquer oportunidade de correção política, mas porque línguas 

distintas carregam conceitos e lógicas distintas, é um exemplo de uma nova abordagem que 

se encontra noutros documentos recentes, como o documento final da UNESCO sobre o 

alargamento da aplicação da Ciência da Sustentabilidade. Os resultados do Ano 

Internacional do Entendimento Global, ou de projetos de Gestão Cultural Integrada do 

Território (apoiada na integração das ciências da vida com as humanidades), evidencia que 

um outro caminho é não apenas possível, mas mais pragmático e eficiente. 

 

Vivemos transformações profundas, iniciadas há vários séculos com a construção do 

mercado mundial, potenciadas há dois séculos com a industrialização, e aceleradas a partir 

da década de 1970. Essas transformações foram construindo uma humanidade, ainda muito 

imperfeita e segmentada, mas que foi procurando eixos de integração, como a paz, o 

interesse e apreço pela diferença ou as noções de equidade, de respeito ou de Estado de 

Direito. Com designações diversas e entendimentos diferenciados, esses eixos são 

observáveis nas diferentes tradições culturais, porque respondem a necessidades 

partilhadas. Mais do que serem direitos humanos, são hoje o direito a integrar uma 

Humanidade 

 

.
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Resumo 

A vermicompostagem é um processo biológico que visa a utilização de vermes para o 

tratamento  de  resíduos  biodegradáveis,  obtendo  como  produto  final  um  composto 

nutritivo de ação fertilizante: o vermicomposto. Este estudo teve como objetivo avaliar 

a ação da aplicação de vermicomposto na germinação e crescimento da cultura de 

tomate, tendo sido utilizados vermes da espécie Eisenia fetida e a espécie de tomate 

“Vinicio”. Foram produzidos três vermicompostos à escala laboratorial, designados por 

Fertimate  (F1,  F2  e  F3),  com  formulações  distintas  de  resíduos,  tendo  como  base  o 
chorume de cavalo, o chorume de vaca e resíduos de café. Das três formulações em 

análise a composição F1 obteve melhores resultados, apresentando potencial para a 

substituição da turfa na germinação. 

Introdução 

O  setor  agrícola  desempenha  um  papel  fundamental  na  economia  nacional, 

especialmente ao nível das exportações de produtos agrícolas. Em 2016, do total de 

exportações da indústria agroalimentar, 57,5% recaíram sobre os produtos agrícolas 

e  42,5%  sobre  os  produtos  alimentares.  Em  termos  de  valor,  estas  exportações 

representam 6,76% do total das exportações nacionais, que se traduziram em 3 401 

211 milhares de euros para o país. O tomate é um dos principais produtos agrícolas 

exportados em Portugal1. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional 

de  Estatística,  no  Boletim Mensal  da  Agricultura  e  Pescas,  em  agosto  de  2017,  a 

produção  de  tomate  para  a  indústria  atingiu  as  94  toneladas  por  hectare,  que  se 

traduz num aumento de 16% comparativamente ao mesmo período homólogo2. Face 

a  este  panorama  nacional  e  internacional  é  necessário  implementar  medidas 

sustentáveis e com elevada rendabilidade económica para o setor agroalimentar. A 

introdução  de  modelos  de  negócios  inovadores  que  assentem  em  estratégias  de 

produção capazes de reutilizar continuamente os materiais e os recursos, potenciando 
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o seu valor comercial, é atualmente uma das soluções a considerar. A redução e/ou

eliminação  da  aplicação  de  fertilizantes  químicos  surge  como  um  do modelos de

negócios  inovadores  a  seguir.  A  aplicação  de  fertilizantes  orgânicos  capazes  de

aumentar  a  produtividade  da  planta  leva,  por  um  lado,  ao  desenvolvimento  da

agricultura  biológica  e,  por  outro  lado,  à  valorização  de  resíduos  orgânicos  com

elevado  impacte  ambiental.  Neste  sentido,  o  processo  de  vermicompostagem

apresenta um elevado potencial de aplicação, uma vez que permite a valorização de

resíduos orgânicos agroindustriais com a produção de um composto final de elevado

valor  acrescentado  ao  nível  da  fertilização.  O  objetivo  do  presente  trabalho  visa

estudar diferentes  formulações de  resíduos na performance do vermicomposto na

planta de tomate, avaliando, a eficácia de aplicação de um fertilizante natural neste

tipo de cultura agrícola.

A vermicompostagem é um processo biológico onde os vermes detritívoros e outros 

microrganismos  procedem  à  estabilização  da  matéria  orgânica,  produzindo  um 

fertilizante  natural  designado  como  vermicomposto.  O  vermicomposto  é  um 

composto rico em nutrientes, com capacidade de retenção de água e pH próximo do 

neutro.  A  produção  de  vermicomposto  decorre  do  processo  de  alimentação  dos 

vermes  que  permite  a  degradação  dos  nutrientes  presentes  na  matéria  orgânica 

(azoto,  potássio,  fósforo  e  cálcio)  em  formas  mais  solúveis  e  acessíveis  para  o 

crescimento  e  desenvolvimento  das  plantas3,6.  O  processo  de  vermicompostagem 

ocorre na faixa de temperatura mesófila (35˚C a 40˚C) e caracteriza‐se por duas fases 

essenciais: a “fase ativa”, na qual os vermes degradam a matéria orgânica, alterando 

a  sua  composição  física  e  microbiana;  e  a  “fase  de  maturação”,  onde  ocorre  a 

migração dos vermes para as camadas frescas de matéria orgânica e a degradação do 

substrato  pelos  microrganismos  presentes.  Esta  última  fase  depende  do  tipo  de 

resíduos  orgânicos,  da  periodicidade  de  adição  de  nova  matéria  orgânica  e  da 

atividade dos seres detritívoros que, por sua vez, varia com a espécie e a densidade. 

Após a fase de maturação o vermicomposto passa por uma fase de envelhecimento7,8. 

Os trabalhos de Garg et al. e de Suthar et al. analisaram o efeito da Eisenia fetida na 

decomposição de diferentes misturas de substratos orgânicos (resíduos alimentares, 

resíduos agroindustriais e resíduos da indústria têxtil)9,10. Os resultados indicam um 

aumento  dos  nutrientes  azoto,  fósforo  e  potássio,  e  uma  diminuição  do  carbono 

orgânico total e do pH em função do tempo de vermicompostagem. Ainda, Suthar et 

al. estudou o efeito da introdução de resíduos vegetais em combinação com outros 

tipos  de  resíduos  no  desempenho  de  produção  do  vermicomposto.  Em  ambos  os 

estudos os dados revelam que a tecnologia de vermicompostagem é adequada para a 

valorização de vários tipos de resíduos orgânicos. 

Vários estudos demonstram os benefícios  inerentes à utilização do vermicomposto 
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como  fertilizante  orgânico  em  diferentes  espécies  hortícolas,  tais  como:  tomate, 

morango  e  pimento11‐14.  Estes  benefícios  advêm,  essencialmente,  da  presença  de 

nutrientes essenciais como o fósforo e o potássio no vermicomposto, e da presença 

de uma flora microbiana importante para o crescimento da planta. A Tabela 1 resume 

os resultados obtidos para o crescimento, rendimento e qualidade de algumas plantas 

pela aplicação de um vermicomposto. 

Tabela 1: Resultados obtidos para o crescimento, rendimento e qualidade de várias 

plantas após a aplicação de um vermicomposto. 

Planta  Resultados  Ref. 

Lírio (Lilium)  Altura da planta; teor de clorofila; peso do caule; 

peso da raiz e comprimento da raiz 

15 

Soja (Glycine max)  Conteúdo fenol das folhas  16 

Trigo (Triticum aestivum)  Altura média da planta; número de folhas por 

planta; teor de proteína e conteúdo de gordura 

17 

Mostarda (Brassica)  Área de folha; taxa de crescimento e índice de 
colheita 

18 

Tomate (Lycopersicum 
esculentum) 

Peso das folhas; peso do fruto; número de frutos  19 

Ervilha (Pisum sativum)  Número de folhas; peso da raiz e comprimento da 
raiz 

20 

Amendoim (Arachis hypogaea)  Número de folhas; Área foliar, peso da planta; 

comprimento da raiz e conteúdo de Mg, Ca, K, P 

21 

Tomate (Lycopersicum 
esculentum) 

Número de folhas e peso da planta  22 

Morango (Fragaria X ananassa)  Número de frutos por planta; pH dos frutos; 
rendimento total 

23 

Tomate (Lycopersicum 
esculentum) 

Rendimento total; altura da planta e taxa de 
germinação 

24 

Constata‐se  que,  de  uma  forma  geral,  a  aplicação  do  vermicomposto  melhora  o   

desempenho das diferentes espécies de plantas. A título de exemplo, a aplicação de 

vermicomposto  melhora  a  altura  da  planta  de  beringela  (Solanum  melongena)25.  

Peyvast et al. analisaram o efeito do vermicomposto produzido a partir de chorume 

de vaca na planta de espinafre (Spinacia oleracea), em quatro tratamentos diferentes 

(0%,  10%,  20%  e  30%)  de  vermicomposto26.  De  acordo  com  os  resultados,  a   

formulação  com  10%  de  vermicomposto  foi  a  que  obteve  melhor  desempenho  no 

crescimento  da  planta.  Na  mesma  linha  de  investigação,  a  planta  de  tomate  

(Lycopersicum  esculentum)  obteve  um  maior  crescimento,  quando  o  substrato  de 

turfa foi substituído por vermicomposto22. 
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Materiais e Métodos 

Recolha de resíduos e vermes 

Os resíduos de café foram recolhidos em restaurantes e cafés locais. Os resíduos de 

tomate, as cascas de ovo, a palha e o chorume de vaca e cavalo foram coletados em 

explorações  agrícolas  também  locais.  Os  resíduos  de  jornal  foram  recolhidos  em 

papelarias e habitações da região. Os vermes utilizados da espécie Eisenia fetida foram 

adquiridos à empresa Futuramb, Portugal. 

Condições de Produção e maturação 

Foram  produzidos  3  vermicompostos  distintos,  com  diferentes  proporções  de 

resíduos: S1, S2 e S3 (ver Tabela 2). A seleção do tipo de resíduos e a sua proporção 

foi  realizada  com  recurso  a  uma  ferramenta  de  cálculo  (elaborada  previamente), 

contendo a caracterização teórica de sessenta tipologias de resíduos. Esta ferramenta 

teórica permite a simulação de várias proporções de resíduos, em massa e volume, 

até  atingir  os  parâmetros  C/N  e  humidade  ótimos  para  o  processo  de 

vermicompostagem.  Adicionalmente,  permite  comparar  a  relação  NPK  da mistura 

com as necessidades nutricionais da cultura de tomate. 

Tabela 2: Composição e caracterização teórica das formulações em estudo 

Formulações 
S1  S2  S3 

Resíduos de café (kg)  4,0  4,0  2,0 

Chorume de vaca (kg)  0,0  5,5  0,0 

Chorume de cavalo (kg)  5,5  0,0  4,0 

Resíduos de palha (kg)  0,2  0,3  0,2 

Resíduos de jornal (kg)  0,2  0,2  0,2 

Cascas de ovo (kg)  0,0  0,0  0,2 

Resíduos de tomate (kg)  0,0  0,0  1,0 

Água (kg)  0,1  0,0  0,5 

Razão C/N*  21,2  23,0  24,1 

Humidade (%)*  75  75,8  70 

PH*  7  7  7 

T (°C)*  22  22  22 

* valores teóricos calculados

Pela análise da Tabela 2 constara‐se que as misturas S1 e S2 distinguem‐se pelo tipo 

de chorume adicionado. A mistura S3 contém a mesma tipologia de resíduos de S1 

(em diferentes proporções) com a adição de resíduos de tomate. Os resíduos foram 

misturados  e  triturados,  de  acordo  com  cada  formulação,  sendo  posteriormente 
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adicionados  em  vermicompostores  com  sistema  de  controlo  de  temperatura  e 

humidade (Futuramb, Portugal). A Tabela 3 apresenta a caracterização nutricional das 

três formulações elaboradas. 

Tabela 3: Caracterização nutricional de S1, S2 e S3. Composição em NPK e outros 

nutrientes nomeadamente Mo, Zn, Pb, Co, B, Mn, Fe, Mg, Ca, Cu, Na e Al. 

Nutriente  S1  S2  S3 

P (kg/m3)  3,973 ± 0,816  2,191 ± 0,195  3,262 ± 0,224 

K (kg/m3)  11,496 ± 1,718  7,056 ± 0,162  8,574 ± 0,865 

N (%)  2,3 ± 0,0  2,2 ± 0,3  2,1 ± 0,4 

Mo (kg/m3) x10‐3  1,5 ± 0,3  0,3 ± 0,1  1,1 ± 0,08 

Zn (kg/m3) x10‐3  77,1± 14,12  60,9 ± 14,6  46,2 ± 1,4 

Pb (kg/m3) x10‐3  0,3 ± 0,08  0,3 ± 0,08  0,4 ± 0,08 

Co (kg/m3) x10‐3  0,6 ± 0,04  0,4 ± 0,04  0,4 ± 0,02 

B (kg/m3) x10‐3  2,2 ± 0,3  2,6 ± 1,2  0,6 ± 0,3 

Mn (kg/m3) x10‐3  513,9 ± 136,5  287,5 ± 71,1  294,8 ± 15,5 

Fe (kg/m3) x10‐3  534,2 ± 184,6  489,4 ± 183,8  260,4 ± 10,8 

Mg (kg/m3)  1,420 ± 0,121  1,509 ± 0,110  1,776 ± 0,092 

Ca (kg/m3)  3,751 ± 0,635  5,502 ± 0,556  59,323 ± 19,021 

Cu (kg/m3) x10‐3  28,3 ± 3,7  22,8 ± 1,2  18,4 ± 0,8 

Na (kg/m3)  2,107 ± 0,478  0,608 ± 0,036  1,452 ± 0,081 

Al (kg/m3) x10‐3  7,3 ± 1,6  12,1 ± 1,37  68,2 ± 10,1 

Resultados obtidos em triplicado. 

Após o processo de vermicompostagem procedeu‐se à separação do vermicomposto 

dos  vermes  através  do  método  manual  e  do  método  da  luz.  Posteriormente,  os 

vermicompostos, livres de vermes, passaram por um processo de maturação em duas 

fases.  A  primeira  fase  ocorreu  em  ambiente  controlado,  em  câmara  de  fitoclima  a 

25 °C, com 55% de humidade, durante 11 a 15 dias, procedida de maturação natural, 

ocorrendo  à  temperatura  ambiente  até  se  verificar  a  estabilização  do  pH,  como 

indicador de um bom nível de maturação. 

Análises físico‐químicas 

Vários parâmetros foram quantificados para avaliar as alterações físico‐químicas do 

vermicomposto, tais como, o peso seco, o pH, os nutrientes principais, N, P e K, assim 

como os seguintes minerais: Mo, Zn, Pb, Co, B, Mn, Fe, Mg, Ca, Cu, Na e Al. Nesta 

análise,  as  amostras  sofreram  uma  digestão  num  sistema  de  micro‐ondas 

Speedwavetêm MWS‐3 + (Berghof, Alemanha), em cinco passos. O teor de nutrientes 

foi analisado utilizando o equipamento ICP‐OES Optima 7000 DV (PerkinElmer, EUA). 

Durante  e  após  a  fase  de  maturação  os  parâmetros  acima  mencionados  foram 

controlados, de modo a avaliar o nível de maturação dos vermicompostos. 
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As amostras de vermicomposto foram mantidas em estufa a 60°C, durante três dias, 

permitindo  comparar  o  peso  mássico  antes  e  após  o  período  de  secagem,  com 

objetivo de determinar o peso seco e o teor de água. Os resultados são apresentados 

em percentagem. Na medição do pH utilizou‐se uma  suspensão de  água destilada 

numa proporção de 1:5 (p/v). O método de Kjedahl foi o método selecionado para 

determinar o teor de azoto orgânico total. 

Análise do efeito do vermicomposto na cultura de tomate 

Após  a  maturação  e  caracterização  dos  três  vermicompostos  (designados  por 

Fertimate:  F1,  F2  e  F3),  a  eficácia  da  sua  utilização  na  germinação,  crescimento  e 

desenvolvimento da planta de tomate foi avaliada. 

No primeiro ensaio realizaram‐se 7 tratamentos com vinte sementes de tomate da cv. 

“Vinicio”®(Enza Zaden), por  tratamento,  semeadas  individualmente em alvéolos de 

germinação, em desenho aleatório com diferentes volumes de vermicomposto. Como 

formulação de controlo utilizaram‐se alvéolos com 100% de turfa, uma vez  que a turfa 

é o substrato mais utilizado em viveiro para a germinação do tomateiro. Para além da 

turfa, comparou‐se também a eficácia da utilização de um vermicomposto comercial 

(VC). Após a sementeira, os  tabuleiros  foram colocados durante um período de 15 

dias,  numa  câmara  de  fitoclima  a  25°C,  com  75%  de  humidade,  e  uma  radiação 

incidente de 50 µmol m2 s‐1. Nos restantes dias as plântulas foram transferidas para 

uma câmara de fitoclima a 20°C, com 75% de humidade, e uma radiação incidente de 

120 µmol m2 s‐1. 

No segundo ensaio realizaram‐se 5 tratamentos, utilizando‐se seis plantas de tomate 

cv. “Vinicio”®(Enza Zaden) já enraizados por tratamento. Neste caso as plantas foram

transplantadas individualmente para vasos de 1,5 L em desenho aleatório. De forma

a comparar a eficácia da aplicação dos Fertimate (nas formulações F1, F2 e F3),  foi

também analisado o efeito de um VC. Os vasos com 100% de substrato universal (SU)

foram  utilizados  como  controlo.  Da  variedade  de  SU  disponíveis  no  mercado,  foi

escolhido o que apresentava um menor teor de matéria orgânica. Esta experiência

teve a duração de 45 dias em câmara de fitoclima a 20°C, com 75% de humidade, e

uma radiação incidente de 165 µmol m2 s‐1.

Resultados e Discussão 

Os  resultados  e  a  respetiva  discussão  encontram‐se  divididos  em  diferentes 

subcapítulos. Numa primeira parte é apresentada a caracterização nutricional de F1, 

F2 e F3 após o processo de maturação. Numa segunda parte são citados os resultados 

da aplicação do F1 na germinação de sementes de tomate, e por último, são também 

apresentados os resultados obtidos do teste da aplicação de F1, F2 e F3 em diferentes 
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parâmetros, aquando o crescimento da planta e do fruto. 

Caracterização do Fertimate 

Durante o processo de maturação dos vermicompostos F1, F2 e F3 foi analisado o pH 

e a humidade relativa. Na primeira etapa de maturação apresentaram uma humidade 

relativa compreendida entre 30‐45% e valores de pH de 7,8 (F1), 7,5 (F2) e 7,8 (F3). 

Após a segunda etapa, os valores de humidade relativa reduziram‐se para 21‐23 % e 

os  valores  pH  diminuíram  para  6,1  (F1),  6,1  (F2)  e  6,2  (F3)  respetivamente.  O  pH 

próximo  da  neutralidade  encontrado  na  primeira  etapa  de  maturação  deve‐se, 

sobretudo, à atividade dos vermes durante o processo de vermicompostagem, uma 

vez  que  estes  segregam  compostos  intestinais  ricos  em  cálcio  que  ajudam  a 

neutralizar compostos ácidos produzidos a par do processo5,27. 

Relativamente à composição química, o F1 apresenta uma concentração superior em 

grande parte dos minerais (Tabela 4). A concentração de N, P e K  aumentou, tal como 

a concentração de outros minerais (Mg e Ca). No entanto, verificou‐se também um 

aumento da concentração de metais pesados, tais como o Fe e Zn. Este facto pode ser 

explicado  pela  ocorrência  de  uma  concentração  de  substâncias  devido  à  perda  de 

compostos orgânicos durante o processo de vermicompostagem5,28. 

Tabela 4: Caracterização nutricional de F1, F2 e F3. Composição em NPK e outros 

nutrientes nomeadamente Mo, Zn, Pb, Co, B, Mn, Fe, Mg, Ca, Cu, Na e Al. 

Nutriente  F1  F2  F3 

P (kg/m3)  5,983 ± 0,285  3,174 ± 0,038  3,609 ± 0,227 

K (kg/m3)  13,584 ± 0,916  9,047 ± 0,161  10,130 ± 0,440 

N (%)  2,5 ± 0,0  2,1 ± 0,3  2,0 ± 0,1 

Mo (kg/m3) x10‐3  2,2 ± 0,3  0,6 ± 0,2  0,7 ± 0,1 

Zn (kg/m3) x10‐3  129,7 ± 12,02  117,2 ± 16,3  58,2 ± 4,9 

Pb (kg/m3) x10‐3  0,3 ± 0,1  0,4 ± 0,01  0,7 ± 0,1 

Co (kg/m3) x10‐3  1 ± 0,05  0,8 ± 0,02  0,5 ± 0,1 

B (kg/m3) x10‐3  11,5 ± 1,6  11 ± 0,5  6,8± 0,8 

Mn (kg/m3) x10‐3  665,9 ± 65,4  445,0 ± 5,92  334,8 ± 27,8 

Fe (kg/m3)  1,036 ± 0,065  1,089 ± 0,158  0,610 ± 0,039 

Mg (kg/m3)  2,794 ± 0,133  2,394 ± 0,062  2,724 ± 0,048 

Ca (kg/m3)  17,399 ± 3,054  21,880 ± 3,324  108,688 ± 11,944 

Cu (kg/m3) x10‐3  43,2 ± 4,2  34,9 ± 1,1  20,9 ± 1,5 

Na (kg/m3)  2,598 ± 0,278  1,621 ± 0,115  1,980 ± 0,062 

Al (kg/m3) x10‐3  34,5 ± 4,8  41,3 ± 3,9  87,0 ± 2,1 

Dados recolhidos após a maturação em câmara de fitoclima; resultados obtidos em triplicado. 

Em termos de composição NPK, o F1, de uma forma geral, obtém valores superiores 
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relativamente  a  F2  e  F3.  A  formulação  F3  apresenta  valores,  no  geral,  inferiores, 

excetuando  a  sua  concentração  em  Ca  e  Al.  Os  valores  de  N  vão  ao  encontro  do 

reportado na literatura, estando compreendidos no intervalo de 2‐3 %3. 

Após a maturação natural, o conteúdo em N e C foi igualmente quantificado (Tabela 

5). As composições N e C variam para os diferentes vermicompostos, destacando‐se 

uma  maior  concentração  de  N  e  C  para  o  F1  e  menor  para  o  F3.  No  entanto, 

considerando  a  razão  C/N,  este  é  semelhante  nas  distintas  formulações,  variando 

entre  14,5  e  16,6.  A  relação  C/N  é  um  ótimo  indicador  de  maturidade  do 

vermicomposto,  sendo  comummente  utilizado  para  avaliar  a  sua  qualidade. 

Geralmente,  a  relação  C/N  do  vermicomposto,  sendo  inferior  a  20, mostra  que  o 

mesmo  apresenta  qualidade  aceitável,  e  inferior  a  15,  torna‐o  apropriado  para 

aplicações agronómicas5. Assim, é possível verificar que todos os compostos indicam 

um bom nível de maturidade, salientando, sobretudo, o F1. 

Tabela 5: Composição em N e C de F1, F2 e F3 após o processo de maturação. 

Nutriente  F1  F2  F3 

N (%)  3,4 ± 0,32  2,8 ± 0,32  2,2 ± 0,09 

C (%)  46,35  43,2  31,75 

C/N  14,5 ± 1,61  16,6 ± 1,65  15,2 ± 0,23 

Estas  alterações  eram  espectáveis  devido  à  diferente  origem  de  matéria‐prima, 

nomeadamente,  a  matéria  orgânica,  e  respetivas  concentrações  utilizadas. 

Comparando,  por  exemplo,  o  vermicomposto  F1  com  o  vermicomposto  F3, 

provenientes  de  duas  formulações  com  a  mesma  tipologia  de  resíduos  mas  em 

proporções distintas, verificam‐se diferenças significativas ao nível da concentração 

de N e C. 

Avaliação da adição de Fertimate na germinação de tomate 

Nesta  fase  apenas  foi  avaliado  a  formulação  F1,  por  apresentar  uma  composição 

global  de  elevado  valor  nutricional.  Sendo  a  turfa  o  substrato  mais  utilizado  na 

germinação  da  planta,  o  F1  foi  comparado  com  a  turfa,  assim  como  com  um 

vermicomposto comercial (VC), tendo por base o chorume (Tabela 6). O número de 

plantas germinadas demonstra  resultados  interessantes. As melhores  combinações 

foram o  F1  (1:2)  (33% de  Fertimate  1),  VC  (1:2)  e  VC  (1:0).  Além disso,  durante  o 

período de germinação foi possível observar que grande parte das sementes germinou 

ao  7º  dia,  com  exceção  da  formulação  F1  (2:1)  onde  as  sementes  começaram  a 

germinar apenas no 10º dia (dados não demonstrados neste artigo). 

Tabela 6: Taxa de germinação, número de sementes germinadas, altura, número 

médio de folhas e respetivo teor em clorofila para as diferentes combinações de 
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vermicomposto (F1 ou VC):trufa. 

Combinação 

(vermicomposto: trufa) 

Nº  sementes 
germinadas 

Taxa  de  germinação 
(%) (n=20) 

Controlo (0:1)  17  85 
F1 (1:2)  18  90 
F1 (2:1)  10  50 
F1 (1:0)  16  80 
VC (1:2)  17  85 
VC (2:1)  14  70 
VC (1:0)  17  85 

A altura das plantas foi medida após o 14º dia de germinação, tendo sido observado 

que os maiores crescimentos resultaram da adição de F1 (1:2), VC (1:2), VC (2:1) e VC 

(1:0), com alturas muito próximas dos 9 cm. Relativamente ao número de folhas foi 

obtido maior número na formulação controlo, F1 (1:2), VC (1:2), VC (2:1) e VC (1:0).  O 

teor de clorofila foi também analisado, tendo‐se obtido mais clorofila na formulação 

controlo, F1 (1:2), VC (1:2), VC (2:1) e VC (1:0). Neste caso o F1 (1:0) registou o valor 

mais  baixo.  Numa  visão  global   os  tratamentos  que  demonstraram  serem  mais  

favoráveis  foram  nomeadamente  o  controlo,  que  consiste  na  adição  exclusiva  de 

turfa, a composição F1 (1:2) e as três composições VC (1:2) (2:1) (1:0). Estes resultados 

demonstram o potencial do vermicomposto na substituição parcial da turfa na etapa 

da germinação da planta. Sendo a turfa um recurso natural não renovável, este tem 

potencial  não  apenas  económico  mas  também  ambiental,  podendo  ser  uma  

alternativa sustentável. 

Avaliação da adição de Fertimate no crescimento do tomate 

Nesta  análise,  diferentes  tratamentos  foram  testados  (cinco,  no  total),  tendo  sido   

adicionado 20% de F1, F2, F3 e VC a 80% de substrato universal  (substrato pobre), 

designando‐se por: F1 (1:4), F2 (1:4), F3 (1:4) e VC (1:4), respetivamente. 

As plantas que registaram um maior crescimento foram o VC (1:4), o F3 (1:4) e o F1 

(1:4),  respetivamente.  Estes  resultados  demostram  o  benefício  da  aplicação  do  

vermicomposto  no  solo  para  o  crescimento  da  planta  de  tomate.  A  aplicação  do 

vermicomposto  F3  apresenta  melhores  resultados,  o  que  pode  ser  explicado  pala  

presença resíduos de tomate na formulação S3. Relativamente ao número de folhas, 

F1 foi a que obteve melhores resultados (aproximadamente 14 folhas). 

O  crescimento  da  planta  foi  conduzido  até  ao  aparecimento  do  fruto,  de  modo  a  

avaliar o efeito da adição de vermicomposto no rendimento final da planta (Tabela 7). 

Dos cinco tratamentos em teste, o tratamento que obteve um melhor resultado, ao 

nível de número de frutos, foi o tratamento F1 (1:4), com 24 frutos. O controlo foi o 

que  obteve  pior  rendimento,  seguindo‐se  o  vermicomposto  comercial  e  o 
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vermicomposto F2. 

Tabela 7: Número de Frutos após 45 dias de crescimento. 

Combinação 
  (vermicomposto: 
SU)

Nº Frutos 

Controlo (0:1)  0 
F1 (1:4)  24 
F2 (1:4)  13 
F3 (1:4)  14 
VC (1:4)  13 

De um modo geral, é possível afirmar que todas as formulações em análise originaram 

um  vermicomposto  com  capacidade  comparável  ao  vermicomposto  comercial,  ou 

ainda superior no caso do F1. Estes  resultados  indicam que a seleção dos  resíduos 

deve considerar as necessidades nutricionais da planta e a estabilidade do processo, 

uma vez que os vermicompostos apresentam desempenhos distintos. A performance 

dos vermicompostos indica que existe potencial para a utilização do vermicomposto 

como fertilizante orgânico para a planta de tomate. 

Conclusão 

Pode‐se concluir que a aplicação de vermicomposto melhora a performance da planta 

de  tomate,  tanto  ao  nível  da  germinação  como  ao  nível  do  número  de  frutos.  A 

tipologia de resíduos e as respetivas misturas são essenciais para o bom desempenho 

do produto final. A presença de chorume de cavalo, em combinação com resíduos de 

café, permite obter um vermicomposto final de elevada qualidade nutricional que, por 

sua vez, é capaz de substituir parcialmente a turfa na fase de germinação do tomate 

e aumentar o rendimento da planta. Um dos resultados importantes deste trabalho é 

demostrar que torna‐se benéfico para o setor agrícola  a conjugação do tratamento 

de  resíduos  orgânicos  com  a  produção  de  um  produto  com  elevado  valor 

acrescentado,  potenciando  a  criação  de  modelos  de  negócio  com  base  numa 

economia circular. No entanto, é necessário analisar um maior número  de resíduos e 

culturas e transpor esta tecnologia para uma escala piloto. 
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Resumo 

O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  desenvolvimento  de  mudas  de  bananeiras 

fertirrigadas  com  Dejeto  Líquido  de  Suínos  (DLS)  analisando  sua  eficiência  em 

comparação com o tratamento convencional (químico). O experimento foi  realizado 

em  delineamento  inteiramente  casualizado  (DIC)  com  seis  tratamentos  e  seis 

repetições,  sendo  as  doses  de  DLS  definidas  com  base  no  nutriente  em  maior 

concentração no dejeto, que, neste caso,  foi o nitrogênio. Os resultados mostraram 

que o DLS  foi eficiente no  fornecimento de nutrientes para as mudas de bananeira, 

podendo  ser  utilizado  como  substituto  do  fertilizante  químico.  A  dose  de  DLS  que 

representou 25% da dose de nitrogênio do fertilizante químico foi a que proporcionou 

melhores condições de desenvolvimento para as mudas de bananeira. 

Introdução 

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)1, o Brasil ocupa a 

quarta posição no ranking mundial de produção de carne suína, ficando atrás da China, 

da  União  Europeia  e  dos  Estados  Unidos  que,  em  2016,  produziram, 

aproximadamente, 53, 23 e 11 milhões de  toneladas de carne,  respectivamente. A 

produção  brasileira,  neste  mesmo  ano,  foi  de  aproximadamente  3,7  milhões  de 

toneladas.  Porém,  essa  alta  demanda  de  produção  de  carne  suína  é  diretamente 

responsável pela geração de dejetos líquidos de suínos (DLS) que são caracterizados 
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pela mistura de fezes, urina, restos de rações e resíduos de lavagem, que, caso sejam 

lançados no meio ambiente sem o devido tratamento, podem causar sérios problemas 

de contaminação no ar, água e solo. 

A suinocultura é considerada pelos órgãos de fiscalização e proteção ambiental como 

atividade  de  grande  potencial  poluidor,  face  ao  elevado  número  de  contaminantes  

contidos  nos  seus  efluentes,  cuja  ação  individual  ou  combinada  representa  fonte 

potencial de contaminação do ar e de degradação dos recursos hídricos e do solo.2 

Assim, nos últimos anos, devido à pressão exercida por órgãos de regulação ambiental, 

bem  como  por  setores  da  sociedade  civil,  para  conter  a  contaminação  do  meio  

ambiente por DLS, as principais formas de tratamento e destinação final deste dejeto 

têm sido alvo de estudos de vários pesquisadores. 

Por ser um resíduo que apresenta elevados  teores de matéria orgânica e de vários 

nutrientes, em especial o nitrogênio e o fósforo, o dejeto de suínos possui capacidade 

de melhorar as propriedades físicas e as características químicas e biológicas do solo, 

possibilitando  a  sua  utilização  na  agricultura  como  fornecedor  de  nutrientes  e  

elementos favoráveis ao desenvolvimento e a produção das plantas.3 

Desta forma, o uso da fertirrigação com DLS como forma de disposição final é uma boa 

alternativa,  pois  este  dejeto  possui  nutrientes  que  poderiam  ser  aproveitados  em  

culturas  agrícolas,  em  especial  lavouras,  pastagens  e/ou  frutíferas    (desde  que  não 

sejam  consumidas  cruas),  substituindo  ou  diminuindo  a  utilização  das  adubações  

químicas, como o NPK e, consequentemente, os gastos com adubos. Além disso, pode 

evitar a contaminação dos recursos naturais. 

A  cultura  da  bananeira  é  uma  das  mais  consumidas  e  produzidas  no  mundo,  

necessitando de solos ricos em teores de matéria orgânica. A cultura é exigente em 

nutrientes,  principalmente  nitrogênio  e  potássio,  além  de  necessitar  de  elevada  

quantidade  de  água  e  de  boas  condições  de  solo.  Sendo  assim,  a  fertirrigação  da 

bananeira  com  DLS  é  uma  alternativa  viável  para  destinação  deste  dejeto  como  

fertilizante. 

A bananeira, Musa spp., é uma planta oriunda do continente asiático, sendo cultivada 

na maioria  dos  países   tropicais   e  constituindo‐se   em  uma  das  principais  frutíferas  

cultivadas  e  consumidas  no  Brasil,  com  produção  anual  média  de  6,8  milhões  de 

toneladas em uma área cultivada de aproximadamente 500 mil hectares.4 

Minas Gerais é o terceiro maior estado produtor nacional de bananas, respondendo 

por  11% do  volume brasileiro,  o  que  equivale  a  cerca  de  775 mil  ton/ano.  A maior 

parte 
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da  produção  mineira  de  banana  se  concentra  em  102  municípios  das  regiões  do 

Triângulo  Mineiro,  Norte,  Noroeste,  Nordeste,  Sul,  Zona  da  Mata  e  Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).5 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das 

mudas  de  bananeira  com  a  fertirrigação  com  Dejeto  Líquido  de  Suínos  (DLS)  e 

comparar  com  o  tratamento  convencional  (químico),  de  forma  a  dar  um  destino 

adequado ao DLS proveniente da granja de suínos da Fazenda Sobradinho, onde está 

localizado  o  Instituto  Federal  do  Triângulo  Mineiro  (IFtêm)  ‐  Campus  Uberlândia, 

contribuindo para a economia de água e uso de fertilizantes e diminuindo o risco de 

contaminação ambiental associado a esse resíduo. 

Metodologia 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizada no Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro (IFtêm) – campus Uberlândia, localizado na cidade de Uberlândia, 

estado de Minas Gerais, Brasil, cujas coordenadas geográficas são: 18°45’54.17’’ de 

latitude sul e 48°17’19.28’’ de longitude oeste sendo a altitude média de 660 metros. 

Atualmente,  a  suinocultura  do  IFtêm  ‐  Campus Uberlândia  não  dispõe  de  nenhum 

sistema de tratamento para os dejetos, sendo estes armazenados em uma lagoa de 

decantação, já saturada, principalmente no período de chuvas na região. 

O clima do município de Uberlândia, segundo Köppen, é do tipo Cwa (Clima tropical), 

possuindo  duas  estações  bem  definidas:  período  chuvoso,  de  outubro  a  abril,  e  o 

período seco, de maio a setembro. A precipitação atmosférica média encontra‐se em 

torno de 1540 mm, e possui uma temperatura média anual de 22,9 °C. 6 

O DLS utilizado no estudo foi proveniente da lagoa de decantação da suinocultura do 

IFtêm – campus Uberlândia. A  fim de obter uma amostra  representativa, o DLS  foi 

coletado de forma integrada com amostragens em diferentes posições em relação à 

largura, comprimento e profundidade da lagoa, para determinação da sua composição 

média  ou  carga  total.7  A  coleta  foi  realizada  com  auxílio  de  balde  e  outros 

equipamentos de segurança, sendo os DLSs aplicados manualmente com o auxílio de 

regadores nas mudas de bananeira. 

As mudas de bananeira micropropagadas (Musa spp.) utilizadas foram da variedade 

BRS Platina e foram adquiridas no viveiro comercial Multiplantas Tecnologia Vegetal 

Ltda®, no mês de abril de 2017. 
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As  mudas  de  bananeira  foram  acondicionadas  em  recipientes  plásticos  com  

capacidade  para  três  litros  de  substrato  em  casa  de  vegetação.  O  substrato  foi 

composto por terra e areia na proporção 2:1. 

As dosagens de biofertilizante a serem utilizadas em cada tratamento foram baseadas 

no nutriente de maior concentração no DLS. Desse modo, no início do experimento foi 

realizada sua caracterização química, sendo determinados os seguintes parâmetros: 

pH,  densidade,  matéria  orgânica,  carbono  orgânico,    nitrogênio  total,  relação  C/N,  

fósforo total, potássio solúvel em água, cálcio, magnésio, enxofre, sódio, boro, cobre, 

ferro , manganês e zinco. A caracterização do dejeto de suíno foi realizada na FERLAB® 

Laboratório  Agrícola,  situado  no  município  de  Araguari,  MG,  seguindo  as  

recomendações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.8 

Após determinação das dosagens, o DLS foi aplicado, parceladamente, a cada 15 dias, 

para melhor aproveitamento do dejeto nas plantas, no período de 60 dias. As mudas 

foram mantidas na capacidade de campo ao longo do tempo em que permaneceram 

na casa de vegetação. 

A unidade experimental consistiu em um delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

com 6 tratamentos e 6 repetições com tratamentos que corresponderam a 100%, 75%, 

50%, 25%, 0% da dose de fertilizante recomendada para a cultura da bananeira e o 

sexto  tratamento  foi  constituído  por  100%  da  dose  de  fertilizante  NPK  14  14  14  

recomendada para a referida cultura, ou seja, testemunha química. As doses foram 

baseadas no nutriente em maior concentração no DLS. 

Ao longo do experimento foram avaliados os seguintes aspectos: a altura das mudas 

com  o  auxílio  de  uma  régua  graduada;  o  número  de  folhas;  e  o  diâmetro  do  

pseudocaule  por  meio  de  um  paquímetro  digital.  Para  os  dados  dessas  avaliações, 

foram calculadas as médias gerais de cada tratamento e os  incrementos médios de 

desenvolvimento,  que  se  referem  à  média  dos  resultados  ao  final  do  experimento,  

menos os dados médios encontrados no início do experimento. 

Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de Dunnett a 5% de significância para 

a  média  do  desenvolvimento  morfológico  da  bananeira  em  relação  ao  fertilizante  

químico padrão, utilizando o programa Assistat®.9 Resultados e Discussão 

Caracterização do DLS e determinação de dosagem 

Na  Tabela  1,  são  apresentados  os  dados  obtidos  na  caracterização  química  do  DLS  

coletado na lagoa de decantação da suinocultura do IFtêm – campus Uberlândia. 
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Tabela 1: Caracterização química do DLS 

Determinação  Unidade  Resultado 

Índice pH  pH  7,00 

Densidade  g/L  0,99 

Matéria orgânica  %  0,09 

Carbono orgânico (C)  %  0,05 

Nitrogênio (N) total  %  0,35 

Relação C/N  %  0,14 

Fósforo (P2O5) total  %  0,07 

Potássio (K2O) sol. em água  %  0,18 

Cálcio (Ca)  %  0,11 

Magnésio (Mg)  %  0,03 

Enxofre (S)  %  0,00 

Sódio (Na)  mg/L  140,00 

Boro (B)  mg/L  0,84 

Cobre (Cu)  mg/L  25,00 

Ferro (Fe)  mg/L  20,00 

Mangânes (Mn)  mg/L  9,00 

Zinco (Zn)  mg/L  7,00 

Considerando os resultados obtidos na caracterização do DLS, o Nitrogênio Total foi  o 

nutriente  em  maior  concentração  (3,5  g.L‐1).  Considerando  essa  concentração,  a 

dosagem de nitrogênio a ser utilizada no experimento seguiu a recomendação de 5 

kg.m‐3  por muda10.  Assim,  na  Tabela  2,  são  apresentadas  as  quantidades  de DLS  e 

fertilizante  químico  aplicadas  para  cada  tratamento.  As  quantidades  de  DLS  e  de 

fertilizante químico aplicadas em cada tratamento foram calculadas de acordo com a 

percentagem da dose de nutriente recomendada. 

Tabela 2: Tratamentos e quantidades de DLS e de fertilizante químico utilizadas no 

experimento 

Tratamento 

% da dose e 

fertilizante 

recomendada 

Quantidade de DLS e 

fertilizante químico aplicada 

por recipiente (3 L)¹ 

DLS ‐0 mL  0  0 mL 

DLS ‐150 mL  25  150 mL 

DLS ‐300 mL  50  300 mL 

DLS ‐450 mL  75  450 mL 

DLS ‐600 mL  100  600 mL 
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NPK ‐ 
Testemunha 

Adubo 14‐14‐
14 

20,08 g 

¹ Dose calculada com base na recomendação de 5 kg de N.m‐3 e na composição 

química do DLS. 

Parâmetros de crescimento das plantas 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados do desenvolvimento morfológico das 

mudas de bananeira (Musa spp.) fertirrigadas com DLS, nos diferentes tratamentos, 

em comparação com a fertilização química. 

Tabela 3: Desenvolvimento morfológico das mudas de bananeira (Musa spp.) 

fertirrigadas com DLS em comparação com a fertilização química 

Tratamento 
Desenvolvimento Morfológico 

Altura (cm)  Diâmetro (mm)  Nº de Folhas 

Média  Incremento  Média  Incremento  Média  Incremento 

DLS ‐ 0mL  14,44  7,21  14,16  5,91  4,42  0,80 

DLS ‐150 mL  18,56*  11,64*  18,93*  11,39**  7,27**  3,00* 

DLS ‐300 mL  15,94  9,61  14,90  7,18  5,53  1,52 

DLS ‐450 mL  15,48  8,84  16,44  8,02  6,55**  2,38* 

DLS ‐600mL  15,09  8,92  14,92  7,22  6,33**  2,22* 

Químico 
(testemunha) 

15,44  8,83  14,58  6,92  4,44  0,33 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade e * significativo ao nível de 5% de 

probabilidade pelo Teste de Dunnett (bilateral) em relação à testemunha química. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, o tratamento que se destacou 

em relação ao tratamento químico (testemunha) foi o de 25% da dose do fertilizante 

químico (DLS ‐ 150 mL), o qual, ao final do experimento, proporcionou maiores médias 

de altura, diâmetro e número de folhas e, por consequência, um maior  incremento 

desses atributos. Em relação à altura das mudas e ao diâmetro do caule, mesmo no 

caso  em que  o  tratamento  foi  realizado  apenas  com  água  (DLS  ‐  0  mL),  foi  obtido  

resultado nas características morfológicas das mudas semelhante ao da testemunha 

química. O mesmo foi observado para as demais doses de DLS com exceção da dose 

DLS ‐ 150 mL, a qual proporcionou melhor desenvolvimento das mudas comparado à 

testemunha química, conforme já mencionado. 

Resultado  de  pesquisa  semelhante,  utilizando‐se  mudas  de  eucalipto  tratadas  com  

DLS,  mostrou  que  em  todos  os  tratamentos  nos  quais  foram  utilizadas  diferentes 

doses 
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de  DLS  houve  retardamento  no  crescimento  das  mudas,  inclusive  o  tratamento 

químico. A exceção foi o tratamento referente à aplicação de 100% do fornecimento 

do N via DLS. Esses resultados  indicam a possibilidade de diminuição da dose de N 

quando fornecido via DLS, sem prejuízo ao desenvolvimento de mudas. 11 

Quanto  ao  número  de  folhas,  houve  comportamento  semelhante  entre  os 

tratamentos DLS ‐ 150 mL, DLS ‐ 450 mL e DLS ‐ 600 mL, com incrementos superiores 

ao  tratamento químico,  sendo que a média  final do número de  folhas  também  foi 

superior  nestes  tratamentos.  Novamente,  houve  destaque  para  as  mudas 

pertencentes ao tratamento DLS 150 mL, que atingiram, ao final do experimento, uma 

média de 7,27 folhas por muda, com um incremento de 3 folhas. Em contraste, nas 

mudas que receberam o tratamento químico houve um incremento médio de menos 

de meia folha por muda (0,33 folhas), reforçando a maior vantagem do tratamento 

DLS ‐ 150 mL no desenvolvimento das mudas. 

Um maior desenvolvimento inicial das mudas acarreta também uma maior atividade 

fotossintética  e,  por  consequência,  uma  muda  mais  vigorosa  e  uma  maior 

possibilidade  de  adaptação  ao  campo  levando  a  uma  maior  produtividade  inicial. 

Pesquisas já demonstraram que a aplicação de DLS na cultura do Tifton 85 possibilitou 

maior produção quando comparada ao uso de outros fertilizantes.12 

A dose de DLS que proporciona maiores benefícios às culturas é muito incerta. Estudo 

conduzido no sul do Brasil  com várias culturas verificou uma oscilação de   mais de 

400% na dose que proporcionou o melhor desenvolvimento da cultura. Neste sentido, 

convém  ressaltar  que  a  melhor  dose  dependeu  também  do  estágio  de 

desenvolvimento das culturas. 13 

Para a produção de mudas de bananeira micropropagadas (Musa spp.) da variedade 

BRS Platina, a dose de DLS de 150 mL (25% da fertilização química) foi o tratamento 

que proporcionou, no presente experimento, o melhor desenvolvimento das mudas 

de bananeira. Os resultados da análise estatística indicando o incremento linear das 

características  avaliadas  no  período  em  que  o  estudo  foi  conduzido  estão 

apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: Equações e gráficos de regressões ao longo do experimento considerando o 

tratamento DLS ‐ 150 mL (25% de fertilizante químico) para as características 

avaliadas: A ‐ altura (cm); B ‐ diâmetro (mm); C ‐ número de folhas 

Durante o período de 60 dias, limite para a condução das mudas em casa de vegetação 

em  recipientes  de  3  litros  de  substrato,  ficou  claro  que  com  apenas  25%  da  dose  

recomendada de N para a condução de mudas, quando produzidas com fertilizante 

químico,  foi  possível  obter  mudas  de  bananeira  de  melhores  características  

morfológicas (Figura 1A, 1B e 1C; Tabela 3). 

Desse  modo,  a  utilização  do  DLS  como  fertilizante  certamente  contribui  com  uma  

correta destinação dos dejetos e também com uma produção de mudas  de bananeira 

de  qualidade.  Além  disso,  a  fertirrigação  com  o  DLS  pode  antecipar  a  produção  de  

mudas  de  Eucalipto  em  até  30  dias,  aproximadamente,  nas  condições  em  que  foi 

conduzido um experimento em Santa Tereza do Oeste‐PR, Brasil 11, o que representa, 

de certa forma, mais um benefício do uso do DLS na produção de mudas de bananeira, 

já que estas crescem mais rápido, podendo assim ser transportadas para o campo mais 

brevemente, otimizando o uso das casas de vegetação. 
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Conclusão 

O  DLS  foi  eficiente  no  fornecimento  de  nutrientes  para  as  mudas  de  bananeira, 

podendo ser utilizado para substituição de fertilizantes químicos. 

A dose de DLS que representou 25% da dose de nitrogênio do fertilizante químico foi 

a  que  proporcionou  melhores  condições  de  desenvolvimento  para  as  mudas  de 

bananeira. 
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Resumo 

O solo desempenha várias funções vitais que podem ser afetadas negativamente pela 

prática  de  atividades  agrícolas.  Neste  contexto,  a  contaminação  dos  solos  devido  à  
utilização  de  agroquímicos  é  um  dos  maiores  problemas.  A  conversão  do modo  de 

produção  convencional  ou  integrada  para  produção  biológica  pode  ser  uma  boa   
alternativa com  impactos positivos na qualidade do  solo a  longo prazo. Assim, este 

trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  os  efeitos  de  diferentes  práticas  agrícolas  na  
qualidade de solos. Para os indicadores analisados, verificaram‐se diferenças entre os 

locais  estudados,  possivelmente  devido  ao  tipo  e  a  quantidade  de  agroquímicos  
aplicados. Os dados ecotoxicológicos preliminares mostram que alguns solos poderão 

ser tóxicos, mas isto deverá ser verificado com uma bateria de testes mais completa. 

Introdução 

O  solo  é  definido  como  a  camada  superficial  da  crusta  terrestre,  formado  por  

partículas   minerais,   matéria   orgânica,   água,   ar   e   organismos.1   Devido  à  sua 

complexidade,  a  formação  deste  é  um  processo  extremamente  lento  e  por  isso   

considerado um recurso não renovável.1 O solo desempenha várias funções vitais, tais 

como:  o  fornecimento  de  alimentos,  a  regulação  da  qualidade  da  água,  habitat  de  

vários organismos e a transformação de matéria orgânica.2 Essas funções podem ser 

afetadas negativamente pela prática de atividades agrícolas, que levam à redução da 

matéria orgânica, à contaminação, à redução de biodiversidade, entre outros.3 É de 

destacar  o  impacto  causado  pela  viticultura,  devido,  por  exemplo,  às  práticas  de 
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mobilização  de  solos  e  à  aplicação  de  quantidades  elevadas  de  produtos 

fitossanitários.4,5 Estas ameaças podem ter consequências no crescimento da videira, 

na qualidade da uva, e nos custos de produção.6 Em Portugal, e em particular na Região 

Demarcada do Douro, a viticultura representa um importante valor socioeconómico e 

cultural, tornando‐se por isso fundamental avaliar a qualidade destes solos.5,7 

A  contaminação  dos  solos  devido  à  utilização  de  agroquímicos  é  um  dos maiores 

problemas causados pelas atividades agrícolas, afetando não só a qualidade dos solos 

como  dos  recursos  aquáticos  adjacentes.7  No  entanto,  os  efeitos  adversos  da 

contaminação dos solos podem não estar diretamente relacionados com o seu teor 

total  de  produtos  químicos.  Isto  porque,  apenas  uma  fração  dos  contaminantes 

poderá estar disponível para ser incorporada pelos organismos ou para ser lexiviada.8 

Neste contexto, as propriedades dos solos têm um papel muito importante e devem 

por  isso  ser  avaliadas.  No  caso  particular  dos  contaminantes  inorgânicos,  a  sua 

disponibilidade  está  muito  dependente  de  fatores  como:  o  pH,  teor  de  matéria 

orgânica, óxidos de ferro e manganês e textura do solo.9,10 

Na tentativa de atenuar os efeitos de degradação do solo, a conversão do modo de 

produção  convencional  ou  integrada,  onde  se  aplicam  fertilizantes  inorgânicos  e 

pesticidas orgânicos sintéticos, para o modo de produção biológica, que utiliza apenas 

fertilizantes orgânicos de origem animal e pesticidas à base de S e Cu, pode ser uma 

boa alternativa. Espera‐se que o modo de produção biológica tenha impactos positivos 

na qualidade do solo a longo prazo. No entanto, esta não é ainda uma questão clara, 

uma vez que os  estudos existentes não provam de  forma  inequívoca que ocorram 

melhorias significativas na qualidade dos solos.11 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes práticas 

agrícolas  nas  propriedades  químicas  e  ecotoxicológicas  dos  solos  de  vinha.  Em 

particular,  pretende‐se:  a)  analisar  os  efeitos  da  concentração  de  contaminantes 

inorgânicos  em  áreas  com  diferentes  modos  de  produção;  b)  avaliar  a  função  de 

retenção de contaminantes no solo. 

Material e Métodos 

Área de estudo 

A área de estudo incluiu duas vinhas sob o modo de produção integrada e uma sob o 

modo de produção biológica,  localizadas na Região Demarcada do Douro (Figura 1). 

Foram recolhidas cerca de 16 amostras compostas (0‐10 cm) em cada local, antes do 

início da aplicação de pesticidas no solo (janeiro). Foi também recolhida uma  amostra 

de solo florestal perto de cada uma das quintas, com o objetivo de  os utilizar como 
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solo de referência. Os solos das áreas amostradas são todos do tipo litosolos. De modo 

a uniformizar o estudo  relativamente à acumulação de  contaminantes ao  longo do 

tempo,  os  solos  foram  recolhidos  em  vinhas  com  a  mesma  idade  (15  anos).  Nas 

quintas  com  o  modo  de  produção  integrada,  as  vinhas são de 2 castas diferentes 

(Moscatel (QG) e Touriga Nacional (QA)), no modo de produção biológica as vinhas são 

da casta Touriga Nacional (QS). 

Figura 1: Região Demarcada do Douro e as áreas de estudo 

Determinação de parâmetros físico‐químicos 

A condutividade do solo foi medida numa suspensão solo:água (1:5 m/v) e foi também 

medido  o  pH  numa  suspensão  solo:KCl  (1M),  tal  como  descrito  no   método  ISO  

10390:1994. O conteúdo de matéria orgânica (MO) foi determinado pela perda por 

ignição a 450 °C, durante 8 horas (SPAC, 2000).  

As concentrações totais de elementos inorgânicos nos solos foram determinadas por 

ICP‐MS,  após  digestão  por  micro‐ondas  com  ácido  nítrico  e  ácido  clorídrico  (3:  1),  

seguindo o método USEPA 3051A. Os extratos foram analisados para 18 elementos 

químicos: Mg, Al, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Ba, Pb e Th. A precisão 

e  a  exatidão  do  método  analítico  foram  verificadas,  incluindo  repetições,  brancos  

analíticos   e   materiais   de   referência   certificados   em   cada   lote   de   amostras.   A 

variabilidade do método foi inferior a 10% e os valores dos brancos estiveram sempre 

abaixo do limite de deteção. As recuperações registadas para o material de referência 

analisado (Till 1) estavam dentro do valor certificado. 
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Avaliação ecotoxicológica 

A  toxicidade  aguda  foi  avaliada  pela  determinação  da  inibição  da 

bioluminescência  na  bactéria marinha Vibrio  fischeri,  após  5,  15  e  30min  de 

exposição  a  diferentes  concentrações.  A  emissão  de  luz  desta  bactéria  em 

contacto  com  as  diferentes  amostras  e  aos  diferentes  tempos  de  exposição 

foram medidas usando o Microtox® 500 Analyzer. Os dados foram processados 

usando o Microtox Omni Software, de acordo com o Basic Solid Phase Test. Uma 

vez que não foi possível determinar valores de ECx (concentração que causa uma 

inibição de X% na biolumiscência), os resultados são apresentados como Highest 

Effect (HE) ou Lowest Effect (LE), em %. 

Resultados e Discussão 

Parâmetros Físico‐químicos 

Relativamente aos parâmetros físicos e químicos dos solos, observou‐se uma elevada 

variabilidade dos  resultados em cada uma das quintas para alguns parâmetros,  tais 

como  condutividade  e  MO.  Para  o  pHKCl,  a  variabilidade  dentro  de  cada  local  é 

pequena, sendo o coeficiente de variação inferior a 15%.  

Os valores de condutividade mais elevados foram observados nas quintas em modo de 

produção integrada (QG: média=115 µS/cm, intervalo=55‐172µS/cm; QA: média=110 

µS/cm, intervalo=50‐205µS/cm). Para a quinta em modo de produção biológica (QS), 

os valores variaram entre 21µS/cm e 113µS/cm, com uma média de 72µS/cm. Estes 

resultados  demonstram  a  heterogeneidade  entre  as  três  quintas,  em  relação  a 

quantidade  de  sais  nos  solos.  Os  resultados  encontrados  estão  de  acordo  com  o 

esperado,  tendo  em  conta  que  nas  quintas  QG  e  QA  se  aplicam  fertilizantes 

inorgânicos,  enquanto  que  na  QS  não.  Comparando  os  valores  obtidos  com  os 

respetivos  solos de  referência,  verificamos que é na QG que  se  verifica uma maior 

diferença  (valor  de  referência  de  37  µS/cm),  sugerindo  que  esta  possui  mais  sais 

solúveis que as restantes. 

No que diz respeito à MO (Figura 2), a quinta em modo de produção biológica (QS) foi 

a que apresentou valores mais baixos, seguida da QA, ambas com uma percentagem 

de MO  inferior à QG. Os valores encontrados nas  três quintas  foram  inferiores aos 

valores de referência para os respetivos locais, sendo esta diferença mais evidente na 

QA. Esta diferença deve‐se ao facto de os solos de referência serem solos florestais, 

normalmente mais enriquecidos em MO do que os solos de vinhas. 
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Os  solos  da  região  podem  ser  considerados  ligeiramente  ácidos,  tal  como  se  pode 

observar nos solos de referência (Figura 2). Os valores de pH observados nos solos das 

vinhas foram mais elevados dos que as respetivas referências (Figura 2), sendo que, na 

quinta QA a diferença foi mais evidente. Comparando as três quintas, esta foi também 

a que possuía um valor de pH superior. Este aumento de pH nas quintas em  

modo de produção integrada poderá estar relacionado com a aplicação de correctivos 

Figura 2: Diagrama de extremos e quartis para a MO (esquerda) e para o pHKCl 

(direita) nas três quintas estudadas. O símbolo (X) representa o valor de referência 

para as respetivas quintas. 

Na  Tabela  1  apresentam‐se  os  resultados  dos  elementos  maioritários  que  são 

considerados macronutrientes. Verifica‐se que existe um enriquecimento em Mg e K 

para a quinta QG (modo de produção integrada), relativamente ao solo de referência 

e às restantes quintas. No caso do P e do Ca, os valores observados nos solos de vinhas 

são sempre superiores às respetivas referências. É, no entanto, de salientar o aumento 

de Ca nas vinhas em modo de produção integrada, que poderá estar relacionado com 

a aplicação de carbonato de cálcio para além do uso de fertilizantes inorgânicos. As 

diferenças observadas entre os locais estudados deverão estar relacionadas com o tipo 

de fertilizantes adicionados. 

Tabela 1: Estatística descritiva, que inclui o Desvio Padrão (DP) e o coeficiente de 

variação (CV) dos elementos maioritários, para cada uma das quintas e a respetiva 

referência (Ref.) 

Elemento  Local  Ref.  Média  DP  CV (%)  Mínimo  Máximo  Mediana 
Mg (mg/kg)  QA  8648  7405  573  8  6306  8309  7358 

QG  7516  10233  1222  12  8650  12758  10202 

QS  8143  9256  1087  12  6958  11089  9040 

P (mg/kg)  QA  383  614  124  20  450  973  598 

QG  213  489  87  18  289  602  478 

QS  256  492  137  28  302  737  469 

K (mg/kg)  QA  3562  4487  1049  23  2911  6650  4263 
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QG  4276  6825  830  12  5347  8264  7141 

QS  2552  3106  580  19  2202  4098  3005 

Ca (mg/kg)  QA  1780  3609  795  22  2510  5358  3607 

QG  490  2413  778  32  1347  3657  2142 

QS  775  1975  710  36  875  3541  1882 

Na Tabela 2  apresentam‐se os  resultados observados para os  elementos  vestigiais. 

Dentro deste grupo podemos destacar o Cu, Ni e Zn que são micronutrientes essenciais 

para o correto  funcionamento do ecossistema. O Cu é também muito utilizado nas 

vinhas como fungicida em todos os modos de produção. Por esta razão verifica‐se um 

enriquecimento notório em todas as quintas relativamente às respetivas referências. 

Uma vez que fungicidas à base de Cu são os únicos permitidos, para além do S, os 

valores mais elevados foram observados nos solos da quinta biológica (QS). Por esta 

razão, estes fungicidas são aplicados em muito maior quantidade nas vinhas em modo 

de  produção  biológica  do  que  nas  restantes.  Cerca  de  50%  das  amostras  da  QS 

apresentaram valores de Cu superiores ao recomendado (100 mg/kg, para solos com 

5,5<pH<7,0) pela legislação portuguesas para solos agrícolas (Portaria nº176/96). 

Tabela 2: Estatística descritiva, que inclui o Desvio Padrão (DP) e o coeficiente de 

variação (CV), dos elementos vestigiais para cada uma das quintas e a respetiva 

referência (Ref.) 

Elemento  Local  Ref.  Média  DP  RSD (%)  Mínimo  Máximo  Mediana 
Cr (mg/kg)  QA  30  30  4  12  23  37  30 

QG  30  38  2  6  33  40  37 

QS  27  34  3  10  27  40  33 

Co (mg/kg)  QA  15  13  1  10  10  15  12 

QG  10  16  2  13  13  20  15 
QS  13  16  2  9  13  18  16 

Ni (mg/kg)  QA  25  24  4  18  17  32  24 

QG  24  32  3  11  26  37  32 

QS  26  34  4  12  23  41  34 

Cu (mg/kg)  QA  22  72  16  23  52  117  66 

QG  13  66  13  19  50  89  66 

QS  22  103  28  27  54  162  97 

Zn (mg/kg)  QA  80  99  22  23  73  167  99 

QG  74  107  12  12  93  133  104 

QS  65  93  13  14  70  120  92 
As (mg/kg)  QA  7  10  11  111  11,7  45  5,2 

QG  13  9  2  28  5,6  12  8 
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QS  61  54  31  58  15  134  46 

Pb (mg/kg)  QA  21  17  3  19  9  22  17 

QG  16  22  3  14  19  30  21 
QS  18  27  4  17  20  34  27 

Relativamente aos níveis de Ni e Zn, observou‐se um aumento destes valores na QG e 

na QS relativamente ao solo de referência. No entanto, estes valores estão abaixo dos 

valores máximos admissíveis na legislação portuguesa.  

As concentrações de As encontradas nos solos da quinta QS foram bastante elevadas 

quando  comparadas  com  as  outras  quintas.  No  entanto,  a  origem  deste  elemento  

deverá ser geogénica, uma vez que o respetivo solo de referência também apresentou 

teores elevados deste elemento (Tabela 2). O Co, Cr e Pb apresentaram valores mais 

elevados  na  QG  e  na  QS  relativamente  ao  solo  de  referência.  Tal  como  para  os  

restantes  elementos  (com  exceção  do  Cu),  estes  valores  estão  abaixo  dos  valores 

máximos admissíveis na legislação portuguesa. 

Ensaios Ecotoxicológicos 

Em ensaios de Microtox®, a produção de luz é diretamente proporcional à atividade 

metabólica  da  bactéria.  Sendo  que,  a  presença  de  contaminantes  tóxicos  levam  à  

diminuição da emissão de luz. O efeito de inibição é então calculado e apresentado, 

frequentemente,  por  um  EC50  (concentração  que  induz  50%  de  efeito  da  resposta  

máxima possível). No entanto, neste caso a toxicidade do solo muitas vezes não foi o 

suficiente  para  obter  esse  valor.  Calculou‐se  então  o  Highest  e  Lowest  Effect  

(percentagem de efeito em que a bactéria demonstra a menor ou maior inibição da 

bioluminiscência ou uma estimulação da mesma,  respetivamente),  para o elutriado   

não  diluído  e  para  o  último  tempo  do  ensaio  (30min).  Neste  caso  em  particular, 

considerou‐se um solo como tóxico quando o Highest Effect foi superior a 20%. 

A Figura 3 mostra que a quinta em modo de produção integrada, mas com uma menor 

aplicação de fitofármacos, a QA, não apresentou toxicidade em nenhuma das amostras 

avaliadas,  verificando‐se  até  uma  estimulação  da  bioluminiscência  bacteriana  

(amostras 1 e 3) que poderá ter sido provocada pela presença de nutrientes. Tanto a 

QG como a QS apresentaram níveis de toxicidade acima dos 20% para maior parte das 

amostras  estudadas.  Estes  resultados  poderão  estar  relacionados  com os  níveis  de   

elementos vestigiais observados nestes solos, que são de um modo geral superiores 

aos  observados  na  QA.  Por  outro  lado,  as  referências  da  QG  e  da  QS  também  

apresentaram elevada toxicidade, enquanto que a QA não apresentou toxicidade. Ou 

seja, estes valores de toxicidade registados em QG e QS podem ter estado relacionados 

com as propriedades físico‐químicas dos solos 
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Figura 3: Gráfico de barras, com os valores de Highest (valores positivos) e Lowest 

Effect (valores negativos) resultantes dos ensaios ecotoxicológicos. A linha a 

tracejado representa o limiar de resposta a partir do qual se considerou que o solo 

era toxico (20%), para a QA (esquerda), para a QG (direita) e para a QS (centro) 

Conclusão 

Com  este  estudo,  não  foi  ainda  possível  perceber  quais  as  vantagens  do modo  de 

produção  biológica  para  a  qualidade  do  solo.  O  tipo  de  produtos  aplicados,  a 

quantidade  e  a  frequência  de  aplicação  são,  provavelmente,  os  fatores  mais 

importantes. É também importante destacar a influência da geologia local no nível  de 

elementos  inorgânicos  observados.  No  entanto,  é  necessário  um  estudo  mais 

aprofundado que  inclua  a  disponibilidade  dos  contaminantes,  de modo  a  perceber 

quais os elementos que poderão  representar mais  riscos para o ecossistema. Estes 

resultados demostram que, numa fase de rastreio, é  também necessário recorrer a 

uma bateria de ensaios ecotoxicológicos, uma vez que não se podem retirar conclusões 

a partir de um único ensaio. 
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Resumo 

A busca diuturna pela diversificação da matriz energética e as questões ambientais 

trouxeram a possibilidade da substituição, em longo prazo, do uso de óleo mineral pelo 

dos combustíveis à base de óleos vegetais. Os biocombustíveis produzidos a partir da 

palma  de  dendê  são  o  propósito  deste  artigo.  Inicialmente,  foram  avaliados  os 

benefícios  oportunizados  na  renda  dos  produtores  da  agricultura  familiar  nessa 

experiência do biodiesel de palma no estado do Pará e, os  resultados apontaram o 

fomento da parceria entre pequenos produtores rurais e indústrias locais e regionais. 

O  fortalecimento  da  empregabilidade  e  a  melhoria  considerável  na  renda  e  na 

qualidade de vida do dendeicultor familiar são consequência da produção do biodiesel, 

cuja fabricação está em consonância com a essência do desenvolvimento sustentável. 

Introdução 

O biodiesel é uma alternativa estratégica na matriz energética do Brasil, sendo fonte 

de crescente importância no setor de transportes, uma vez que representa cerca de 

um  terço  das  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  no mundo.  Destarte,  o  país  está 

vencendo os desafios técnicos e legais para o exercício adequado da energia renovável 

de biomassa. Entretanto, em virtude de suas dimensões continentais, tal energia deve 

ser produzida e consumida em nível local ou regional, e os arranjos produtivos locais 

fazem pleno sentido na logística do negócio de agroenergia. 

É possível a produção de biodiesel a partir de diferentes fontes, tais como dendê, soja, 

mamona, girassol, canola, gordura animal, dentre outras, e o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) preceitua que parte da matéria prima utilizada 

seja proveniente da agricultura familiar. Esta exigência visa estimular a inclusão social 

na  cadeia  produtiva  do  biodiesel  e  está  alinhada  com os  objetivos  do  PNPB,  quais 

sejam:  implementar um programa sustentável, promover a  inclusão social; garantir 
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preços  competitivos,  qualidade  e  suprimento;  produzir  o  biodiesel  a  partir  de  

diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas. 

Diante  da  complexidade  e  da  abrangência  do  assunto  envolvendo  projetos  de  

desenvolvimento   regional   sustentável,   as   peculiaridades   do   processamento   de 

biodiesel  e  a  crescente  necessidade  de  expansão  da  produção  e  da  exploração  de  

outras formas de energia renovável, optou‐se neste trabalho por avaliar a experiência 

do  Biodiesel  de  palma  no  estado   do  Pará.  Neste  sentido  foram  apresentados  os  

seguintes  objetivos  específicos:  conhecer  as  fontes  locais  de  emprego  e  de  renda 

anterior à implantação do plantio e cultivo da palma de dendê, identificar benefícios 

na renda dos produtores da agricultura familiar conquistados na experiência em foco, 

identificar e analisar as percepções de tais agricultores familiares acerca da satisfação 

com o salário, com a parceria, com a natureza do trabalho e com as promoções. 

Referencial Teórico 

Biodiesel e Palma de Dendê 

Considerado alternativa ambientalmente correto, Biodiesel é um combustível obtido 

de  fontes  renováveis – óleos vegetais e gorduras animais – por   meio  de  processos  

químicos:   o   da   transesterificação   ou   o   do   craqueamento   térmico.  Por  ser 

perfeitamente miscível, o biodiesel pode ser utilizado puro ou misturado em quaisquer 

proporções,  em  motores  do  ciclo  diesel  sem  a  necessidade  de  significativas  ou  

onerosas adaptações (LORA e VENTURINI, 2012).¹ 

O Brasil é um país bem aquinhoado para a produção de bioenergia, por possuir grande 

área  potencial  para  produção  de  biomassa,  entretanto,  deve  se  preocupar  com  a  

viabilidade econômica e social e a sustentabilidade ambiental. 

Castro, Lima e Silva (2010)² preceituam que o biodiesel pode ser produzido a partir de 

distintas fontes de matérias‐primas agrícolas. Cada uma apresentando peculiaridades 

econômicas,  químicas,  agronômicas,  ecológicas,  sociais  que  podem  refletir  em  

resultados   financeiros,   quando   utilizados   como   base   para   um   futuro   complexo 

industrial brasileiro do biodiesel. 

Para  Alves  et  al.  (2011)³  o  dendezeiro  é  uma  das  mais  versáteis  fontes  de  óleos  

vegetais do mundo. Do fruto do dendezeiro podem‐se extrair dois tipos de óleo: o de 

palma que é utilizado na indústria de alimentos e o de palmiste, utilizado na indústria 

química. Além desses direcionamentos, o óleo de dendê pode ser importante fonte na 

produção  de  biodiesel,  sendo  comumente  denominado  de  palmdiesel,  servindo  de  

fontes energéticas principais de países asiáticos, dentre eles Indonésia e Malásia. 
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O  agronegócio  do  dendê  apresenta  algumas  peculiaridades,  como  o  adequado 

dimensionamento da capacidade de processamento do óleo, pois, após a maturação, 

os cachos da planta carecem ser beneficiados no máximo 24 horas após a colheita. Por 

essa razão, a usina de processamento dos cachos de frutos fresco deve ser prevista 

próxima  ao  local  de  plantio.  Desse  modo,  esses  empreendimentos  têm‐se 

caracterizado pela implantação das áreas de cultivo integradas a plantas industriais de  

processamento primário (LIMA et al., 2002).4 

Agricultura Familiar de Óleo de Palma no Estado do Pará 

De acordo com levantamento de dados do site Biodieselbr (2017)5 verificou‐se que no 

Brasil há uma grande diversidade de opções para a produção de biodiesel, sendo o 

estado  do  Pará  detentor  de  grande  potencial  para  o  de  palma.  Concernente  à 

produção de palma de óleo, esse estado destaca‐se pela presença, desde a década de 

1980,  de  atividades  do  Grupo  Agropalma,  que  possui  o  maior  e  mais  moderno 

complexo agroindustrial de plantio de palma, produção e processamento de óleo de 

palma do país. 

Outras empresas de óleo de palma já se instalaram na região, dentre elas o Consórcio 

Biopalma da Amazônia/Vale. Essa companhia, no final de 2017, já contava com mais 

de  675  (seiscentos  e  setenta  e  cinco)  famílias  aderidas  ao  programa,  enfatizando 

sempre o fomento do uso responsável dos recursos naturais e valorizando as melhores 

práticas agrícolas e trabalhista na produção. 

A Biopalma, empresa produtora de óleo de palma, cuja matéria‐prima é utilizada para 

a  produção  de  alimentos,  cosméticos  e  biocombustíveis,  conta  com  a  participação 

marcante da agricultura familiar nos municípios Abaetetuba, Acará, Aurora do Pará, 

Barcarena, Bujaru, Igarapé‐Miri, Concórdia do Pará, Moju, São Domingos do Capim e 

Tomé‐Açu, atribuindo a cada participante 10 hectares de terra para o cultivo do dendê. 

Tal  organização  prima  por  adotar  compromissos  sociais  e  medidas  de  gestão  da 

biodiversidade,  tais  como:  atividades  para  implantação  de  sistemas  de  produção 

voltados à agricultura familiar, eliminação do trabalho forçado e exigência mínima de 

idade para a admissão, geração de mais de 5 mil empregos, aumento substancial da 

renda familiar dos empregados, melhoria da qualidade de vida dos funcionários e da 

comunidade  do  entorno  da  empresa,  regularidade  de  receita  (cultura  perene), 

melhoria da infraestrutura local, dentre outros. 

Para Campos e Carmélio (2006)6 a cultura do dendezeiro pode ser considerada uma 

oportunidade para geração de emprego e renda para as regiões produtoras de palma 
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no estado do Pará. Também, apresenta menores custos de produção em comparação 

com  outras  oleaginosas,  produzindo  maior  quantidade  em  um  pequeno  espaço,  

configurando um investimento promissor (YUSSOFF e HANSEN, 2007).7 

No Pará, antes da implantação do projeto da dendeicultura, os pequenos  agricultores 

viviam  basicamente  da  agricultura  de  subsistência,  com  o  plantio  de  mandioca,  de  

arroz, de milho e do corte ilegal de madeiras; sendo que a renda por essas atividades 

dificilmente alcançava um salário mínimo (Alves, 2011).8 

Quanto  a  satisfação  no  trabalho,  Coelho  Junior  (2009)9 afirma  que  a  sistematização 

desse  conceito  aplicado  ao  contexto  das  empresas  originou‐se  de  Locke  (1976)  que 

definiu a satisfação como um estado emocional, agradável ou positivo, que resultaria, 

inevitavelmente,  de  experiências  concernentes  ao  trabalho.  Enquanto  Siqueira  e  

Gomide Junior (2004)10 ratificam que diversos estudos têm sido desenvolvidos no fito 

de encontrar as dimensões, os determinantes, os correlatos e as consequências desta 

variável de natureza afetiva. 

Satisfação  no  trabalho,  grau  de  contentamento  com  chefia,  colegas,  salário,  

promoções  e  trabalho  realizado  são  assuntos  que  têm  mobilizado  sobremaneira  a 

atenção  de  pesquisadores  do  comportamento  organizacional  e  de  gestores  

empresariais desde as primeiras décadas do último século, assevera Siqueira (2008).11 

Essa  autora  preceitua  que  a  Escala  de  Satisfação  no  Trabalho  (EST)  construída  e  

validada  no  Brasil,  está  ancorada  em  uma  visão  multidimensional  de  satisfação  no 

trabalho  e  seus  itens  cobrem  cinco  dimensões,  tais  como  satisfação  com  o  salário, 

com os colegas, com o trabalho, com a chefia, com as promoções. 

Percurso Metodológico 

Método Empregado 

O  método  desta  pesquisa,  segundo  Lakatos  (2008)12,  consiste  em  uma  abordagem  

qualiquantitativa e exploratória que  fundamenta as bases  lógicas  de  investigação  a 

partir  de  uma  revisão  bibliográfica,  consultas  a  sites  e  a  trabalhos  acadêmicos  

relacionados  ao  tema  de  estudo  e  pesquisa  de  campo.  A  escolha  desse  método 

tem  como  objetivo  proporcionar  maior  familiaridade  com  a  questão  biodiesel  de 

palma  e  sua  adoção  pela  agricultura  familiar,  além  de  dar  visibilidade  à  geração de 

renda e aos impactos sociais na satisfação do empregado, oriundos desse trabalho. 

Buscou‐se,  ainda,  na  literatura,  dados  secundários  sobre  a  agricultura  familiar  e  

biodiesel   de   palma. Essas   informações   contribuíram   significativamente  para  a
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sustentação  do  referencial  teórico  e  corroborou  para  o  alcance  da  proposta  de 

pesquisa. 

Ratifica o autor desta pesquisa, que a justificativa para a seleção de tal tema deveu‐se 

à  sua  representatividade  no  agronegócio  brasileiro,  bem  como  aos  benefícios 

socioeconômicos advindos da dendeicultura. 

Universo da Pesquisa 

A pesquisa  foi  realizada com 50  (cinquenta) agricultores  familiares na produção de 

biodiesel que atuam nos municípios de Acará, Concórdia do Pará, Moju e Tomé‐Açu, 

no estado do Pará, contratados pela empresa‐âncora Biopalma. Nessas  localidades, 

existem, atualmente, 675 (seiscentos e setenta e cinco) trabalhadores na agricultura 

familiar, com financiamentos oriundos do Banco do Brasil S.A. 

Todos os respondentes apresentaram preparo para ler e compreender as instruções, 

os  itens  e  o  procedimento  de  responder  o  questionário;  para  esta  conclusão,  foi 

aplicado um pré‐teste e excluído um questionário sem nenhum assinalamento. 

Procedimentos da Coleta de Dados 

A coleta de dados deu‐se por meio de um questionário estruturado, contendo 02 (dois) 

blocos  de  questões.  O  primeiro  bloco  contém  questões  de  identificação  do 

respondente agricultor familiar da dendeicultura. No outro, encontram‐se alojadas 14 

(quatorze)  afirmações  relativas  às  dimensões  da  satisfação  com  o  trabalho.  A 

operacionalização  da  medição  e  o  escalonamento  dos  itens  vinculados  às  quatro 

dimensões  que  representam  contentamento  no  trabalho  deram‐se  por  meio  da 

utilização de uma escala híbrida composta de uma escala  likert,  com o objetivo de 

obter para cada questão dois graus de concordância (muito satisfeito, com pontuação 

5,  e  satisfeito,  com  4),  dois  graus  de  discordância  (insatisfeito,  com  2,  e  muito 

insatisfeito,  com  1)  e  um  ponto  neutro,  com  pontuação  3  (indiferente),  entre  a 

concordância e a discordância. 

Segundo Malhotra (2001)13, a escala de likert exige que os participantes indiquem um 

grau de concordância ou de discordância para cada uma das questões formuladas. A 

vantagem dessa escala reside no fato de ser de fácil construção e de entendimento 

por parte do respondente. 

As  informações  coletadas  na  revisão  de  literatura  e  os  conhecimentos  adquiridos 

durante a orientação e a aplicação da pesquisa exploratória foram muito úteis para 
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situar  o  problema  de  investigação,  além  de  serem  igualmente  importantes  para  a 

confecção do questionário empregado na pesquisa. 

Classificação das Variáveis 

O  instrumento  utilizado  na  pesquisa,  a  Escala  de  Satisfação  no  Trabalho  (EST) 

adaptada, é uma escala multidimensional composta de 14 itens, que permite avaliar o 

grau  de  contentamento  dos  agricultores  familiares  na  dendeicultura  frente  as 

dimensões do  seu  trabalho, quais  sejam satisfação com o  salário,  satisfação com a 

parceria, satisfação com a natureza do trabalho, satisfação com as promoções: 

Tabela 1: Dimensões, definições e itens da EST em sua versão reduzida, adaptada 

Dimensões  Definições  Itens 
Satisfação com 
o salário

Contentamento  com o que  recebe  como  salário  se 
comparado  a  quanto  o  indivíduo  trabalhou,  com  a 
sua capacidade profissional, com o custo de vida e 
com os esforços feitos na realização do trabalho. 

1, 4, 5, 6, 14 

Satisfação com 
a parceria 

Contentamento com a organização e capacidade 
profissional da parceria. 

9, 11, 13 

Satisfação 
com a 
natureza do 
trabalho 

Contentamento com o interesse despertado pelas 
tarefas, com a capacidade de absorverem o 
trabalhador e com a variedade das tarefas. 

3, 7, 8, 10, 12 

Satisfação com  
as promoções 

Contentamento com a maneira de a empresa 
realizar reconhecimentos. 

2 

Fonte: Siqueira (2008), adaptado

Análise de Resultados 

O presente capítulo analisa os principais resultados da pesquisa exploratória feita por 

meio de questionário contendo 02 (dois) blocos de questões. 

Tal questionário  foi aplicado pelo gerente‐técnico da Superintendência Estadual do 

Banco  do  Brasil  S.A.  em  Belém‐PA,  a  uma  amostra  intencional  composta  por  50  

(cinquenta) agricultores familiares da dendeicultura para produção de biodiesel que 

atuam em Acará, Concórdia do Pará, Moju e Tomé‐Açu, no estado do Pará. 

Caracterização dos agricultores familiares pesquisados 

Nas  informações  gerais  sobre  os  agricultores  familiares  da  amostra,  procura‐se  dar  

uma ideia dos trabalhadores estudados nesta pesquisa. Para tanto, identificam‐se o 
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gênero,  o  estado  civil,  a  idade,  o  grau  de  escolaridade,  a  renda  dos  respectivos 

respondentes, além de outras informações, conforme tabelas abaixo. 

Tabela 2: Gênero do Respondente 

Gênero  Frequência  % 

Masculino  36  72 

Feminino  14  28 

Fonte: Pesquisa de campo 

Tabela 3: Estado Civil do Respondente 

Estado Civil  Frequência  % 

Solteiro  18  36 

Casado  25  50 

Divorciado  02  04 
Outros  05  10 

Fonte: Pesquisa de campo 

Tabela 4: Grau de escolaridade do Respondente 

Grau de Escolaridade  Frequência  % 

Sem estudo formal  2  4 

Fundamental incompleto  23  46 

Fundamental completo  6  12 
Médio incompleto  5  10 

Médio completo  9  18 

Nível superior  5  10 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 5: Histórico Econômico Ex Ante da Dendeicultura 

Familiar 

Atividades agropecuárias  Açaí,  arroz,  cacau,  cupuaçu, 
feijão,  gado,  laranja,  mandioca, 
maracujá,  melancia,  milho, 
pimenta do reino, urucum. 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 6: Renda Anual Ex Ante da Dendeicultura Familiar 

Faixa de Renda  Frequência  % 

até 12.000  33  66 
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de 12.001 a 40.000  11  22 
de 40.001 a 70.000  03  06 

acima de 70.000,00  03  06 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 7: Motivo da Escolha da Dendeicultura Familiar 

Motivo  Frequência  % 

Renda  36  72 

Outros (tradição, família, empreendedor 
individual, mudança de cultura, confiança) 

14  28 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 8: Renda Anual Atual na Dendeicultura Familiar 

Faixa de Renda  Frequência  % 

até 12.000  06  12 

de 12.001 a 40.000  29  58 

de 40.001 a 70.000  12  24 
acima de 70.000,00  03  06 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 9: Área da Propriedade Rural 
Faixa de Área  Frequência  % 

até 10 hectares  05  10 

de 10 a 20 hectares  05  10 

acima de 20 hectares  40  80 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 10: Outros Dados dos Respondentes 

Idade Média  40,5 anos 

Número Médio de Dependentes  3,6 filhos 

Tempo Médio de Atividade na Dendeicultura Familiar  5,7 anos 

Área Média Plantada de Dendê  10,7 hectares 

Participação em Associação de Produtores  44% 

Integração com Agroindústrias do Dendê  80% 

Recebimento de Bônus (alimentação)  2% 

Fonte: Pesquisa de campo
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Análise descritiva do ambiente de trabalho 

A partir  dos  dados  coletados  na  pesquisa  de  campo,  foram  separadas  as  questões 

segundo seu grau de relacionamento com as dimensões da satisfação com o salário, 

com a parceria, com a natureza do trabalho e com as promoções. 

Descrição da Dimensão Satisfação com o Salário 

Para  analisar  essa  dimensão  foram  relacionadas  cinco  questões  que  buscaram 

esclarecer a opinião dos respondentes relativa à satisfação com o salário. De acordo 

com o Tabela 11, percebe‐se que o  item No meu trabalho atual  sinto‐me  ...  com o 

aumento da renda familiar dos dendeicultores familiares; recebeu dos respondentes a 

indicação  de  maior  grau  de  concordância  dentre  as  seis  questões  selecionadas, 

concernentes à essa dimensão. 

Tabela 11: Classificação das médias e desvios das questões 
da dimensão Satisfação com o Salário 

Questão  Discriminação  Média  Desvio‐
padrão 

14  No meu trabalho atual sinto‐me ... com o aumento da 
renda familiar dos dendeicultores familiares. 

4,00  1,01 

1  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a minha renda 
comparada com o quanto eu trabalho. 

3,62  0,83 

4  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a minha renda 
comparada à minha capacidade profissional. 

3,62  0,97 

5  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a remuneração 
compatível com a dendeicultura familiar. 

3,34  1,02 

6  No meu trabalho atual sinto‐me ... com os incentivos 
sociais oferecidos pela Biopalma (empresa‐âncora) 

2,98  1,23 

Fonte: Pesquisa de campo

Descrição da Dimensão Satisfação com a Parceria 

Dentre as três questões dessa dimensão, os itens No meu trabalho atual sinto‐me ... 

com a geração de empregos nas áreas de atuação da Biopalma (empresa‐âncora) e No 

meu  trabalho  atual  sinto‐me  ...  com  a  contribuição  da  Biopalma  (empresa‐âncora) 

para a inserção no mercado de trabalho de novos e jovens profissionais por meio da 

oferta de emprego e estágio para estudantes acima de 18 anos receberam maior grau 

de concordância. 
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Descrição da Dimensão Satisfação com a Natureza do Trabalho 

O  item  No  meu  trabalho  atual  sinto‐me  ...  com  o  meu  futuro  na  dendeicultura 

familiar.apresentou  maior  nível  de  concordância,  dentre  as  cinco  questões  dessa 

dimensão. 

Tabela 12: Classificação das médias e desvios das questões da dimensão 
Satisfação com a Parceria 

Questão  Discriminação  Média Desvio‐
padrão 

13  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a geração de 
empregos nas áreas de atuação da Biopalma (empresa‐ 
âncora). 

4,12  0,59 

11  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a contribuição 
da  Biopalma  (empresa‐âncora)  para  a  inserção  no 
mercado  de  trabalho  de  novos  e  jovens  profissionais 
por  meio  da  oferta  de  emprego  e  estágio  para 
estudantes acima de 18 anos. 

4,12  0,77 

9  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a minha 
parceria com a usina da Biopalma (empresa‐âncora) 

3,47  1,10 

Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 13: Classificação das médias e desvios das questões 
da dimensão Satisfação com a 
natureza do Trabalho 

Questão  Discriminação  Média  Desvio‐
padrão 

8  No meu trabalho atual sinto‐me ... com o meu futuro 
na dendeicultura familiar. 

4,18  0,94 

10  No  meu  trabalho  atual  sinto‐me  ...  com  o 
desenvolvimento econômico da região proporcionado 
pela dendeicultura. 

4,14  0,73 

7  No meu trabalho atual sinto‐me ... com o sucesso 
alcançado pelo programa de dendeicultura familiar. 

4,02  0,87 

12  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a melhoria da 
qualidade de vida com o cultivo do dendê. 

4,00  0,81 

3  No meu trabalho atual sinto‐me ... com o grau de 
interesse que minhas tarefas me despertam. 

3,92  0,60 

Fonte: Pesquisa de campo
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Descrição da Dimensão Satisfação com as Promoções 

Tabela 14: Classificação das médias e desvios das questões da dimensão Satisfação 

com as Promoções 

Questão  Discriminação  Média  Desvio‐padrão 

2  No meu trabalho atual sinto‐me ... com a maneira com 
que  a  Biopalma  (empresa‐âncora)  realiza 
reconhecimentos de seus agricultores familiares. 

3,38  0,99 

Fonte: Pesquisa de campo

Conclusões 

A cultura do dendê é o objeto deste trabalho, sendo o dendê a planta oleaginosa mais 

produtiva conhecida, apresentando excelente adaptação às condições edafoclimáticas 

predominantes no Pará. Estado que dispõe da maior área para expansão da cultura. A 

adoção da dendeicultura pela agricultura familiar ainda é pequena com tendência à 

expansão da atividade pela ampliação do investimento das empresas. 

A parceria empresa‐agricultor é estruturada em contratos de 25 anos de compra e 

venda exclusiva. Tem sido crescente a participação da agricultura familiar na cultura 

do dendê, em razão da inclusão de novas agroindústrias de palma no estado do Pará, 

dentre elas, a Biopalma. 

Além das vantagens socioeconômicas e dos benefícios ambientais, percebeu‐se ser a 

produção de biodiesel de palma em larga escala importante instrumento de geração 

de renda no meio rural, com impacto considerável sobre a agricultura familiar. 

Preocupou‐se aqui  investigar, nos municípios de Acará, Concórdia do Pará, Moju e 

Tomé‐  Açu,  o  grau  de  geração  de  renda  e  suas  nuances  e  o  contentamento  do 

agricultor  familiar  frente a quatro dimensões  teóricas do conceito de Satisfação no 

Trabalho. 

No  intuito  de  ampliar  esta  pesquisa,  deve‐se  buscar  experiência  prática  da 

dendeicultura na agricultura familiar em todos os municípios atendidos pelo Consórcio 

Biopalma/Vale.  Para  tanto,  deve‐se  incluir  Abaetetuba,  Bujaru,  Igarapé  Miri,  São 

Domingos do Capim. 
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Resumo 

O biogás, energia renovável produzida através de digestores anaeróbicos a partir de 

biomassas  de  origem  agrícola  ou  zootécnica,  se  apresentou  como  uma  alternativa 

ecológicamente  correta  aos  combustiveis  fósseis.  Porém,  o  digestado,  sub‐produto 

desse processo, contribui significativamente à eutrofizaçao dos corpos hídricos. Este 

trabalho avaliou, em escala laboratorial e piloto, um sistema de recuperação do calor 

das águas de resfriamento dos motores e das chaminés dos cogeradores das usinas de 

biogás para concentrar o digestado e, por osmose inversa, transformar o amônio da 

fração líquida em sais de amônio, utilizáveis como fertilizante. Do tratamento de 40 

ton/d de digestado com   ̴ 5% de S. S. se obteve 13ton/d de digestado sólido com   ̴19% 

de S.S.;   ̴5,4 ton/d de solução salina amoniacal, 75 kg/d de N e 22 ton/d de água com 

amônio ‹15ppm.  

Introdução 

Entre  as  atividades  antrópicas,  as  agrícolas1,2  e  zootécnicas  são  as  maiores 

responsáveis pela elevação da concentracão de algumas sustâncias nitrogenadas em 

determinados  elementos  ambientais,  como  nas  águas  residuárias.3,4  A  emissão 

excessiva  de  nitratos  nos  corpos  hídricos  e  no  ambiente  comporta  danos  sociais, 

ecológicos e econômicos consideráveis.3,5,6 e 7  

Diversos métodos foram desenvolvidos para remover o nitrogênio dos efluentes.8 A 

Tabela 1 elenca as metodologias mais comun às quais podem ser submetidos sejam os 

efluentes civis que os industriais e, portanto também as águas residuais de criatórios 

animais e de usinas de biogás, divididas por tipologia.  
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Tabela 1 : Metodologias para a remoção de nitrogênio em efluentes 

Tipologia do processo  Tecnologia de remoção 

Processos químico físicos 

Separacão mecânica 

Separacão com membranas 

Microfiltracão e ultrafiltracão (UF)‐ osmose inversa(OI) 

Precipitacão química dos Sais de amônia 

Arraste amoniacal 

Processos biológicos 

Evaporacão /concentracão 

Nitrificacão‐denitrificacão 

Digestão anaeróbica 

Processos biológicos modernos 

Processo SBR (sequencing batch reactor) 

A  digestão  anaeróbica  é  um  processo  biológico  em  ausência  de  oxigênio,  que  

mineraliza a substância orgânica (biomassa) de diversos substratos produzindo uma 

mistura gasosa, o biogás, rica em metano7,8. O nitrogênio orgânico é transformado em 

amoniacal, complexivamente sem mudancas significativas da sua quantidade total já 

que  somente  pequenas  quantidades  de  nitrogênio  amoniacal  são  passadas  do  

substrato ao biogás. Os dejetos da criação intensiva de suínos, o chamado churume, 

transformaram‐se em um substrato importante para as usinas de biogás na Itália, com 

uma produçao de biogás entre 200 e 500 m3/ton SV e a proposta de transformar um 

resíduo em um novo promotor da economia circular. Porém,o churume tratado nas 

usinas de biogás, além de produzir o gás metano, gera um resíduo chamado digestado, 

rico  em  substâncias  nitrogenadas  sob  as   formas  orgânicas  e  de  nitrogênio  

amoniacal.9,10 

O plantel suinícola italiano é de aproximadamente 9 milhões de cabeças, do qual cerca 

de 85% está concentrado na região da Pianura Padana.11 Este fato levou ao intenso 

desenvolvimento do setor de biogás na região e ao estabelecimento de normatizações 

sobre os níveis de Nitratos admitidos no solo (direttiva 91/676/ CEE12). A  legislacão 

italiana definiu as zonas vulneráis e não (ZVN e ZNVN) e os limites de distribuição de 

digestado por unidade de superfície que prevêem, no máximo, 170 kg de nitrogênio 

total  /ha/ano  nas  zonas  vulneráveis  (a  maior  parte  localizada  nas  àreas  onde  as   

criações  intensivas  se  concentram)  e  340  kg/ha  de  nitrogênio  nas   zonas   nao 

vulneráveis.13  

Os incentivos estatais, porém, foram os maiores promotores do setor biogás14 que se 

desenvolveu  rapidamente  levando  a  Itália  a  atingir  o  quarto  posto  em  número  de  

usinas  de  biogás  no  mundo  e  a  segunda  na  Europa15,  principalmente  utilizando 

biomassas agricolas16como a silagem de milho e sorgo por apresentarem mais do que 
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o dobro  da  produtividade  de  biogás  obtido  com  dejetos  animais  e  um  retorno

economico muito maior do capital  investido17. A Pianura Padana apresenta mais de

80% do total de 1555 usinas italianas.

As empresas agrícolas e industriais, que utilizam biomassa para gerar energia (biogás), 

devem enfrentar o problema do destino final do digestado. As tecnologias até hoje 

apresentadas para o processamento do digestado se limitam a separar fisicamente a 

fração sólida daquela líquida, não intervindo sobre o conteúdo de amônio dissolvido 

na fase líquida12. Portanto, o objetivo principal desse trabalho era de desenvolver um 

processo de tratamento do digestado que reduzisse o impacto ambiental dos nitratos 

para  evitar  a  contaminação  das  nascentes  e  dos  lencóis  freáticos  e  atender  as 

solicitações impostas pela Comunidade Europeia.  

A estratégia previa o tratamento de digestados provenientes de usinas de biogás e a 

posterior valorização do nitrogênio recuperado como fertilizante. A tecnologia previa 

a reducão do amoníaco no digestado através da sua concentração, obtida mediante o 

aquecimento do mesmo, seguida do processo de osmose inversa para a sua remoção 

na fase aquosa. 

Metodologia 

Visando a gestão do digestado e a criação de uma tecnologia sustentável a solução 

recuperou  do  calor  das  águas  de  resfriamento  dos  motores  e  das  chaminés  dos 

cogeradores  para  concentrar  o  digestado,  separá‐lo  da  sua  fase  líquida  e 

sucessivamente  submetê‐lo  ao  tratamento  por  osmose  para  remover  o  amoníaco, 

como descrito no fluxograma (Fig.1) 
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Figura 1: Fluxograma do processo de extração e conversão do amonio do digestado 
de usinas de biogás

Os testes experimentais de concentração foram realizados utilizando um evaporador 

a vácuo, com temperatura e vácuo reguláveis.   

Na tab. 2 estão reportados os resultados obtidos da concentração do digestato em 

estudos  realizados  na  Regione  da  Lombardia‐Italia13.  Mais  detalhadamente,  são  

evidenciados,  em  função  dos  valores  de  pH  e  do  ƒc (fator de concentração),  o 

andamento  do  DNT  (nitrogênio  total  determinado)  em  seguida  ao  aquecimento  do  

evaporado.  Os  testes  evidenciam  a  importância  pH  do  digestado  na  eficiência  do 

processo. Em particular, se observa que, para os valores de pH do produto inferiores 

a 6.5, os valores de DNT do produto resultam serem inferiores a 15%.  

Em outros termos, cerca de 85 % do NT  permanece no produto concentrado. Em geral, 

quanto  menor  é  o  valor  inicial  do  pH,  maior  é  a  quantidade  de  nitrogênio  que  

permanece   no   concentrado   final.   Geralmente,  acima   do   pH   7, o processo   de 
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concentração  é  acompanhado  da  transferência  de  quantidades  importantes  do 

nitrogênio amoniacal durante a evaporação do condensado18.  

Tabela 2 : Resultados da concentração do digestado na Região da Lombardia‐Italia 
em função da variação do pH 

pH  DNA 

2,5  0,7%  0,8%  1,0%  1,0% 

3,8  5,7%  7,0%  8,0%  8,7% 

6,0  11,4%  11,5%  11,7%  11,8% 

6,5  14,0%  14,2%  14,3%  14,4% 

7,0  60,0%  61,0%  61,7%  66,18% 

8,4  63,5%  64,0%  64,1%  64,1% 

2,5  3,3  5,0  10,0 

Fator de concentração 

Partindo  dos  resultados  citados  anteriormente,  o  objetivo  do  projeto  consistiu  na 
verificação do efeito da concentração de diversos substratos (digestados bovino, suíno 
e silo de milho) com valores de pH diversos mas, com atenção especial aos valores 
superiores a 7. 

Em todas as provas, foram utilizados 900 ml de material digestado aplicando diversas 
temperaturas,  condições  de  vácuo  e  simulando  um  concentrador  a  duplo  efeito 
utilizando um evaporador (Fig.2). 

Figura 2: Evaporador para testes em laboratório
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Após a fase experimental, realizaram‐se as provas de concentração num sistema semi 

industrial/piloto  (Figuras  3  e  5)  para  confirmar  os  resultados  obtidos  em  escala 

laboratorial. 

Figura 3: Concentrador semi industrial

Em  todos  os  testes,  determinou‐se  a  massa  final  do  produto  concentrado  e  do  
evaporado e verificou‐se o conteúdo de nitrogênio total do primeiro e de amônio do 
segundo.  

A  melhor  relacão  entre o  volume  inicial  e  final do  produto,  em  relacão  as  diversas  
temperaturas, definiu o fator de concentracão (Fc). 

Estes  testes  permitiram  a  avaliação  da  quantidade  de  amoníaco  trasferida  do  
digestado (concentrado) ao condensado. 

Amostras foram acidificadas com ácido sulfúrico e ácido fosfórico e em seguida foram 

submetidas a osmose inversa no prototipo semi‐industrial (Fig.4) a fim de se obter, de 

uma  parte  um  concentrado  de  fosfato/sulfato  de  amônio  e,  da  outra,  de  água  

reutilizável na empresa agrícola para irrigação.   
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Figura 4: Protótipo de osmose inversa semi‐industrial

As análises standard realizadas priorizaram, portanto, a redução do amônio. 

Resultados  

Do tratamento de 40 ton/d de digestado com     ̴  5% de S. S.  se obteve 13 ton/d de 

digestado sólido com   ̴19% de S.S.; 5,4 ton/d de solução salina amoniacal e 21,6 ton/d 

de água com amônio ‹15ppm. O sistema cujo diagrama de processo com as respectivas 

reduções do nitrogênio amoniacal se encontra abaixo (Fig.5) permitiu a extração de 

sais de amônio, utilizáveis como fertilizante, a obtenção de um efluente acquoso com 

caraterísticas idôneas ao seu utilizo em diversas finalidades e a redução do volume de 

sólido total. 

Figura 5: Diagrama do processo com as respectivas concentrações de nitrogênio 
amoniacal mais relevantes

Conclusões  

Das provas realizadas em laboratório e em escala piloto se obteve uma tecnologia para 

a recuperação do nitrogênio dos biodigestores que utilizam churume como biomassa 

para a producão de biogás. 

A  inovação tecnológica desenvolvida em parceria com a Fundação SSICA recuperou 

completamente o efluente líquido a ser descartado, sem a reemissão de poluentes no 

ambiente (como o amônio), e reduziu da fase sólida a ser distribuída pelos campos.  

Satisfez assim os requesitos dispostos pela Comunidade Europeia. 
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RESUMO 

Em alguns aspectos a agricultura produz problemas de ordem econômica, ambiental, 

na  qualidade  de  alimentos,  e  nas  sociedades  rurais  tradicionais.  A  análise  léxica 

oferece uma metodologia científica para desenvolver investigações. Com objetivo de 

construir um  referencial  teórico que abordasse os  temas  ‘agroecologia e mudanças 

climáticas’, utilizou‐se a análise léxica apoiada por software IRAMUTEQ com interface 

R. O dendrograma apresentou seis classes distintas. A similitude de termos mostrou

que os termos “agricultura” e “sustentável” assumiram comportamento de variáveis

independentes.  A  palavra  mais  frequente  foi  “agricultura”,  com  sentido  de  ação

antrópica.  A  correlação  entre  essas  formas  comuns,  relacionaram  a  agricultura,

principalmente, com o social e o ambiental. Conclui‐se que a análise léxica com apoio

do software permitiu uma pesquisa exploratória satisfatória.

Introdução  

O modelo  de  desenvolvimento  da  agricultura  industrial  produz  uma  variedade  de 

problemas  de  ordem  econômica,  ambiental,  na  qualidade  de  alimentos,  e  nas 

sociedades rurais tradicionais (ALTIERI, 2010)1. Por outro lado, nas metodologias de 

trabalho  com  a  agricultura  adotam‐se  práticas  por  sistemas  agroecológicos  e 

agroflorestais a fim de reduzir as vulnerabilidades.  

Para observar as temáticas (sistemas agroecológicos e agroflorestais) considerando o 

cunho  das  problemáticas  científicas,  este  trabalho  buscou  realizar  uma  revisão  de 

literatura  em  artigos  que  subsidiam  a  alusão  aos  temas,  geradores  de  debate 

concordantes e controversos.  
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A revisão da literatura é uma parte vital do processo de investigação (BENTO, 2012)2. 

Nesse  sentido,  a  revisão  sistemática  requer  um  detalhamento  criterioso  durante  a  

leitura   desses   materiais,   a   fim   de   captar   o   sentido   dos   textos   para   melhor 

compreensão dos fatos.  

A análise léxica oferece uma maneira científica de desenvolver investigações em áreas 

que  tradicionalmente  são  objetos  de  uma  única  abordagem  literária  e  subjetiva   

(FREITAS et al., 2004)3. 

A Análise Léxica segundo Freitas et al., (2004) 3 consiste em se passar da análise do 

texto  para  a  análise  do  léxico  (o  conjunto  de  todas  as  palavras  encontradas  nos  

depoimentos ou respostas).  

A análise de dados textuais, ou análise lexical, conforme Lahlou (1994) propõe que se 

supere a dicotomia clássica entre quantitativo e qualitativo na análise de dados, na 

medida em que possibilita que se quantifique e empregue cálculos estatísticos sobre 

variáveis essencialmente qualitativas ‐ os textos (CAMARGO, 2013)4. 

Com o auxílio de instrumental, demonstra‐se a viabilidade de explorar dados quanti‐

qualitativos  e  produzir  informações  que  possam  trazer  respostas  ágeis  a  muitos 

questionamentos que surgem no dia‐a‐dia de uma organização e mesmo no trabalho 

do profissional de pesquisa (FREITAS et al., 2004) 3. 

O uso de software específicos para análise de dados textuais tem sido cada vez mais 

presente em estudos na área de Ciências Humanas e Sociais, especialmente naqueles 

estudos em que o corpus a ser analisado é bastante volumoso (CAMARGO, 2013 apud 

CHARTIER; MEUNIER, 2011; LAHLOU, 2012; NASCIMENTO; MEANDRO, 2006)4. 

Para realizar análises estatísticas de textos, o Iramuteq é um software gratuito e com 

fonte  aberta,  desenvolvido  pelo  pesquisador  francês  Pierre  Ratinaud  (2009),  que  

utiliza‐se um algorítêmico (Reinet, 1990) possibilita a execução de uma análise do tipo 

Classificação  Hierárquica  Descendente  (CHD),  que,  além  de  permitir  uma  análise  

lexical do material textual, oferece contextos (classes lexicais), caracterizados por um 

vocabulário  específico  e  pelos  segmentos  de  textos  que  compartilham  este  

vocabulário (CAMARGO, 2013) 4. 

Dessa forma, esse trabalho objetivou construir um referencial teórico que abordasse 

as temáticas “agroecologia” e “mudanças climáticas” e realizar uma análise léxica do 

material com apoio de instrumentais (software) com origem na análise estatística. A 

partir da construção de um corpus textual para análise léxica, foi utilizado o software 

IRAMUTEQ  (Interface  de  R  pour  les  Analyses  Multidimensionnelles  de  Textes  et  de 
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Questionnaires),  desenvolvido  por  Pierre  Ratinaud  (2009)  que,  apoiado  pelo  R, 

permite diferentes processamentos e análises estatísticas. 

Descrição do conjunto de dados/textos 

Para  construção  do  conjunto  de  dados,  realizou‐se  uma  busca  inicial  de  artigos 

inseridos  na  plataforma  CAPES  (2017)5,  objetivando  identificar  e  observar  de  que 

forma o conteúdo léxico dos temas “agroecologia” e “mudanças climáticas” estariam 

contextualizados nas pesquisas e publicações científicas selecionadas.  

Foram selecionados 32 artigos que atenderam aos seguintes critérios: continham as 

palavras “agroecologia” ou “mudanças climáticas” no título, apresentavam um resumo 

com mais de 5 linhas escritas em língua portuguesa para acomodar as referências no 

âmbito  das  experiências  nacionais,  identificação  da  publicação  e  autores,  e  que 

estivessem publicados entre 2007 e 2017, considerando os últimos 10 anos um recorte 

atual das produções científicas. 

Metodologia 

A mineração  de  textos  é  um paradigma de  programação  criado  para  resolver  este 

problema, sendo capaz de entender a linguagem natural dos documentos de texto e 

conseguindo lidar com a sua imprecisão e incerteza. A mineração de textos envolve 

várias  áreas  da  informática,  como mineração  de  dados,  aprendizado  de  máquina, 

recuperação de  informação,  estatística  e  linguagem  computacional,  para  conseguir 

transformar o texto em algo que um computador consiga entender (MACHADO et al., 

2010)6. 

O  principal  objetivo  da  mineração  de  textos  é  encontrar  termos  relevantes  em 

documentos  de  texto  com  grande  volume  de  dados  e  estabelecer  padrões  e 

relacionamentos  entre  eles  com  base  na  frequência  e  temática  dos  termos 

encontrados (SERAPIÃO, 2010)7. 

O corpus textual do tipo “Documento de Texto (.txt)”, necessário para alimentar os 

software’s de análise, foi gerado em um único documento contendo uma sequência 

de todos os resumos dos artigos selecionados.  

O  corpus  textual  foi  processado  no  software  IRaMuTeQ  desenvolvido  por  Pierre 

Ratinaud  (2009).  Este,  está  ancorado  no  software R  de  Ihaka & Gentleman  (1996) 

(Beasley, 2004 apud Ihaka & Gentleman, 1996). Destaca Júnior (2011)8 que o programa 

R  é  gratuito  e  de  código  aberto  que  propicia  excelente  ambiente  para  análises 

estatísticas e com recursos gráficos de alta qualidade.  Segundo Beasley (2004)9 o R é 

53

Parte I



um conjunto integrado de facilidades de software para manipulação de dados, cálculo 

e visualização gráfica. 

O IRAMUTEQ possibilita cinco tipos de análises: estatísticas textuais clássicas; pesquisa 

de  especificidades  de  grupos;  classificação  hierárquica  descendente;  análises  de  

similitude e nuvem de palavras. Ressalta‐se que o uso do software não é um método 

de análise de dados, mas uma ferramenta para processá‐los. Em 2009, Pierre Ratinaud 

desenvolveu‐o na língua francesa, mas atualmente possui dicionários completos em 

outras  línguas. No Brasil, seu uso  iniciou a partir de 2013 e a área da saúde tem se 

apropriado dessa ferramenta. Dentre as vantagens está a de ser gratuito na lógica de 

open source ‐ código aberto (KAMI, 2016)10. 

A análise dos dados considerou a pesquisa de especificidade de grupos, a classificação 

hierárquica  descendente  (CHD  ou  dendrograma)  a  estatística  textual  clássica  e  a  

análise de similitude.  

Segundo  Camargo  (2013)4  o  método  CHD  proposto  por  Reinert  (1990)  classifica  os  

segmentos de texto em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles 

é repartido com base na frequência das formas reduzidas (palavras  já  lematizadas). 

Esta  análise  visa  obter  classes  de  unidades  de  contexto  elementares  (UCE)  que,  ao  

mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente 

das  UCE  das  outras  classes.  O  IRAMUTEQ  também  fornece  outra  forma  de  

apresentação dos resultados, por meio de uma análise fatorial de  correspondência 

feita a partir da CHD (Análise Pós‐Fatorial) que representa num plano cartesiano as 

diferentes palavras e variáveis associadas a cada uma das classes da CHD. 

A  análise  de  similitude  se  baseia  na  teoria  dos  grafos,  possibilita  identificar  as  co‐

ocorrências entre as palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre as 

palavras, auxiliando na identificação da estrutura de um corpus textual, distinguindo 

também as partes comuns e as especificidades em função das variáveis  ilustrativas 

(descritivas) identificadas na análise (CAMARGO, 2013 apud MARCHAND; RATINAUD, 

2012) 4. 

A  análise  dos  resultados,  a  interpretação,  considerou  a  análise  de  conteúdo.  Para  

Freitas et al. (2004)3, a análise de conteúdos consiste em uma leitura aprofundada de 

cada uma das respostas, onde, codificando‐se cada uma, obtém‐se uma ideia sobre o 

todo. 

Segundo Martins (2014)11 as provas não paramétricas são prioritariamente adaptáveis 

aos estudos que envolvem variáveis com nível de mensuração nominal e ordinal, bem 

como à investigação de pequenas amostras. No teste de aderência, a verificação da 
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hipótese de distribuição anormal  extraída da população,  a  estatística  se  ajusta  aos 

modelos  teóricos  de  distribuição  de  probabilidades  (Binomial,  Poisson,  Normal, 

Exponencial,  Weibull,  etc).  Assim,  a  análise  estatística  dos  resultados  da  pesquisa 

léxica  (frequências  e  correlação  das  palavras  no  corpus  textual),  utilizou  o  RStúdio 

como software de apoio. 

Análise de resultados 

Para  formar  arranjos,  o  Iramutec  (apoiado  pelo  R)  verificou  a  associação  entre  os 

termos  (palavras).  O  CHD  (dendrograma)  (Figura  1)  gerado  a  partir  da  análise  das 

palavras apresentou arranjos, com palavras‐chave, entre as mais representativas das 

classes, que foram: (1) meio e envolvido, (2) presente e familiar, (3) região e qualidade, 

(4) longo e visão, (5) sustentável e produção, (6) efeito e estufa, respectivamente.

Figura 01: Dendrograma (gerado pelo Iramutec) 

Fonte: Elaboração própria com uso do Iramuteq. 

Percebe‐se uma maior proximidade entre as classes 2  (%16,7) e 3  (%14), com uma 

representação significativa de %30,7 do conjunto de palavras, que também mantém 

uma relação de proximidade com a classe 5 (%21,1). Este eixo deixa em destaque a 

proximidade  dessas  classes  e  a  representação  de  %51,8  das  palavras  inseridas  no 

corpus textual. Uma segunda representação de palavras e de proximidade pode ser 
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observada nas classes 4 (%14,9) e 1 (%18,4), com uma representação de %33,3 das 

formas, significando assim, que essas duas classes apresentam maior correlação entre 

si. 

Os grupos formados pelas classes (2 e 3) e (4 e 1) estão representados no dendrograma 

como grupos de frequência e proximidade correlacionados. Nesse destaque, a classe 

6 (%14,9) aparece com maior distância entre as classes, e representada em eixo com 

classe única, expressando assim, a distinção e distância dessas formas em relação as 

outras. 

A similitude de termos pela matriz de distância, gerada no R, analisou a  frequência 

entre os termos “agricultura” e “sustentável”. Observou‐se que foram citados em 2 

documentos. No primeiro, o termo ‘agricultura’ foi citado 20 vezes, enquanto o termo 

‘sustentável’ foi citado 6 vezes. No segundo documento, o termo ‘agricultura’ teve 18 

citações e o termo sustentável teve 3 citações.  

O objetivo de checar essa relação entre os termos, considerando o termo “agricultura” 

como  o mais  frequente  no  corpus  textual,  e  “sustentabilidade”  a  forma  de maior 

frequência na classe 5 (%21,1 das representações no dendrograma), foi observar se 

havia  correlação  de  dependência  ou  independência  entre  os  dois  termos,  e  nesse 

sentido inferir se havia relação entre os conteúdos. 

Figura 02: Dendrograma (gerado pelo RStúdio) 

Fonte: Elaboração própria com uso de RStúdio. 

56

Parte I



A matriz  de  distância  entre  esses  componentes,  no  teste  de  igualdade  e  diferença 

(executado  no  RStúdio),  mostrou  que  as  variáveis  são  independentes.  Segundo 

Martins  (2014),  as  provas  não  paramétricas  (provas  livre  de  distribuição)  são 

recomendadas  para  análise  de  resultados,  verificando  se  as  variáveis  são 

independentes  ou  relacionadas.  Assim,  o modelo  de  distribuição  de  probabilidade 

mais  adequado à amostra  foi  Poissan,  com o p_value  calculado de p  = 4,611E‐105, 

dessa  forma, a distribuição não adere aos dados. A Normal, não aderiu aos dados, 

apresentando um p_value calculado de p = 0,000519. 

Na análise, destacou‐se as especificidades entre as 6 classes que foram interpretadas 

da  seguinte  forma: para a  classe 1, o  sentido empregado ao  conjunto de palavras, 

conforme os resumos referia‐se principalmente aos projetos ambientais. Para classe 2 

os arranjos estavam dialogando sobre principalmente, a organização de comunidades. 

Para a classe 3, os termos agrupados tinham o sentido de caracterização ou relação 

dos  espaços  geofísicos.  Para  classe  4,  o  arranjo  dos  termos  estavam  se  referindo 

principalmente a ações e abordagens. Para classe 5, queriam se  referir a produção 

sustentável. E para classe 6, os termos apresentavam sentido de efeitos e mudanças 

climáticas.  Estatisticamente,  a  palavra  mais  frequente  foi  “agricultura”,  trazendo 

consigo o sentido de atividade antrópica, na relação com as temáticas agroecologia e 

mudanças climáticas.  

A  análise  de  similitude  apresentou  as  igualdades  e  separações  entre  as  formas 

comuns, que relacionaram a agricultura, principalmente, com o social e o ambiental, 

como pode ser visto na Figura 03. 

Figura 03: Árvore de similitude das formas. 

Fonte: Elaboração própria com uso do Iramuteq. 
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A  Figura  04  apresenta  a  análise  dos  conteúdos.  No  halo  social,  estabeleceu  uma 

relação  com  a  pesquisa  social  e  a  ação  política,  e  liga  a  agroecologia  com  o  rural 

sustentável e a produção agrícola em sistema (sistêmica). Como pode ser percebido 

nos trechos a seguir (codificado no corpus textual): 

“Resumo  09”:  no  presente  trabalho  procuramos  discutir  as  transformações 
ocorridas  no  espaço  da  agricultura  familiar  pós  revolução_verde 
especialmente  a  partir  do  movimento  contestatório  engendrado  por 
organizações  sociais  que  defendem  o  ideário  agroecológico  inicialmente 
procurou_se  compreender  como  a  identidade  e  a  realidade  social  são 
construídas socialmente”. 

“Resumo 17”: “os mesmos foram analisados à  luz dos princípios e campos de 
ação  da  política  social,  as  conclusões  revelam  a  agricultura  urbana 
agroecológica como uma ferramenta promotora de saúde por contribuir com 
o fortalecimento  do  protagonismo  individual  e  empoderamento
comunitário”.

No  halo  ambiental  apresentaram‐se  duas  convergências,  uma  delas  destacou  a 

agricultura  familiar  e  a  ligação  da  prática  ambiental  com meio  ambiente  saudável 

(percepção pelos  trechos dos  resumos 13 e  29);  e  a outra destacou os  estudos de 

emissão de gás estufa, uso do solo e os efeitos e mudanças na sociedade (percepção 

pelos trechos dos resumos 28 e 32).  

“Resumo  13”:  “a  análise  das  externalidades  promovidas  pelos  dois  modelos 
deixa  claro  que  os  ganhos  e  vantagens  que  a  agroecologia  promove  aos 
serviços ambientais e equilíbrio ecológico e a coloca como um modelo que 
estabelece uma relação mais harmônica com a natureza coma preservação 
dos recursos naturais e serviços ambientais”. 

“Resumo 29”: “a sobrevivência da agricultura metropolitana requer não apenas 
a proteção dos recursos agrícolas mas também que o valor da funcionalidade 
de vários destes  territórios agrícolas  seja apreciado por  sua contribuição a 
qualidade de vida nestas regiões”. 

“Resumo 28”: “o objetivo desta revisão foi avaliar algumas das principais fontes 
de gases do efeito estufa relacionados a agricultura e a mudança no uso da 
terra e ainda apresentar estratégias para mitigar tais emissões e aumentar o 
sequestro  de  C  no  sistema  solo_planta  em  três  dos  principais  Biomas  do 
Brasil”. 

“Resumo 32”: “são apresentadas as contribuições da agricultura para a mudança 
do  clima  e  se  analisam  os  impactos  advindos  das mudanças  climáticas  na 
agricultura familiar do semiárido”. 

58

Parte I



Figura 04: Gráfico de correlação de formas 

Fonte: Elaboração própria com uso do Iramuteq. 

Observa‐se que apesar da distância calculada entre a frequência das formas, o gráfico 

ainda  consegue  apresentar  a  separação  e  igualdade  entre  as  formas  nos  resumos. 

Nessa correlação perceber‐se uma semelhança entre os grupos das formas mostrados 

pelo  dendrograma.  Assim,  o  gráfico  de  correlação  de  formas  e  o  dendrograma 

apresentaram  características  semelhantes  quanto  ao  agrupamento  dos  termos.  O 

gráfico  também  apresentou  que  houve  uma  contribuição  de  48,05%  para  as  duas 

dimensões.  

Conclusões 

A  classificação  das  formas  no  dendrograma  apresentou  um  ideal  de  organização 

dentro de cada classe (proximidades dos termos entre si), e entre as classes (distâncias 

dos termos entre grupos), permitindo a observação dos signos e significados que cada 

agrupamento exibiu. 

Com a análise de similitude foi possível identificar a correlação entre as palavras mais 

citadas  e mais  representativas  do  corpus  textual.  Assim,  com  apoio  da  estatística, 

observou‐se que essas formas são independentes, ou seja, a citação de uma delas não 

implica na citação da outra, assim, também não apresentam relação textual ou léxica. 
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Tanto a árvore de similitude como o gráfico de correlação de formas foram precisos e 

satisfatórios  para  observação  do  comportamento  (no  agrupamento)  das  formas, 

justificando a coerência na classificação no dendrograma, e mostrando que mesmo 

dispersos e distintos, os termos ainda poderiam ser analisados em classes. 

A  distribuição  de  probabilidade  calculada  no  R,  apresentou‐se  satisfatória  quando 

analisada quanto a representação das formas e a correlação de dependência utilizada 

nesta amostra. A amostra aderiu a distribuição estatística de Poisson, mostrando que 

o teste não paramétrico utilizando teste de aderência de Poisson, foi satisfatório na

análise de distribuição de probabilidade da amostra, verificando a independência na

relação entre as formas.

Com a utilização simultânea do Iramuteq (com interface no R) e o R, para construção 

de  gráficos,  foi  possível  observar  a  conformidade  estrutural  dos  gráficos 

(semelhanças),  como  no  caso  do  dendrograma  apresentado  nesse  artigo,  e  a 

conformidade dos dados do corpus textual. 

A  mineração  de  textos  com  a  utilização  dos  software’s  permitiu  uma  pesquisa 

exploratória, subsidiando satisfatoriamente, a análise lexical. Contudo, o software R 

oferece  a  possibilidade  de  executar  outros  testes  estatísticos,  como  testes  não 

paramétricos,  assim,  recomenda‐se  a  utilização  do  Iramuteq  e  R  de  forma 

complementar, para realizar outros tipos de inferência nos resultados. 

Nas  literaturas  analisadas  em  relação  com  as  temáticas  agroecologia  e  mudanças 

climáticas, a palavra mais frequente foi “agricultura”, que trazia consigo o sentido de 

“ação antrópica”, que  relacionaram a agricultura, principalmente,  com o  social  e  o 

ambiental. As classes apresentadas pelo dendrograma mostraram associações entre 

formas ou palavras mais comuns aos textos, estratificando satisfatoriamente, 6 classes 

de palavras. 
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Resumo 

Este artigo busca refletir  sobre a  reconstituição do  tecido social através do uso dos 

Círculos  Restaurativos  como  ferramenta  facilitadora  na  resolução  dos  conflitos  
socioambientais internos em comunidades assentadas que fazem parte do Movimento 

dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra,  contribuindo  para  a  sustentabilidade  local  e  
global, com análise empírica do assentamento Pedro Inácio. Neste sentido, buscou‐se 

embasamento  teórico  em  Pranis  e  Pellizoli  na  questão  do  restabelecimento  das  
relações pelos Círculos de diálogo; em Acserald sobre os conflitos socioambientais; Leff 

e Martins quanto as questões do uso do solo e a situação do Brasil e Santos sobre o 

processo de inclusão, entre outros. 

Introdução 

Os Círculos Restaurativos podem promover a recirculação da energia transformadora 

no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), criando um ambiente eficaz 

para  a  continuidade  das  mudanças  socioeconômicas  e  ecológicas  conquistadas  por  

esse  Movimento.  Com  o  uso  desta  técnica  se  pode  restabelecerer  o  canal  inter‐

relacional, educativo, que se faz presente nos momentos mais intensos da luta, quais 

sejam, o da ocupação da terra e da vivência da condição de acampados, períodos que 

antecedem  a  conquista  da  posse  da  terra  e  a  formação  do  assentamento,  quando  

existe  um  forte  sentimento  de  pertencimento,  solidariedade  e  empoderamento 

circulantes. 
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A sociedade neoliberal tem se estruturado de tal forma que pessoas e experiências 

sociais têm sido “deixadas” pelo caminho no processo de acumulação do capital, da 

imposição da força colonial e do patriarcado, como comprova Santos (2002). Quando, 

muito pelo contrário, seria nestas singularidades de indivíduos e experiências sociais 

onde a humanidade poderia encontrar depositados a possibilidade da retomada do 

projeto de humanidade que foi apropriado e “desfigurado” pela Sociedade Moderna. 

Frente ao grande desafio de equacionar um mundo atual de recursos naturais finitos, 

de uma natureza conexa e complexa, com a finalidade única do capitalismo que é a 

acumulação do capital mesmo que para isso precise exaurir os recursos humanos e 

naturais, faz‐se necessário um enfrentamento criativo, que Capra, no seu livro “ponto 

de mutação” (1982), vai explicar como sendo a criatividade uma das características 

mais  importantes nos  indivíduos na atualidade, no sentido de buscar respostas aos 

grandes problemas enfrentados pela humanidade hoje, a violência as mais diversas 

geradoras dos conflitos, onde se incluem os conflitos socioambientais, fora do lugar 

hegemônico de expressão do poder social, identificado por Santos em seu livro “pela 

mão  de  Alice”  (2013),  como  sendo  o  Capitalismo,  o  colonialismo  e  o  patriarcado. 

Diferentemente do período vivenciado pela humanidade de mundo “vazio”, onde os 

recursos  eram  abundantes,  tem‐se  hoje  um  mundo  densamente  povoado  com 

recursos naturais  finitos. E a  inteiração destas expressões de poder e a  finitude de 

recursos  tem  feito  com  que  os  conflitos  socioambientais  seja  grande  motivo  de 

preocupação frente as diversas formas de violência com a qual tem se apresentado. 

Na contramão do processo evolutivo humano os conflitos relacionados a ocupação e 

o uso do solo (conflitos socioambientais) tem conduzido a expressões deploráveis de

violência  entre  os  pares  humanos  e  destes  com  a  natureza.  No  Brasil,  a  questão

agrária, por exemplo, historicamente  sempre  se destacou de  forma negativa  como

espaço  de  violação  de  direitos  institucionalmente  constituídos  ou  natural  que,

segundo  Martins  (2004),  provém  de  um  erro  histórico  quando  da  abolição  da

escravatura, por não ter sido o processo protagonizado pelos verdadeiros oprimidos

(os escravos ou seus verdadeiros representantes). Formou‐se um déficit social grande

de indivíduos desprovidos de meios materiais (da terra) ou cognitivos para realmente

serem  livres,  e  poderem  conquistar  trabalho  e  renda.  Passaram  a  ser  “órfãos”  do

projeto de Modernidade do Brasil. A partir de então, conflitos socioambientais têm

sido constantes e de difícil resolução no país, pois variados são os sujeitos e interesses

envolvidos na questão.

Quando há disputa entre sentidos (ou formas de uso) atribuídos à natureza por certos 

grupos em posições sociais desiguais, os impactos indesejáveis que comprometem a 

coexistência  entre  distintas  práticas  socioespaciais  estimulam  a  organização  de 

membros de grupos sociais atingidos contra a atividade que os gera (ACSELRAD, 2004). 
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Para os  latifundiários, a terra era sinônimo de poder, status social, mas para os ex‐

escravos, a terra era sua subsistência e cuidar da terra o seu saber. Neste contexto, 

resistir e lutar pela terra passa a ser questão de vida ou morte. Organiza‐se então na 

década de 80 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O MST herda 

e chama para si a responsabilidade de conduzir a luta pela terra, construída por todos 

que historicamente tem se arvorado nesta árdua tarefa, sendo capaz disto, pela sua 

decisão de não trilhar os caminhos traçados pelo sistema capitalista hegemônico, pois 

que só os tem conduzido a invizibilidade e ao descrédito, sendo capaz de criar outras 

respostas comportamentais, de assumir outras posturas no trato com a velha ordem 

sociopolítica  estabelecida  que  trás  uma  visão  fragmentada  e  parcial  do  mundo,  

conduzindo  ao  desperdício  de  experiências  sociais,  práticas  e  saberes  onde  muitas 

vezes  dá  respostas  para  dificuldades  socioambientais  específicos  de  um  lugar  

ecológico e cultural (ALPES, 2016).  

Frente  a  esta   realidade,  o MST  tem  se   destacado   como movimento   social  por  sua   

organização,   longevidade   e   sua   capacidade  de   transformação   da  realidade,   por 

recuperar a auto‐estima e identidade do campesino, através do cultivo, não apenas da 

terra,  mas  do  ser  humano.  Apesar  deste  sentimento  de  pertença  em  alguns  

assentamentos,   antagonismo   tem   ocorrido   quanto   a   algumas   práticas 

socioambientais, gerando conflitos internos e comprometendo a qualidade de vida da 

comunidade e seu empoderamento para tomadas de decisões externas.   

Os Sem Terra têm carregado juntos todas as riquezas das formas distintas de ver o 

mundo,  de  conceber  a  vida,  o  trabalho,  as  relações  sociais  e  interpessoais,  mas  

também herdam as tradições de conflitos e de preconceitos que marcaram e ainda 

marcam a formação do país e do povo brasileiro (CALDART, 2004). Inclusive, conflitos 

quanto a práticas socioambientais. 

O Neoliberalismo em sua finalidade única de obtenção de lucro, à revelia dos danos 

sociais ou naturais que sejam necessários para tal propósito, numa batalha epistêmica 

entre  o  consumo  e  o  lucro  maximizado  versus  o  desenvolvimento  sustentável  da  

humanidade, tem transformado economias de subsistência, no processo para integrá‐

las ao mercado, em sociedades pobres (Leff, 2006). 

No assentamento Pedro Inácio percebe‐se o resultado desta engrenagem engendrada 

para  o  acúmulo  do  capital,  através  de  políticas  institucionalizadas  prejudiciais  a  

qualidade de vida da comunidade e conservação dos ambientes naturais, bem como 

pela  ausência  de  políticas  públicas  que  propiciem  a  mudança  da  realidade  daquela  

comunidade. 
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O processo de alienação e propagação de meias verdades na comunidade propicia um 

ambiente  para  que  conflitos  socioambientais  internos  passem  a  existir,  afastando, 

dividindo,  enfraquecendo,  desvirtuando  a  resistência  e  luta  comum  àquela 

coletividade  singular,  dispersando  e  desperdiçando  ricas  experiências  sociais  e 

degradando  culturas  e  ecossistemas,  na  busca  de  extrair  qualquer  mais  valia  e 

consumo possível, mesmo após empobrecerem aquela sociedade, que provavelmente 

não se sustentará por muito tempo, mas que será descartada e substituída por outra 

pelo sistema de mercado. 

Por outro lado, estes espaços‐tempo ainda são os mais propícios na atualidade, porque 

mais  preservados  da  alienação  e/ou  destruição  epistêmica  exercida  pelo  sistema 

hegemônico, para liderarem e fazerem acontecer as mudanças sociais necessárias. 

Este grupo social é considerado um modelo rural que procura praticar os conceitos de 

sustentabilidade, da cultura da paz e da cidadania, sendo considerado pela ONU em 

1998  como  uma  das  100  melhores  estruturas  para  se  atingir  o  Desenvolvimento 

Sustentável. 

No Brasil estas comunidades tem assumido um importante papel na consecução de 

uma realidade socioeconômica sustentável e possível. 

Contudo,  é  recorrente  e  perceptível,  através,  por  exemplo,  da  análise  do  caso  do 

assentamento  Pedro  Inácio,  que  existem  desafios  a  serem  superados  nestas 

comunidades,  de  modo  que  elas  não  desapareçam  ou  se  estagnem 

socioeconomicamente devido a ruptura ou avarias no seu “tecido relacional”.  

Percebe‐se  que  os  processos  de  degeneração  das  relações  tem  sido  resultado  das 

dicotomias do sistema hegemônico capitalista no qual está inserido o MST, sofrendo 

sua  influência  negativa  em  suas  práticas  socioambientais,  quando  eram  supostos 

serem  pares  identitários,  vivenciando  um  suporte mútuo  para  a  transformação  da 

sociedade.  Trata‐se  de  dois  sistemas:  mercadológico  e  humano/natural,  com 

características dicotômicas. O projeto de humanidade apropriado pelo capitalismo em 

nada atende ao projeto original de humanidade, e como diz Santos (1998), produz um 

desenvolvimento dependente que se expressa a partir do aumento do consumo de 

mercadorias e não pela ampliação da cidadania. Neste contexto, direitos são violados, 

inclusive  o  da  posse  da  terra  para  o  cumprimento  de  sua  função  social,  gerando 

expressões deploráveis de violência. 

Os  conflitos não podem ser  resolvidos no mesmo nível de  violência em que  foram 

gerados.  É  preciso  um  reaprendizado  de  comportamentos,  linguagem,  reações  e 

ações, sociais e individuais não violentas, a implementação de uma cultura de paz. 
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Como explica Pranis (2005), a conexão da qual o ser humano necessita pode se dar 

pelo amor ou pelo ódio. Neste sentido, os Círculos Restaurativos procuram recriar um 

espaço sem vitimizações, culpas ou julgamentos, acolhedor, respeitoso e seguro que 

possibilite e desperte no ofendido e ofensor a vontade de expressar sua humanidade, 

gerando reações e emoções diferentes daquelas que estavam estagnadas no conflito, 

promovendo a cura das relações. 

Diante  disto,  propõe‐se  o  uso  da  técnica  dos  Círculo  Restaurativos  (C.R.)    para  

reetruturar as relações através do resgate da consciência e vivência comunitária. Os 

Cìrculos  Restaurativos  ou  de  Diálogo  são  tecnologias  psicosociais  que  buscam  a  

pacificação  do  ser  humano  para  a  desconstrução  de  um  sistema  mundo  que  tem 

fomentado  as  violências.  Atuam  restabelecendo  relações  conflitivas  curando  o  

mecanismo   energético   relacional   do   ser   humano.   Sua   própria   conformação 

geométrica é  facilitadora desta circulação no campo humano. O campo é ampliado 

lançando‐se mão de duas predisposições ontológicas do ser sujeito: a necessidade da 

interconexão e a motivação que move nesta direção que não é econômica ou racional, 

mas movidas pela afetividade, pela (com)paixão, pelo sentido. Esta conexão essencial 

pode se dar pelo amor ou pelo ódio (em meio a uma sociedade adoecida). 

Segundo Pelizzoli (2016), no seu artigo sobre “a cultura de paz restaurativa sistêmica 

dos conflitos”, gravitam nos círculos conceitos essenciais que enfatizam o encontro 

humano, que são incorporados por aqueles que o experenciam. Isto ocorre devido a 

abertura  do  campo,  do  desbloquei  da  afetividade  que  nesta  técnica  é possibilitada  

pelo uso da meditação na etapa preparatória para o Círculo, produzindo um estado de 

centramento do sujeito. Trata‐se de reproduzir a metáfora da agregação que dá lugar 

social ao sujeito em uma rede. A este lugar se chega a partir da empatia, solidariedade, 

resgate do sentimento de pertença, consciência, compeensão dos silêncios, resgate 

de valores fundantes, do suporte mútuo. 

Os  Círculos  Restaurativos  são  ferramentas  facilitadoras  de  resolução  de  conflitos,  

promotores  da  recirculação  energética  no  corpo  social  a  partir  da  restauração  de 

relações destruídas ou avariadas, por mal entendidos, por mal feitos. São processos 

reeducativos psicosociais que considera o ser humano de forma integral, formado por 

razão e emoção. A ação dos Círculos reverbera, resgatando na psiquê comunitária do 

Movimento o estado de motivação, pertencimento e suporte mútuo.  

A Técnica Dos Círculos Restaurativos 

Os processos circulares ocorrem da seguinte forma: tem‐se a presença das pessoas 

envolvidas nos conflitos e uma pessoa apta para exercer a função de facilitador, todos 

dispostos  formando um círculo. Ao centro são colocados pelos participantes alguns 

objetos de valor simbólico, e tem‐se em mãos um “objeto da fala” (que a medida que 
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passa pelos participantes, vai oportunizando o momento para cada pessoa falar), num 

ambiente respeitoso para dar‐se o processo de resgate do entendimento afetuoso, 

empoderador e transformador. 

Existem 10 tipos de Círculos que, em geral, vão ser aplicados em sequência de forma 

combinada de acordo com a  situação e o  contexto: Círculo de celebração, diálogo, 

compreensão,  aprendizado,  construção  do  senso  comunitário,  restabelecimento, 

apoio, reintegração, tomada de decisão grupal, conflito e sentenciamento. 

Pranis (2005), assim descreve as vantagens dos Círculso Restaurativos em detrimento 

de outras práticas de resolução de conflitos:  

Os  Círculos  Restaurativos  dão  suporte  às  partes,  construindo  espaços  para  suas 

demandas pessoais, onde  todos possam expressar  suas necessidades mais  íntimas. 

São  ambientes  de  encontro onde prevalece o  respeito  às  diferenças,  firmando um 

compromisso com a não‐violência, restaurando a confiança mútua.  

A desvantagem da técnica seria a possibilidade de, ao ser mediada por pessoa não 

capacitada,  os  círculos  que  devem  ser  restaurativos  possam  causar  mais  dano  a 

comunidade; 

Metodologia 

Utilizou‐se  uma  abordagem  com  ênfase  qualitativa,  pois  o  “objeto”  de  pesquisa  é 

essencialmente  qualitativo  (comunidades,  conflitos  socioambientais,  Práticas 

Restaurativas).  Segundo Minayo  (1994),  este  tipo  de  abordagem  permitiria  que  se 

penetre  no  mundo  dos  significados  das  ações  e  relações  humanas  em  toda  sua 

subjetividade que uma análise apenas quantitativa não é capaz de revelar. 

A  visão  interdisciplinar  é  essencial  pelo  caráter  multidimensional  que  o  tema 

apresenta:  as  dimensões  sociais  (conflitos),  econômicas  (sistemas  agrícolas), 

ecológicas (sustentabilidade).  

Foram feitas observações diretas no assentamento Pedro Inácio, e realizaram‐se rodas 

de conversas guiadas por perguntas semi‐estruturadas (sobre os conflitos, porém com 

possibilidade  para  o  surgimento  espontâneo  de  outras  questões  de  interesse  dos 

comunitários e significativas para a análise), com as principais lideranças locais, para 

analisar os principais conflitos socioambientais presentes em assentamento MST. As 

conversas foram gravadas e transcritas, para posterior análise de conteúdo 

Para realização da pesquisa foram aplicadas as seguintes técnicas: 

 Pesquisa Bibliográfica sobre as categorias concernentes a pesquisa.
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 Observação Direta, do cotidiano e das práticas da comunidade.

 Foram elaboradas entrevistas semi‐estruturadas para guiar a roda de conversa,

que foram transcritas e gravadas. Esta técnica foi importante para perceber os

principais conflitos socioambientais existentes na comunidade.

Segundo Costa (2011, p. 48), a “entrevista semi‐estruturada permite o pensamento 

livre, respostas variadas e a identificação de significados”. 

Resultados 

Constatou‐se  que  os  principais  conflitos  socioambientais  no  assentamento  Pedro 

Inácio  são  impasses  quanto  ao  modelo  de  cultivo  agrícola  (se  orgânico  ou 

convencional),  e  a  questão  da  disposição  e  tratamento  dos  resíduos  sólidos 

(atualmente o impasse é entre a queima dos resíduos e a acumulação para aguardar 

o serviço  de  coleta municipal,  que  é  feita  de  forma  irregular,  e  sem  distinção  dos

resíduos). E percebe‐se, pela observação in loco e com base em leituras especializadas,

que  estes  conflitos  socioambientais  tem  se  tornado  impasses,  não  obstante  a

influência  da  responsabilização  do  poder  público,  devido  a  relações  interpessoais

internas  fragilizadas,  bem  como  a  falta  de  oportunização  do  uso  de  ferramentas

facilitadoras, na comunidade, que promovam o entendimento entre os pares,  para a

ampliação na melhoria da qualidade de vida local e sustentabilidade.

Como conseqüência disto constatou‐se que os principais conflitos socioambientais no

assentamento Pedro  Inácio  são  impasses quanto ao modelo de  cultivo  agrícola  (se

orgânico  ou  convencional),  e  a  questão  da  disposição  e  tratamento  dos  resíduos

sólidos  (atualmente o  impasse é entre a queima dos resíduos e a acumulação para

aguardar o serviço de coleta municipal, que é feita de forma irregular, e sem distinção

dos resíduos).

Constatou‐se que cerca de ¾ da produção agrícola realizada no assentamento segue 

os  moldes  convencionais  de  produção.  Constatou‐se  que  cerca  de  1/3  das  famílias  

queimam os resíduos gerados. 

Constatou‐se na fala das lideranças que apenas aproximadamente ¼ dos comunitários 

estariam dispostos a participar dos Círculos Restaurativos e que esta seria justamente 

a parcela que já apresenta uma maior conscientização ambiental. 

Conclusões 

Apesar de todas as vantagens que a produção orgânica oferece e dos princípios do 

Movimento (MST) quanto ao cuidado com o ambiente, constatou‐se que o modo de 

produção  agrícola  predominante  e  a  disposição  e  tratamento  dos  resíduos  sólidos 
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ainda seguem práticas insustentáveis e alienantes para os princípios do MST. Pelo fato 

da técnica dos Círculos Restaurativos basear‐se em uma filosofia que retoma a ética e 

os valores essênciais do humano sintonizando‐se com os princípios do Movimento dos 

Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  existi  uma  grande  possibilidade  de  interesse  nos 

Círculos pela comunidade. Em situações do judiciário já comprovou‐se a sua eficácia 

no  restabelecimento  de  relações.  Diante  destas  evidências,  propõe‐se   Os  Círculos 

Restaurativos como possibilidade de resolução dos impasses socioambientais que tem 

gerado desagregação e estagnado a produção agrícola em comunidades do MST, com 

base empírica no estudo de caso realizado no assentamento Pedro Inácio, a guisa de 

generalizações. 

Apesar da observação e do resultado da entrevista semi‐estruturada ter mostrado que 

apenas ¼ dos assentados teriam interesse em participar dos Círculos, acredita‐se que, 

devido às próprias características da  técnica que harmonizam‐se com a  filosofia do 

MST,  o  interesse  e  a  participação  nos  Círculos  provavelmente  aumentaria  após  a 

realização dos primeiros encontros, podendo tornar‐se uma prática transformadora 

importante daqueles conflitos socioambientais e para a melhoria na qualidade de vida 

daquela comunidade. 

Experiências em variados contextos têm demonstrado a eficácia no uso da tecnologia 

psicosocial  dos  Círculos  Restaurativos.  Tais  iniciativas mesmo  que  pontuais  ou  em 

pequena escala reverberam em direção a construção de uma cultura global de paz. 
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Resumo  

Este trabalho tem como objetivo mostrar que a prática das indicações geográficas está 

diretamente  ligada  ao  conceito  da  sustentabilidade.    A  disseminação  do  referido 

conceito vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Apesar do crescimento do interesse 

sobre  o  tema,  e  do  Brasil  apresentar  grande  potencialidade  para  trabalhar  com 

indicações  geográficas  (IGs)  devido  a  expressiva  importância  do  agronegócios  no 

Produto  Interno  Bruto  do  país,    ainda  são  insuficientes  os    esforços  do  governo 

brasileiro    para mostrar  a  sociedade  brasileira  que    as   mesmas    são  importantes 

instrumentos de competitividade econômica, de    inclusão social   e que favorecem o 

desenvolvimento de uma agricultura com alto valor agregado e sustentável. O produto 

a  ser  estudado  neste  trabalho  será    o  café,  onde  o  Brasil  se  destaca  como maior 

produtor mundial. 

Introdução 

Nos  últimos  sessenta  anos,  o  mundo  tem  vivido  intensamente  um  processo  de 

globalização.Desde então, os mercados estão mais competitivos, países que se aliam 

a outros e formam  blocos econômicos com o objetivo de se fortalecerem no comércio 

internacional. Neste cenário, visualiza‐se verdadeiras guerras entre países e blocos em 

busca  de  competitividade  de  seus  produtos.  Em  um  mundo  marcado  pelo 

protecionismo, pela competitividade,  torna‐se  cada vez mais  importante que    cada 

nação,  em  especial,  as  que  tem  o  agronegócio  como  um  setor  estratégico  e  com 

grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), como o Brasil, por exemplo, onde 

o setor representa 35% do PIB, se diferenciarem. Devendo tratar seus produtos não

como  meras commodities agrícolas, mas como mercadorias com alto valor agregado.

Nesse contexto, surge a necessidade de se aplicar as “Indicações Geográficas” como

um  instrumento  de  diferenciação  e  competitividade.  Para  Locatelli  (2008)  as

indicações  geográficas  podem  ser  identificadas  em  vários  aspectos,  como

instrumentos de desenvolvimento econômico, tais como: A potencialidade de melhor
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inserção  dos  produtos  com  indicação  geográfica  no mercado  interno  e  externo;  a 

potencialidade de gerarem um incremento à renda dos produtores e comerciantes, o 

qual  pode  ser  estendido  a  toda  comunidade  local;  o  maior  valor  agregado  aos 

produtos ou serviços como indicações geográficas; geração de emprego e fixação da 

população  na  zona  rural;  o  estímulo  ao  desenvolvimento  de  atividades  lucrativas 

indiretas  relacionadas  às  indicações  geográficas  reconhecidas.  As  indicações 

geográficas estão diretamente ligadas aos propósitos da responsabilidade social, pois, 

conseguem fazer com que haja uma melhoria na qualidade de vida da sociedade, as 

IGs  trazem  consigo  a  minimização  das  desigualdades  sociais,  e  ainda  ajuda  aos 

pequenos  produtores  rurais.  As  Indicações  Geográficas  também  podem  servir  de 

instrumento para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. O objetivo deste 

trabalho  é  identificar  os  gargalos  encontrados  para  a  concessão  de  Indicação 

Geográfica ao café brasileiro. Considerando que o país é o maior produtor de café do 

mundo.  Entretanto,  até  o  momento,  somente  cinco  regiões  conseguiram  obter  a 

indicação geográfica.  

Indicações Geográficas, Agricultura brasileira e seus desafios 

Segundo  o  IBGE  (2006)  na  União  Europeia  existem  cerca  de  três  mil  marcas  de 

produtos protegidos com indicações geográficas. Destacando‐se os seguintes países: 

França, Itália, Portugal, Grécia, Espanha e Alemanha, respectivamente. 

 As IGs no Brasil são classificadas em: 

a) Indicação de Procedência (IP);

b) Denominação de Origem (DO)

A Indicação de Procedência (IP) é a expressão ou sinal que indica a origem geográfica 

específica  de  um  produto  ou  serviço.  A  Denominação  de  origem  (DO)  também  é  a  

expressão ou sinal que indica a origem geográfica específica de um produto ou serviço, 

assim  como  a  IP,  porém,  na  DO  o  produto   ou  serviço  possui  tais   características  

particulares devido ao meio geográfico em que se encontra. Tais como o tipo de solo 

que confere sabores diferenciados a uma uva produtora de vinho. Nesta se incluem 

fatores humanos singulares tais como as condições específicas de produção, como por 

exemplo, a forma ímpar de manusear o leite para transformá‐lo em queijo (Barbosa et 

al 2013) 

Apesar do interesse crescente pelo assunto no país, percebe‐se através dos números 

acima  apresentados,  que  o  Brasil  ainda  apresenta  um  quantitativo  de  indicações  

geográficas registradas muito baixo. Segundo Barbosa (2015), o Brasil possui menos 

de cem Indicações Geográficas reconhecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), Órgão do governo responsável pelo registro de ativos de propriedade 
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industrial  no  país.  Considerando  a  extensão  territorial  e  diversidade  de  culturas 

existentes ao longo desta, pode‐se considerar este um número muito baixo.  

Alguns  fatores  podem  contribuir  para  um  número  considerado  inexpressivo  se 

considerado com a União Européia e até mesmo outros países emergentes, como a 

Índia que em 2013, já apresentava 156 Indicações Geográficas: 

a) Falta de cultura a respeito do assunto no Brasil. Países como a França mantêm uma

tradição de séculos em relação à Indicação Geográfica;

b) Falta  de  maior  interação  entre  Organizações  como  o  SEBRAE,  INPI  com  os

produtores  rurais.

Em  2010,  o  INPI  concedeu  a  primeira  Indicação  Geográfica  de  Denominação  de 

Origem: o Arroz do Litoral Norte Gaúcho (CESAR, 2011). 

Cabe  ressaltar  que  o  setor  de  agronegócios  brasileiro  representa  35%  do  Produto 

Interno Bruto (PIB) e 40% das exportações brasileiras (ABAG, 1993 apud NEVES,1995). 

Ou seja, o setor representa 1/3 do PIB do Brasil. Constituindo como um dos principais 

setores mais competitivos da economia brasileira. A Figura 1 demonstra o peso da 

produção agrícola na economia brasileira. 

Figura 1: Produção agrícola brasileira, 1990‐2013. Fonte: FAOSTAT (2015), citado no 

relatório da OCDE‐ FAO (2015) 

73

Parte I



Ainda  segundo  o  relatório  da  OCDE  –  FAO  (2015),  O  Brasil  é  o  segundo  maior  

exportador agrícola mundial e o maior fornecedor de açúcar, suco de laranja e café. 

Em  2013,  ultrapassou  os  Estados  Unidos  como  o  maior  fornecedor  de  soja  e  é  um  

importante exportador de tabaco e aves. É ainda um grande produtor de milho, arroz 

e carne bovina – cuja maior parte é consumida pelo mercado interno. 

Sendo  o  Brasil,  uma  das  maiores  potências  agrícolas  no  mundo,  torna‐se  essencial  

pensar no agronegócio como um fator mais estratégico para o desenvolvimento da 

economia.  Hoje,  o  Brasil  se  destaca  no  comércio  internacional  como  um  mero  

exportador de commodities, cujo valor agregado desses produtos é baixíssimo. Além 

disso, enfrenta barreiras do protecionismo de países desenvolvidos, como os EUA e  a 

União Europeia.   O Brasil necessita parar com uma visão microscópica de se pensar 

exclusivamente na exportação da commodity e pensar de forma competitiva em sua 

agricultura. Uma das formas de se pensar estrategicamente é através das Indicações 

Geográficas, que segundo Locatelli (2008), tem como uma das vantagens aumentar o 

valor  agregado  do  produto.  Por  exemplo,  o  Brasil  é  o  maior  produtor,  maior  

exportador e segundo maior consumidor mundial de café. Atualmente, é responsável 

por 37% da produção mundial e por 28% das exportações. Os principais destinos das 

exportações brasileiras de café verde foram Alemanha, EUA, Ucrânia e Japão; e o café 

torrado  e moído  foram  Estados  Unidos,  Itália,  Argentina  e  Japão.  Com  relação  ao  

mercado  interno,  foi  registrado  um  consumo  de  20,33  milhões  de  sacas,  sendo  o 

consumo  per  capita  de  4,98  kg  de  café  (Brasil,  2013a,  op  cit  CARVALHO,2014).  
Ainda segundo Carvalho (2014), o agronegócio do café é de uma relevância irrefutável 

para o Brasil, seja no contexto econômico, social ou cultural, sendo a atividade cafeeira 

responsável  pela  geração  de  emprego,  renda  e  divisas  para  o  país.   

 Apesar da importância do café para o país, conforme descrito acima, o Brasil possui 

somente  três  indicações  geográficas  para  o  produto:  Café  do  Cerrado,  Serra  da  

Mantiqueira e Norte Pioneiro do Paraná. 

Segundo  as  estimativas  feitas  pelos  cafeicultores  da  Associação  dos  Produtores  de  

Cafés Especiais da Região de Poços de Caldas, a saca de café com indicação geográfica 

pode chegar a ter um valor superior a 40% em relação à saca de café sem a IG, ou seja, 

um grande negócio.  

Em uma entrevista, representantes do Conselho das Associações dos Cafeicultores do 

Cerrado (Caccer), primeiro local no Brasil a ter uma Indicação Geográfica para o café, 

comercializado  em  embalagens  lacradas  a  vácuo,  com  estampas  grafadas  e  peso  

líquido   em  torno   de   400  a   500   gramas,   hoje   a   saca  é   negociada   no   mercado 

internacional na média de US$ 480,00, enquanto o café comum é cotado a US$ 70,00. 
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Conclusões 

O  Brasil  com  seu  agronegócios  diversificado  não  pode  mais  enxergar  a  Indicação 

Geográfica  como  algo  secundário  e  continuar  sendo  um  mero  exportador  de 

commodities  no  comércio  mundial.  Apesar  de  ter  ganhado  mais  espaço  em 

publicações de negócios, o assunto,continua muito aquém se for comparado a outros 

países.  Ainda  não  existe  uma  consciência  nacional    sobre  a  importância  das  IGs.É 

possível perceber o atraso do país no que se refere ao assunto quando se compara a 

outros países emergentes, como a Índia. 

 O  setor  cafeeiro  é  extremamente  importante  para  a  economia  brasileira.  É  de 

conhecimento  que  o  assunto  “Indicação  Geográfica”  vem  chamando  a  atenção  de 

associações de  cafeicultores.  Entretanto,  somente  cinco  regiões  conseguiram até o 

momento  obter  a  Indicação  Geográfica.  O  que  prejudica  a  competitividade  do 

produto.  

É possível constatar que o Brasil, tem um importante desafio no que diz respeito à IG: 

disseminar  uma  cultura  que  possa  consolidar  a  importância  das  Indicações 

Geográficas, diante de uma economia mundial altamente competitiva e desenvolver 

políticas  públicas    sobre  o  tema  para  a  agricultura  para  que  possa  existir    uma 

consciência a respeito da importância das IGs  para a competitividade, inclusão social 

e sustentabilidade. Para isto acontecer, é essencial que haja um esforço muito grande 

por parte do governo, através de uma maior interação entre o Instituto Nacional da 

Propriedade  Industrial  (Órgão do Governo brasileiro responsável pela concessão de 

Indicações Geográficas), e outras organizações. Além disso é clara a necessidade de 

um trabalho de disseminação das Indicações Geográficas em parceria com os Núcleos 

de Inovação Tecnológica das Universidades brasileiras. 
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Resumo 

Considerou‐se um conjunto de simulações, realizadas pelo modelo WRF forçado pelo 

modelo MPI‐ESM‐LR. Simulou‐se um período histórico e dois futuros – médio e longo. 

Para corrigir as diferenças entre a temperatura simulada e observada aplicou‐se uma 

correção  do  viés.  Após  o  ajuste,  o  modelo  foi  validado  e  considerou‐se  apenas  as 

simulações  corrigidas.  A  alteração  climática  foi  avaliada  através  da  temperatura 

máxima e mínima, índices de alteração climática e ondas de calor e frio. No futuro é 

esperado um aumento da temperatura, número de dias de verão e noites tropicais e 

redução de dias com gelo. Também é espectável um aumento da intensidade, duração, 

número e dias com ondas e a redução do fator de recuperação das ondas de calor, e 

uma diminuição/aumento da intensidade, diminuição da duração, número e dias com 

ondas e aumento do fator de recuperação das ondas de frio. 

Introdução 

Os  impactos  das  alterações  climáticas  podem  manifestar‐se  através  de  eventos 

extremos,  que  são  definidos  como  as  caudas  da  distribuição  da  probabilidade  de 

variáveis  meteorológicas.  Como  tem  sido  observado,  a  Europa  é  particularmente 

vulnerável  a  alterações  da  frequência  e  intensidade  destes  eventos,  sendo  o 

Mediterrâneo  uma  região  especialmente  suscetível  às  alterações  climáticas.  Neste 

estudo, focámo‐nos nos eventos de temperatura extrema que resultam em inúmeros 

impactos  ambientais  e  socioeconómicos,  tais  como um aumento  da mortalidade  e 

impactos em atividades humanas (ex. agricultura ou turismo).1 

No  futuro  é  esperado  um  aumento  pronunciado  da  temperatura  global, 

principalmente durante o verão, associado a uma maior frequência da ocorrência de 

eventos extremos de temperatura, tais como ondas de calor.1 

O principal objetivo deste trabalho é avaliar as alterações climáticas da temperatura 

extrema na Península Ibérica, para dois cenários climáticos futuros relativamente a um 
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clima  histórico,  através  de  simulações  climáticas  realizadas  pelo  modelo  WRF  e 

forçadas pelo modelo MPI‐ESM‐LR. Como a modelação do clima está associada a erros 

sistemáticos, aplicou‐se uma correção do viés nos períodos futuros e histórico, que 

permite minimizá‐los. A alteração da temperatura extrema será avaliada através de 

diferenças  na  temperatura  mínima  e  máxima,  índices  de  alterações  climáticas  e 

características das ondas de calor e de frio. 

Dados e Metodologia 

Dados e simulações 

Neste  estudo,  considerou‐se  um  conjunto  de  simulações  de  Marta‐Almeida  et  al. 

(2016)2, realizadas por um modelo climático regional de elevada resolução – Weather 

Research and Forecasting (WRF) – forçado por um modelo climático global de baixa 

resolução – Max Planck Institute Earth System Model (MPI‐ESM‐LR).  

O  modelo  WRF‐MPI  foi  implementado  para  três  domínios  aninhados  com  uma 

resolução  crescente  de  81,  27  e  9  km.  Este  trabalho  foca‐se  no  domínio  de maior 

resolução  (9  km,  D‐3),  que  inclui  a  Península  Ibérica  (Fig.  1a).  Como  as  grelhas 

implementadas  no  WRF  são  irregulares  (D‐3),  definiu‐se  uma  malha  regular  com 

resolução horizontal 0.2° (D‐3*), que permite a comparação entre as simulações e as 

observações (Fig. 1b). As observações – EOBS‐ECA&D – consistem em dados em grelha 

da  temperatura  para  um  período  compreendido  entre  1950  e  2016,  contendo  a 

Europa.3  Assim,  extraiu‐se  a  temperatura  diária  máxima  e  mínima  do  período 

histórico, para uma grelha polar rodada com resolução de 0.22°. Esta foi transformada 

numa malha regular de resolução 0.2° (D‐3*). 

Figura 1: (a) Domínios usados no WRF com uma resolução de 81, 27 e 9km (D‐1, D‐2 

e D‐3). (b) Topografia da área de estudo; Domínio do WRF D‐3 e D‐3* (resolução 

0.2°). 
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Simularam‐se dois períodos futuros – médio (2046‐2065) e longo (2081‐2100) – e um 

período  histórico  (1986‐2005).  As  simulações  futuras  consideram  o  cenário  de 

emissões de gases de efeito de estufa RCP8.5, definido por um forçamento radiativo 

de 8,5W m‐2 em 2100 e um posterior aumento contínuo.  

Metodologia 

Correção do viés 

Com o objetivo de corrigir as diferenças entre as simulações e observações, aplicou‐se 

uma correção do viés, utilizando o método definido por Amengual et al. (2012)4, que 

permitiu  minimizar  erros  sistemáticos  do  modelo.  Este  baseia‐se  numa  calibração 

quantil‐quantil. 

Inicialmente, realizou‐se a correção do viés das simulações históricas comparando‐as 

com  as  observações.  Através  do  cálculo  das  diferenças  quantil‐quantil  da  função 

distribuição acumulada (CDF) das observações e do período histórico, procedeu‐se ao 

ajuste  da  última.  Posteriormente,  realizou‐se  a  correção  do  viés  das  simulações 

futuras. O ajuste aplicado é semelhante ao utilizado anteriormente. Para verificar a 

significância estatística das diferenças entre as simulações com e sem correção e as 

observações  e  avaliar  as  alterações  climáticas,  utilizou‐se  um  teste  de  hipóteses  – 

teste‐t de Student5 – com um nível de significância de 5%.  

Índices de alteração climática 

Os  índices  de  alteração  climática,  definidos  pelo WCRP’s  Expert  Team  on  Climate 

Change Detection and  Indices, permitem quantificar e caracterizar a variabilidade e 

alteração do clima (http://www.climdex.org/indices.htêml). Como este estudo foca‐se 

em extremos de temperatura, estudámos três  índices que avaliam as alterações de 

temperatura máxima e mínima – dias de verão, com gelo e noites tropicais. Os dias de 

verão são definidos como a contagem anual de dias em que a temperatura máxima é 

superior  a  25°C,  enquanto  os  dias  com gelo  consideram uma  temperatura mínima 

inferior a 0°C. As noites tropicais são definidas pelo número de dias por ano em que a 

temperatura mínima é superior a 20°C.  

Ondas de calor e de frio 

Neste estudo, utilizou‐se uma metodologia semelhante à de Russo et al. (2017)6, que 

define  as  ondas  de  calor  (frio)  como  sendo  um  período  de  pelo  menos  três  dias 

consecutivos em que a temperatura máxima (mínima) é igual ou superior (inferior) ao 

limite diário do período histórico (1986‐2005). Este limite consiste no percentil 90 (10) 
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da temperatura máxima (mínima) das ondas de calor (frio), centrado numa janela de 

31 dias. 

As ondas de calor foram detetadas apenas para o verão, para o período compreendido 

entre  junho  e  agosto  (JJA)  e  as  ondas  de  frio  para  o  inverno,  entre  dezembro  e 

fevereiro (DJF). Para não limitar possíveis eventos no início ou fim destes intervalos, 

adicionou‐se 3 dias antes e depois dos períodos estabelecidos.  

Com o objetivo de caracterizar os eventos extremos de  temperatura,  calculou‐se a 

duração,  intensidade,  fator  de  recuperação,  número  de  eventos  e  de  dias  com 

eventos,  utilizando  uma  metodologia  semelhante  à  de  Pereira  et  al.  (2017).7  A 

intensidade da onda de calor (frio) consiste na diferença média entre a temperatura 

máxima  (mínima)  e  o  limite  diário.  O  fator  de  recuperação  baseia‐se  na  diferença 

média entre a temperatura máxima e mínima. 

Resultados e Discussão 

Validação do modelo 

Com  o  objetivo  de  validar  a  correção  do  viés  da  temperatura  máxima  e  mínima, 

comparou‐se as observações com as simulações históricas com e sem ajuste. Primeiro, 

calcularam‐se os campos médios das observações (obs) e do período histórico com e 

sem ajuste (sem cv hist e cv hist) (Fig. 2). Os intervalos estudados coincidem com os 

utilizados nos índices de alteração climática (anuais) e nas ondas de calor (verão – JJA) 

e de frio (inverno ‐ DJF).  

Na Fig. 2, verifica‐se que antes da correção a temperatura máxima é subestimada (sem 

cv  hist)  em  relação  às  observações  (obs).  As  diferenças  são  estatisticamente 

significativas atingindo o máximo nas regiões de altitude e durante o verão. Após a 

correção  do  viés  (cv  hist),  estas  diferenças  são  aproximadamente  nulas  e  não 

significativas. A temperatura mínima é subestimada e sobrestimada pelo modelo em 

diferentes  regiões  do  domínio.  Estas  diferenças  significativas  são maioritariamente 

positivas  (negativas) no  inverno  (verão). Após a correção do viés, as diferenças são 

aproximadamente nulas e não significativas. 

Para melhor perceber o método de correção do viés, mostra‐se na Fig. 3 os gráficos 

quantil‐quantil da temperatura das observações e do período histórico sem correção 

do  viés,  para  Madrid.  Os  quantis  da  temperatura  máxima  simulada  têm  valores 

inferiores aos das observações, tal como foi verificado na Fig. 2. A temperatura mínima 

simulada  ajusta‐se  às  observações  exceto  nos  extremos  da  distribuição,  onde  é 

sobrestimada. 
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A  Fig.  4  representa  a  função  distribuição  acumulada  (CDF)  e  densidade  de 

probabilidade  (PDF)  do  período  histórico  sem  e  com  correção  do  viés  e  das 

observações  para Madrid  (últimas  duas  séries  são  semelhantes).  As  CDF  e  PDF  da 

temperatura máxima sem correção encontram‐se desfasadas, estando deslocadas no 

sentido das temperaturas mais baixas, relativamente às observações. As CDF e PDF da 

temperatura mínima são semelhantes, exceto nos extremos, onde existe um desvio 

da temperatura mínima sem correção no sentido das maiores temperaturas. 

Através das Figuras 2 a 4 verificam‐se diferenças significativas entre as temperaturas 

simuladas e observadas. No entanto, após o ajuste, o modelo foi validado com sucesso 

e foram consideradas apenas as simulações do período histórico com correção do viés. 

Figura 2: Média da temperatura máxima e mínima diária (°C) (anual, inverno e verão 

– primeira, segunda e terceira linha) das observações (obs), sem e com correção do

viés (sem cv hist e cv hist), para o período histórico. Diferença entre os campos sem e

com correção do viés e as observações. A ponteado estão as diferenças 

estatisticamente significativas.
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Figura 3: Gráfico quantil‐quantil das observações (obs) vs período histórico sem 

correção do viés (sem cv hist) da temperatura máxima e mínima diária (°C) para 

Madrid. A linha contínua a preto representa quantis semelhantes do eixo‐x e ‐y. 

Figura 4: Função distribuição acumulada (CDF) e densidade de probabilidade (PDF) 

(primeira e segunda linha) do período histórico sem correção do viés (sem cv hist) e 

das observações/período histórico com correção do viés (obs/cv hist), para a 

temperatura máxima e mínima diária (°C) (primeira e segunda coluna) para Madrid.

Alteração climática de temperatura extrema 

Para avaliar a alteração climática da temperatura extrema focámo‐nos nas diferenças 

das simulações com correção do viés entre os períodos futuros e o período histórico 

da temperatura máxima e mínima, índices de alteração climática e ondas de calor e 

frio. 
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Temperatura máxima e mínima 

Inicialmente, foram calculados os campos médios da temperatura máxima e mínima 

do período histórico e as diferenças entre os futuros e o período histórico. Na Fig. 5, 

verifica‐se  que  no  futuro  é  esperado  um  aumento  da  temperatura,  o  qual  é 

intensificado durante o verão e na temperatura máxima. No futuro médio e longo é 

espectável  um  aumento  médio  significativo  superior  a  2°C  e  4°C  da  temperatura 

máxima e mínima anual, respetivamente.  

Índices de alteração climática 

Neste estudo avaliámos a alteração de índices de alterações climáticas – número de 

dias de verão (SU25), com gelo (FD0) e de noites tropicais (TR) (Fig. 6). No índice SU25 

verifica‐se um aumento  significativo do número de dias de verão  relativamente ao 

período histórico. No futuro médio é esperado um aumento de um mês com dias de 

verão e o dobro no futuro longo. No índice FD0, verifica‐se uma diminuição do número 

de dias com gelo no futuro. Em certos pontos, é expectável uma diminuição superior 

a 80 dias, aumentando a área sem dias com gelo. No índice TR, verifica‐se um aumento 

do  número  de  noites  tropicais  no  futuro,  atingindo  um  aumento  de  100  noites 

(superior a 3 meses) no futuro longo. 
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Figura 5: Média da temperatura máxima e mínima diária (°C) do período histórico (cv 

hist). Diferença entre os campos médios do futuro médio (cv med) e longo (cv long) e 

o período histórico (cv hist). Verificaram‐se diferenças estatisticamente significativas

em todo o domínio.

Figura 6: Índices de alteração climática – número médio de dias de verão (SU25 – 

dias/ano), com gelo (FD0 – dias/ano) e de noites tropicais (TR – noites/ano) – para o 

período histórico (cv hist) e diferença entre o futuro médio (cv med), longo (cv long) 

e o período histórico (cv hist). A ponteado estão as diferenças estatisticamente 

significativas.
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Ondas de calor e de frio 

As ondas de calor e de frio são caracterizadas pela intensidade (INT), duração (DUR), 

fator de recuperação (RF), número de ondas (NONDAS) e número de dias com ondas 

(NDIAS). Inicialmente, foram calculados os campos médios destas características para 

o período histórico e as diferenças entre o futuro médio e longo e o período histórico

(Fig. 7).

Nas ondas de calor, em ambos períodos futuros é espectável um aumento significativo 

da intensidade, duração, número de ondas e de dias com onda. Este incremento é mais 

pronunciado  no  futuro  longo,  no  qual  se  verifica  um  aumento  médio  máximo  da 

intensidade  de  4°C  e  da  duração  de  10  dias.  Este  aumento  resulta  no  dobro  da 

intensidade  máxima  do  período  histórico  e  num  aumento  superior  ao  dobro  da 

duração máxima  do  período  histórico,  no  futuro  longo.  Neste  período  também  se 

prevê um aumento médio máximo superior a 6 ondas e a 60 dias com ondas (cerca de 

2 meses, ou seja, 2/3 do verão), que corresponde, respetivamente, a três e dez vezes 

o número de ondas e de dias observados no período histórico. É ainda esperada uma

redução significativa do fator de recuperação em determinados pontos do domínio e

noutros não existem alterações significativas.

Nas  ondas  de  frio,  verifica‐se  maioritariamente  uma  diminuição  significativa  da 

duração,  número  de  ondas  e  de  dias  com  ondas,  associada  ao  aumento  da 

temperatura mínima. A intensidade e o fator de recuperação têm um comportamento 

variável no futuro, verificando‐se diferenças não significativas positivas ou negativas 

de acordo com a região e período em estudo. Ambos futuros são maioritariamente 

caracterizados  por  uma  diminuição  da  intensidade.  O  fator  de  recuperação  é 

caracterizado por regiões com um aumento e diminuição no futuro médio, enquanto 

no futuro longo, verifica‐se a sua intensificação. Em certos pontos da malha verifica‐

se a  inexistência de ondas de  frio no  futuro médio. O número de pontos aumenta 

consideravelmente no futuro longo. 

Como as ondas de calor apresentam maiores diferenças e têm o maior potencial de 

resultar  em  inúmeros  impactos  ambientais  e  socioeconómicos,  selecionou‐se  os 

eventos de maior duração ocorridos em Madrid durante o período histórico, futuro 

médio e longo (Fig. 8). Relativamente ao período histórico, verifica‐se que no futuro 

há um aumento da duração e intensidade da onda de calor. No entanto, o fator de 

recuperação  mantém‐se  semelhante.  Estes  resultados  estão  de  acordo  com  o 

verificado na Fig. 7. No período histórico a maior onda de calor é caracterizada por 

uma duração de 11 dias e uma intensidade de cerca de 1°C. No futuro longo, a duração 

aumentou para 76 dias, o que corresponde a um período consecutivo superior a 2 

meses, e a intensidade aumentou 5 vezes. 
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Figura 7: Média das características – intensidade (INT – °C), duração (DUR – dias), 

fator de recuperação (RF – °C), número de ondas (NONDAS) e de dias com ondas 

(NDIAS – dias) – das ondas de calor (HW) e de frio (CS) para o período histórico (cv 

hist) e diferença entre o futuro médio (cv med) e longo (cv long) e o período histórico 

(cv hist). A ponteado estão as diferenças estatisticamente significativas.
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Figura 8:  Limite diário, temperatura máxima (mínima) diária e temperatura máxima 

(mínima) diária da onda de calor de maior duração do período histórico, futuro 

médio e longo, em Madrid. Duração (dias), intensidade média (°C) e fator de 

recuperação médio (°C). 

Conclusão 

Neste estudo  considerou‐se um conjunto de  simulações  realizadas por um modelo 

climático regional de elevada resolução (WRF) forçado por um modelo climático global 

de  baixa  resolução  (MPI‐ESM‐LR),  destacando  a  Península  Ibérica.  Definiu‐se  um 

período  histórico  e  dois  futuros  –  médio  e  longo.  Como  existem  diferenças 

significativas  entre  as  simulações  e  observações  (EOBS‐ECA&D)  da  temperatura, 

aplicou‐se uma correção do viés que consiste numa calibração quantil‐quantil. Após a 

minimização dos erros, considerou‐se as simulações com ajuste. No futuro é esperado 

um aumento da temperatura e um consequente aumento de dias de verão, de noites 

tropicais e a redução de dias com gelo. As ondas de calor, caracterizadas pela maior 

intensidade, duração, número e dias com ondas e menor fator de recuperação, têm 

maiores  diferenças  do  que  ondas  de  frio,  definidas  pela maior/menor  intensidade, 

menor duração, número e dias com ondas e maior fator de recuperação. 
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Resumo 

Neste trabalho foram estudados os dados de projeção e simulação de temperatura e 

precipitação do modelo climático regional Eta 20 km do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais  –  INPE  na  Bacia  do  Xingu,  com  o  objetivo  de  avaliar  a  influência  dessas 

projeções  sobre o  clima na  região, no  regime de vazão da Bacia do Rio Xingu e no 

desempenho da UHE Belo Monte. As simulações foram forçadas pelos dois modelos 

globais  HadGEM2‐ES  e  MIROC5  e  pelos  cenários  RCP  4.5  e  RCP  8.5.  As  projeções 

indicam redução de precipitação e aumento de temperatura para todas as estações do 

ano,  tornando  o  clima  mais  seco  e  quente  na  região  da  Bacia  do  Xingu.  Ficou 

evidenciado que a  região é  sensível  aos  fenômenos  climáticos  e,  que  em ambos os 

cenários de emissões, o desempenho da UHE Belo Monte poderá ficar comprometido 

Introdução 

O  crescimento  socioeconômico  do  Brasil  na  última  década  provocou  aumento  na 

demanda por eletricidade e, consequentemente, a necessidade de ampliar a oferta, 

levando o  governo brasileiro  a  expandir  a  geração hidrelétrica  para  a Amazônia. A 

opção pela ampliação se baseou nos custos e benefícios diferenciados em relação a 

outras  fontes  de  energias  renováveis,  que  possuem  forte  intermitência  e  baixa 

previsibilidade, e na eficiência ao atendimento à demanda.1 

Entretanto, em razão das experiências passadas na construção de usinas hidrelétricas, 

nesta nova expansão da matriz, foi dada preferência a projetos com configuração a fio 

d’água, em razão dos menores impactos socioambientais, o que representou menor 
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capacidade de regularização,  redução da  reserva de energia estratégica do Sistema 

Interligado Nacional – SIN e aumento da vulnerabilidade a eventos climáticos. 

A UHE Belo Monte, que está em avançada  fase de  implantação na  região do baixo 

Xingu,  é  exemplo  dessa  nova  preferência.  A  base  dos  argumentos  para  a  sua 

construção  foi  equilibrio  na  oferta  de  energia  garantindo  a  segurança  do  sistema 

elétrico nacional. A revisão do projeto para uma configuração a fio d’água resultou na 

redução em torno de 61% no tamanho do reservatório e consequentemente, da área 

inundada.2 Uma opção ambientalmente mais sustentável, mas com uma limitação que 

aumenta sua vulnerabilidade. 

A questão é que nesses ultimos anos vem se intensificando as sazonalidades climáticas 

no  Brasil.  As  anomalias  de  precipitação  negativa  e  aumento  de  temperatura  têm 

causado  prolongação  da  seca  e  expansão  desses  eventos  para  regiões  que  não 

possuiam históricos de escassez hídrica. No setor elétrico, essas condições climáticas 

vem impedindo que os reservatórios armazenem o suficiente, mesmo com a utilização 

plena  do  parque  térmico  do  SIN  e  do  acréscimo  da  capacidade  instalada.3  Esse 

procedimento tem acarretado elevados custos e expressiva emissão de gases de efeito 

estufa. Daí a importância de estudos do clima e suas mudanças, tanto para gestão do 

sistema quanto para a adaptação e mitigação frente a nova realidade do setor e, em 

especial, da UHE Belo Monte pela sua grande importância no reforço da matriz elétrica 

nacional. 

O  objetivo  deste  estudo  é  avaliar  a  influência  das  projeções  de  precipitação  e 

temperatura  futura  sobre  o  regime  de  vazão  do  Rio  Xingu  e  que  impactos  poderá 

provocar no desempenho da UHE Belo Monte. 

Bacia do Xingu 

A Bacia do Xingu é uma das sete bacias de grande porte, afluente da margem direita 

do Rio Amazonas, que está inteiramente em solo nacional, sendo o Rio Xingu o seu 

principal curso d’água. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 509 Km2 e 

extensão  de  2.271  Km  até  sua  foz,  passa  por  46 municípios  do Mato  Grosso  e  42 

municípios no Pará.4 

Entre  agosto  e  dezembro,  as  temperaturas  são mais  elevadas,  isto  devido  à  forte 

umidade relativa e a nebulosidade. Na região de Altamira e Porto de Moz, localizados 

na parte inferior da Bacia e onde se localiza a usina, a temperatura média durante o 

ano fica entre 25,4ºC e 27,3ºC, com mínimas em fevereiro e máximas em outubro. Os 

valores da precipitação média anual, na região de abrangência da Usina, é 1.971 mm, 
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a vazão média de longo termo ‐ MLT (período: 1931 a 2008) é de 8.045 m3/s, a vazão 

firme (95%) fica em 911 m3/s e a vazão mínima regional em 380 m3/s.5,6 

Descrição da Usina 

A UHE Belo Monte fica localizada no Rio Xingu na área denominada de Volta Grande 

do Xingu, entre os paralelos 3°00’ e 3°40’S e os meridianos 51°30’ e 52°30’W. A Usina 

possui um barramento principal, denominado de Sítio Pimental, que fica cerca de 40 

km abaixo da cidade de Altamira. Essa barragem forma o reservatório do Xingu, de 

onde  as  vazões  são  derivadas  por  um  canal  para  a  formação  do  reservatório 

intermediário,  para  serem  usadas  na  casa  de  força  principal,  no  Sítio  Belo Monte. 

Como consequência da derivação, se forma entre o Sitio Pimental e o Sitio Belo Monte 

um trecho de cerca de 100 km de extensão no rio Xingu a ser submetido a uma vazão 

residual (TVR). Um Hidrograma ecológico foi definido para esse trecho do rio, com o 

objetivo de garantir as condiçõeses necessárias para a qualidade de vida das pessoas 

e  do  meio  ambiente,  com  navegação  na  época  de  seca  e  manutenção  da  vida 

aquática.6 

Sazonalidade – Definição da divisão das estações do ano 

Para  acompanhar  o  comportamento  sazonal  na  região  da  Bacia,  que  abrange  o 

Complexo  da  UHE  Belo  Monte,  foram  consideradas  as  séries  observadas  de 

precipitação e vazão da Estação de Altamira. Os dados  foram extraídos do Sistema 

Hidroweb da Agência Nacional de Águas – ANA. O Posto de Altamira foi escolhido pelo 

Estudo de  Impacto Ambiental, porque o eixo do barramento projetado para o Sítio 

Pimental localiza‐se muito próximo à cidade de Altamira, onde situa‐se o posto, além 

de inexistirem tributários neste trecho.6 

O  ano  foi  dividido  em  04  estações  que  melhor  representassem  a  sazonalidade, 

demonstrada na série histórica observada de precipitação e vazão, entre 1971 e 2014 

(Figura 1). Os meses de Fevereiro, março e abril (FMA) representam o período úmido; 

os  meses  de  maio,  junho  e  julho  (MJJ)  a  transição  para  o  período  seco;  agosto, 

setembro e outubro (ASO) o período seco e novembro, dezembro e  janeiro (NDJ) a 

transição para o período úmido. 
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Figura 1: Média das Chuvas e Vazão do período de 1971 a 2014 

Dados de simulação e Projeção 

Os dados  de  projeção  e  simulação  utilizados  neste  trabalho  foram  fornecidos  pelo 

Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais –  INPE. O modelo climático regional Eta foi 

rodado  para  a  América  do  Sul,  com  resolução  de  20  km,  a  partir  de  condições  de 

contorno  disponibilizados  pelos  modelos  de  Circulação  Global  HadGEM2‐ES  e 

MIROC5.7  Os  modelos  globais  HadGEM2‐ES  e  MIROC5,  foram  selecionados  por 

apresentarem  bom  desempenho  na  América  do  Sul  em  termos  de  circulação 

atmosférica e precipitação.8 Os resultados são apresentados em períodos de tempo de 

30 anos: 2011‐2040, 2041‐2070 e 2071‐2100. As mudanças climáticas são avaliadas em 

relação à simulação do período de tempo 1961‐1990 (base), considerado como o clima 

atual.9  Os  cenários de emissões escolhidos  foram o RCP 4.5 e RCP 8.5 para  ambos 

modelos globais. Os dados de observação são oriundos do Climate Research Unit – 

CRU 0.5°, versão TS3.21. 

Resultados 

As Figura 2 a 5, mostram os mapas das áreas com as médias climáticas trimestrais das 

diferenças de Precipitação (mm/dia) e temperatura (°C) do ar a 2 metros de altura da 

superfície, entre as projeções dos modelos Eta‐HAdGEM2‐ES e Eta‐MIROC5 de 2011 a 

2100 e as simulações do período histórico 1960 a 1990., nos cenários RCP 4.5 e RCP 

8.5. 

Na região do recorte da área de estudo, as projeções futuras de precipitação indicam 

reduções para todas as estações do ano, desenhando uma tendência de um clima mais 

seco no futuro. Na região dos limites da bacia, os mapas mostram que os volumes de 

precipitação poderão se alterar em todos períodos e cenários, com exceção, apenas, 

do modelo HadGEM2‐ES, no período de transição do período úmido para o seco (MJJ), 
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que no cenário RCP 4.5, praticamente não existem alterações na precipitação e no 

cenário  RCP  8.5, mostra  uma  probabilidade  de  aumento  de  precipitação  em  até  1 

mm/dia  em algumas  áreas  da  bacia.  As  projeções  futuras  de  temperatura  indicam 

aumento  para  todas  as  estações  do  ano,  em  ambos  os  cenários  analisados,  sendo 

modelo Eta‐HadGEM2‐ES o que registrou os maiores extremos. 

No trimestre FMA (Figura 2), que corresponde ao período anual de mais umidade e 

volume de chuvas, observamos que é onde ocorre a maior redução da precipitação, 

podendo chegar a 360 mm (tabela 1) até o final do século. Em relação ao período seco, 

trimestre ASO (Figura 4), as reduções ficam entre 180 mm a 270 mm até 2100, o que 

pode levar a um estresse hídrico maior no período onde a margem de precipitação e 

vazão já são menores. As tabelas 1 a 4 mostram o resumo da variação de precipitação 

e temperatura dos mapas 
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Figura 2: Trimestre FMA – (a) Diferença da Precipitação, em mm/dia e (b) 

Diferença da Temperatura a 2m, em °C ‐ Média Climática projetada em períodos 

de 30 anos com as simulações de 1961‐1990 
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Figura 3: Trimestre MJJ – (a) Diferença da Precipitação, em mm/dia e (b) 

Diferença da Temperatura a 2m, em °C ‐ Média Climática projetada em períodos 

de 30 anos com as simulações de 1961‐1990 
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Figura 4: Trimestre ASO – (a) Diferença da Precipitação, em mm/dia e (b) 

Diferença da Temperatura a 2m, em °C ‐ Média Climática projetada em períodos 

de 30 anos com as simulações de 1961‐1990 
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Figura 5: Trimestre NDJ ‐ (a) Diferença da Precipitação, em mm/dia e (b) Diferença 
da Temperatura a 2m, em °C ‐ Média Climática projetada em períodos de 30 anos 

com as simulações de 1961‐1990 
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Tabela 1: Resumo da variação da precipitação e temperatura 

Tabela 2: Resumo da variação da precipitação e temperatura 

Tabela 3: Resumo da variação da precipitação e temperatura (ASO) 

Tabela 4: Resumo da variação da precipitação e temperatura (NDJ) 

Conclusões 

As projeções futuras dos modelos Eta‐HadGEM2‐ES e Eta‐MIROC5, indicam redução 

de precipitação e aumento de temperatura para todas as estações do ano, em ambos 

os cenários analisados, sendo o modelo Eta‐HadGEM2‐ES o que registrou os maiores 

extremos  de  temperatura.  Em  relação  a  precipitação,  no  cenário  RCP  4.5,  o  Eta‐ 

MIROC5  registrou as maiores  reduções nos  trimestes FMA e MJJ  (período úmido e 

transição  do  úmido  para  o  seco)  e,  nos  outros  trimestres,  as  reduções  ficaram  no 
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mesmo  patamar.  No  cenário  RCP  8.5,  o  Eta  HadGEM2‐ES  obteve  reduções  de 

precipitações maiores nos períodos seco e transição do seco para o úmido (trimestres 

ASO e NDJ). 

Assim, o clima na região mostra uma tendência de ser mais quente e seco no futuro, 

o que  trará  reflexos  no  volume  de  vazões  do  Rio  Xingu,  devido  a  alta  correlação

existente entre  chuva e vazão e,  consequentemente, proporcionará maior estresse

hídrico.  Esse maior estresse hídrico  reduzirá a  capacidade de geração da UHE Belo

Monte,  em  razão  de  sua  configuração  ser  a  fio  d’água,  o  que  impossibilita

armazenamento  de  água  no  período  úmido.  Numa  análise  mais  sistêmica,  essa

redução da produção de energia poderá exigir que a diferença seja complementada

por  outras  fontes  de  energia.  No  horário  de  carga máximas na  rede, essas  fontes

podem ser de termelétricas, o que acarretará aumento nas emissões de gases de efeito

estufa, podendo se estabelecer um ciclo vicioso de “geração limpa e geração suja.

Outro aspecto que devemos analisar é que essa vulnerabilidade da usina pode vir a 

servir no futuro de argumento, por parte do governo e empresas ligadas ao setor, para 

justificar construções de barragens a montantes para garantir o pleno funcionamento 

da hidrelétrica. 
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Resumo 

Vários estudos comprovam que a alteração do sistema climático global é inequívoca e 

que  Portugal  se  encontra  entre  os  países  europeus  com  maior  vulnerabilidade 

climática.  O  conhecimento  de  projeções  climáticas  futuras  de  elevada  resolução 

espacial torna‐se um processo fundamental para identificar vulnerabilidades e riscos 

climáticos.  Este estudo  identifica as alterações  climáticas,  para meio do  século,  em 

Portugal  Continental,  a  uma  elevada  resolução  espacial,  tendo  por  base  diferentes 

cenários  de  emissões  de  gases  com  efeito  de  estufa.  Os  resultados  indicam  uma 

tendência para um aumento das temperaturas e de eventos extremos de precipitação, 

em ambos os cenários. 

Introdução 

Segundo o Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as 

Alterações  Climáticas  (IPCC),  o  aquecimento  do  sistema  climático  é  inequívoco.  A 

atmosfera e o oceano aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram e o nível 

do mar  subiu. As últimas  três décadas  foram sucessivamente mais quentes do que 

qualquer outra desde 1850, e as projeções indicam que, para todos os cenários futuros 

de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), a temperatura da superfície da Terra 

deverá continuar a aumentar ao longo do século XXI.1 

O AR5 identifica o período de 2002 a 2011 como o mais quente de que há registo na 

Europa,  com  uma  temperatura  terrestre  1,3°C  superior  à  da média  pré‐industrial. 

Várias projeções obtidas a partir de modelos climáticos indicam que, no final do século 

XXI, a Europa poderá ter uma temperatura 2,5°C a 4°C superior à média registada no 

período de 1961 a 1990.1 

Segundo  o  Relatório  Especial  sobre  Eventos  Extremos  do  IPCC,  há  evidências 

crescentes de que os eventos extremos se tornarão mais frequentes e mais graves no 
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futuro. Em particular, é referido um aumento da frequência e intensidade de chuva 

intensa, tempestades, ciclones tropicais e tornados, secas, inundações e enxurradas, 

e ondas de frio e de calor.2 

Os  métodos  para  a  avaliação  e  determinação  da  alteração  climática  e  dos  seus 

impactos  passam  pela  aplicação  de  modelos  climáticos  globais.  Estes  modelos 

permitem  simular  a  resposta  do  sistema  climático  a  diferentes  alterações,  tanto 

naturais  como  antropogénicas,  possibilitando  assim  elaborar  projeções  climáticas 

futuras. Apesar de importantes na determinação de tendências globais, os modelos 

climáticos globais, devido à sua baixa resolução espacial, não permitem avaliar, com o 

detalhe  necessário,  os  impactos  das  alterações  climáticas  a  escalas mais  reduzidas 

(mesoscala ou escala urbana). Os modelos climáticos regionais têm por isso um papel 

preponderante uma vez que incidem na região de interesse, adicionando detalhe aos 

fenómenos atmosféricos.3 

Assim, este estudo tem como objetivo caracterizar a alteração climática em Portugal 

Continental, para o futuro a médio prazo (2041‐2070), com elevada resolução espacial 

(3 km), para dois cenários de emissões de GEE considerados pelo IPCC. 

Caraterização do caso de estudo 

Vários estudos indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com maior 

vulnerabilidade  relativamente  aos  impactos  das  alterações  climáticas.  Em  Portugal 

Continental  o  clima  é  essencialmente  influenciado  por  três  fatores:  a  latitude,  a 

topografia  e  a  proximidade  ao Oceano Atlântico.  Tal  como pode  ser  observado  na 

Figura 1, Portugal Continental apresenta uma topografia complexa, com montanhas e 

elevações, principalmente nas zonas norte e centro, e planícies na zona sul. 

Figura 1 – Topografia da área de estudo. 
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Algumas variáveis climáticas, como a temperatura e a precipitação, apresentam fortes 

gradientes  norte‐sul  e  oeste‐este,  e  elevada  variabilidade  sazonal.  A  distribuição 

espacial  da  temperatura  média  evidencia  a  existência  de  um  gradiente  da 

temperatura, na direção norte‐sul, durante os meses mais frios e um forte gradiente 

na zona costeira, mais pronunciado durante os meses quentes. A temperatura média 

anual  pode  variar  entre  6ᵒC  nas  zonas  altas  do  interior  norte  e  centro  e  valores 

superiores a 17ᵒC no litoral Sul. Por sua vez a precipitação tende a diminuir de norte 

para sul, sendo a região noroeste a que regista valores mais elevados de precipitação.4 

Portugal  aparece  assim  entre  os  países  europeus  com  maior  vulnerabilidade 

relativamente aos impactos das alterações climáticas.5 

Metodologia 

As simulações climáticas para Portugal Continental foram obtidas através da aplicação 

do modelo numérico Weather Research and Forecasting (WRF)6, forçado pelo modelo 

climático global do Instituto  Max‐Planck (MPI‐ESM‐LR)7, com resolução horizontal  de 

1,9ᵒ.  A  escolha  do  modelo  global  recaiu  sobre  o  modelo  MPI‐ESM‐LR  que  é 

considerado um dos melhores modelos a simular o clima da Europa.8 

Os domínios de simulação foram definidos recorrendo a uma técnica de diminuição 

sucessiva do domínio de simulação, com resolução crescente (downscaling) e razão de 

3. Assim, foi definido um primeiro domínio (D1) com uma resolução espacial de 27x27

km2 sobre parte da Europa, norte de África e parte do Oceano Atlântico, um segundo

domínio (D2) de 9x9 km2 sobre a Península Ibérica e um terceiro domínio (D3) de 3x3

km2 sobre Portugal Continental (Figura 2).

Figura 2: Domínios de simulação. 
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Para melhorar o desempenho do modelo WRF, este foi inicializado utilizando dados da 

Carta de Ocupação/Uso do Solo (COS2010) para Portugal Continental, reclassificados 

com uma resolução espacial elevada (100x100 m2) de acordo com as 33 classes da base 

de dados USGS (United States Geological Survey). 

As projeções climáticas pressupõem a utilização de cenários de emissões de GEE, como 

dados  de  entrada  dos  modelos  climáticos.  Os  mais  recentes  cenários  de  emissão 

desenvolvidos  pelo  IPCC  são  conhecidos  por  RCP  (Representative  Concentration 

Pathways).1 Os quatro  cenários  ‐  RCP2.6, RCP4.5, RCP6 e RCP8.5,  foram nomeados 

após a definição de uma gama de valores de forçamento radiativo para o ano de 2100 

em relação aos valores pré‐industriais (+2,6, +4,5, +6,0 e +8,5 W/m2, respetivamente). 

O RCP8.5 é o cenário mais gravoso, que pressupõe uma trajetória de aumento rápido 
e acentuado da concentração de CO2 atmosférico; o RCP4.5 é o cenário  intermédio 

que pressupõe uma estabilização do forçamento radiativo associado a um futuro com 

reduções  de  emissões  relativamente  ambiciosas.  Neste  estudo  é  considerado  o 

RCP4.5,  por  ser  a  base  do  Acordo  de  Paris,  e  o  RCP8.5  por  ser  considerado  pela 

comunidade científica como o mais provável. 

Foram  considerados  dois  períodos  temporais,  um  representativo  do  clima  passado 

recente (1976‐2005) (simulação de referência) e um representativo do clima futuro a 

médio prazo (2041‐2070). 

Para  a  avaliação  da  alteração  climática  consideraram‐se  as  variáveis:  temperatura 

máxima  (Tx),  média  (Ta)  e  mínima  (Tn)  diária  a  2  metros  do  solo  e  precipitação 

acumulada diária (PP). Para estas variáveis foram estimados indicadores de extremos, 

de acordo com a Organização Meteorológica Mundial9, nomeadamente: 
 noites tropicais (Tn ≥ 20°C), em nº/ano;

 dias de verão (Tx ≥ 25°C), em nº/ano;

 dias muito quentes (Tx ≥ 35°C), em nº/ano;

 dias de geada (Tn ≤ 0°C), em nº/ano;

 dias de chuva (PP ≥ 1mm), em nº/ano;

 dias de chuva muito intensa (PP ≥ 20mm), em nº/ano.

A alteração climática é avaliada por  comparação dos  resultados obtidos para  clima 

futuro a médio prazo com os resultados para o clima de referência. A comparação é 

realizada para cada uma das quatro estações do ano: primavera (de março a maio), 

verão (de junho a agosto), outono (de setembro a novembro) e inverno (de dezembro 

a fevereiro). 
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Resultados 

Temperatura 

Na Figura 3 apresentam‐se as diferenças entre o clima futuro a médio prazo e o clima 

de referência (anomalias) para as médias anuais das temperaturas máxima, média e 

mínima, para os cenários RCP4.5 e RCP8.5. No cenário RCP8.5 prevê‐se um aumento 

das temperaturas entre 1 ᵒC, no litoral, e 2 ᵒC, no interior e terras altas. No cenário 

RCP4.5 a distribuição espacial das anomalias é semelhante ao cenário anterior, mas 

com menor magnitude. 

Figura 3 – Anomalias, em ˚C, das médias anuais das temperaturas máxima, média e 

mínima, para os cenários RCP4.5 e RCP8.5. 

Estas anomalias, quando analisadas sazonalmente, apresentam diferentes amplitudes 

e  variações  (figuras  não  apresentadas),  sendo  as  anomalias  mais  elevadas,  das 

temperaturas  máxima,  média  e  mínima,  projetadas  para  o  outono,  em  ambos  os 

cenários, onde os valores da temperatura máxima podem aumentar em cerca de    4,5 

ᵒC, no  cenário RCP8.5.  São  ainda  identificadas anomalias negativas da  temperatura 

mínima no inverno, no litoral, mas apenas para o cenário RCP4.5, projetando‐se uma 
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descida da temperatura mínima. No cenário RCP8.5, para todas as estações, não são 

identificadas anomalias negativas. 

Os  indicadores  extremos,  para  os  meses  de  verão,  associados  ao  aumento  da 

temperatura máxima (dias de verão e dias muito quentes) e da temperatura mínima 

(noites tropicais), são apresentados na Figura 4. Estes  indicadores apresentam uma 

distribuição espacial semelhante em ambos os cenários, variando apenas a magnitude 

dos mesmos. Para o cenário RCP4.5, a anomalia dos dias de verão varia entre ‐20 dias, 

no litoral e sul, e +20dias, no interior norte. No cenário RCP8.5, apenas são previstas 

anomalias positivas, podendo estas  chegar aos 30 dias por ano.  Para o número de 

noites tropicais, prevê‐se um aumento, de até 15 dias, no cenário RCP4.5, e de até 35 

dias, no cenário RCP8.5. O número de dias muito quentes tende também a aumentar 

nos dois cenários, mas apenas na região sul, variando entre 10 dias, no cenário RCP4.5, 

e 25 dias, no cenário RCP8.5 

Figura 4 ‐ Anomalias, em número médio de dias por ano, dos dias de verão, noites 

tropicais e dias muito quentes, para o verão, para os cenários RCP4.5 e RCP8.5. 

A  Figura  5  apresenta  as  anomalias  dos  dias  de  geada,  para  o  outono,  inverno  e 

primavera.  Ambos  os  cenários  apresentam  uma  distribuição  espacial  e  magnitude 

semelhante. Prevê‐se uma diminuição do número de dias de geada de até 20 dias por 

ano, para o outono e primavera, nas zonas com altitude superior a 1000 metros. No 
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inverno, o número de dias de geada tende a aumentar, até 20 dias por ano, em zonas 

com  altitude  superior  a  1000  metros,  no  cenário  RCP4.5;  no  cenário  RCP8.5  este 

aumento observa‐se em zonas a partir dos 800 metros de altitude. 

Figura 5 ‐ Anomalias, em número médio de dias por ano, dos dias de geada, para o 

outono, inverno e primavera, para os cenários RCP4.5 e RCP8.5. 

Precipitação 

As anomalias da precipitação acumulada anual e dos dias de chuva muito intensa são 

apresentadas na Figura 6. Em ambos os cenários prevê‐se um aumento de precipitação 

de até 60% na região centro e uma diminuição de até 45% na região sudeste. Para o 

cenário RCP8.5 prevê‐se ainda um aumento nas regiões do litoral norte e nordeste. 

Em todos os casos, os aumentos da precipitação acumulada ocorrerão principalmente 

durante o inverno e a primavera. Este aumento pode ser justificado pelo aumento da 

quantidade de vapor de água na atmosfera associado a um aumento do processo de 

evapotranspiração em resultado do aumento da temperatura. 
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Contudo, o aumento da precipitação média anual projetada não implica um aumento 

no número médio de dias de chuva, que tende a diminuir em todos os cenários (figuras 

não  apresentadas).  O  aumento  da  precipitação  média  anual  conjugado  com  a 

diminuição do número médio de dias de chuva e a análise do número médio de dias 

de chuva muito  intensa  (Figura 6), permite  concluir que ocorrerá um aumento dos 

fenómenos de precipitação extrema, com maior intensidade de precipitação horária, 

em clima futuro a médio prazo. 

Figura 6 ‐ Anomalias da precipitação acumulada anual, em percentagem (à esquerda) 

e dos dias de chuva muito intensa, em número médio de dias por ano (à direita), 

para os cenários RCP4.5 e RCP8.5. 

Os indicadores de extremos, associados a eventos de precipitação extrema, revelam 

padrões espaciais muito semelhantes aos observados para a precipitação acumulada 

anual, apontando para um aumento dos dias de chuva muito  intensa em ambos os 

cenários, para as regiões do centro e litoral norte, e uma diminuição na região sudeste. 

A região nordeste apresenta também aumentos, mas apenas para o cenário RCP8.5. 
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É  de  salientar  que,  no  que  se  refere  à  precipitação,  a  incerteza  do  clima  futuro  é 

substancialmente  maior  do  que  a  verificada  para  a  temperatura.  Tal  conclusão  é 

consistente  com  as  observações  em  Portugal  Continental,  que  revelam  grande 

irregularidade  e  ausência  de  tendências  significativas  no  valor  médio  anual  da 

precipitação. De acordo  com a Agência Portuguesa do Ambiente10,  as  variações de 

precipitação  em  Portugal  Continental  serão  distribuídas  heterogeneamente  no 

território nacional, com aumentos na região norte (influência Atlântica) e reduções na 

região sul (influência Mediterrânica). 

Conclusões 

Para  a  região  em  estudo,  as  simulações  conduzidas  indicam  tendência  para  um 

aumento das  temperaturas máxima, média e mínima, assim como um aumento de 

eventos  extremos  associados  a  este  aumento  de  temperatura.  São  também 

projetados aumentos de eventos extremos de precipitação e consequentemente um 

aumento  da  precipitação  acumulada  anual,  para  as  regiões  norte  e  centro,  em 

contraste com uma diminuição na região sul. Estes resultados são obtidos para ambos 

os cenários em análise, embora mais pronunciados no cenário RCP8.5. 

A abordagem utilizada, com a sua elevada resolução espacial, revela‐se uma mais valia 

na  avaliação  das  alterações  climáticas  em  Portugal  Continental,  permitindo  incluir, 

com maior detalhe, os efeitos da costa oceânica e da topografia. 

Como  trabalho  futuro,  pretende‐se  considerar  os  campos  meteorológicos  obtidos 

neste estudo como dados de entrada para a modelação da qualidade do ar, permitindo 

avaliar  os  impactos  da  alteração  climática  nas  concentrações  de  poluentes  na 

atmosfera com elevada resolução espacial, de forma a melhor gerir a qualidade do ar 

em Portugal no futuro. 
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Resumo 

O escalonamento de eventos hidrológicos extremos, nomeadamente cheias e vazantes 

anormais,  pode  estar  alterando  as  relações  sociais  e  de  produção  das  populações 

tradicionais  de  áreas  inundáveis  da  Amazônia.  Avaliaram‐se  indicadores 

socioambientais de  resiliência dos  sistemas  socioecológicos  ribeirinhos na  forma da 

mortalidade de  indivíduos arbóreos estabelecidos e da variação da assiduidade nas 

escolas em quatro comunidades rurais, no Amazonas. A mortandade castatrófica de 

árvores  cultivadas  e  nativas  está  associada  ao  impacto  de  inundações  anormais 

enquanto que o funcionamento do sistema educacional é mais vulnerável às condiçoes 

de vazantes extremas. A imprevisibilidade desses eventos torna urgente medidas de 

precaução para proteção das comunidades ribeirinhas afetadas. 

Introdução 

O regime hidrológico dos grandes rios amazônicos é caracterizado por um pulso de 

inundação  anual,  monomodal  e  relativamente  bastante  previsível  que  resulta  da 

variação sazonal da precipitação fluvial em suas áreas de drenagem 1,2. A magnitude e 

a previsibilidade dessas variações sazonais influenciam fortemente as relações sociais 

e as atividades econômicas na região. Porém, o escalonamento de eventos extremos 

vem  trazendo  impactos  locais  de  ordem  social,  econômica,  ambiental,  ecológica  e 

política  3. Desde o  início do século XXI  já ocorreram na região central da Amazônia 

brasileira, mais especificamente nos municípios que compõem a região metropolitana 

de Manaus, cinco dos maiores eventos extremos de cheia (2012, 2009, 2015, 2014 e 

2013) e três de vazantes (2010, 2014 e 2005) já registrados. De acordo com o IPCC 4, a 

mudança climática não pode ser relacionada aos eventos extremos que ocorrem de 

forma  isolada,  visto  que  os  extremos  ocorrem  naturalmente,  mas  a  alteração  do 
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padrão de tempo de ocorrência desses eventos pode ser atribuída às alterações do 

clima. 

Há  várias  gerações,  os  habitantes  de  áreas  inundáveis  da  Amazônia  Central  foram 

capazes  de  desenvolver  estratégias  adaptativas  que  possibilitam  ajustar  suas 

atividades à alternância entre a fase terrestre (vazante) e fase aquática (enchente) dos 

ecossistemas de várzea. No entanto, mudanças nessas paisagens desencadeadas pelo 

escalonamento  de  eventos  hidrológicos  extremos  podem  resultar  em  um  Sistema 

Socioecológico  (SEE)  que  não  seja  capaz  de  suportar  as  formas  de  subsistência  e 

relações  sociais  tradicionalmente  estabelecidas,  fazendo  com  que  as  comunidades 

afetadas busquem estratégias alternativas. Quando essas estratégias alternativas se 

desenvolvem  em  escala,  elas  não  envolvem  apenas  o  envolvimento  de  maneiras 

totalmente novas de usar os recursos naturais, mas provavelmente exigem mudanças 

institucionais  que podem estar  alterando  as  relações  sociais  e  de produção dessas 

populações 5.  

Avaliou‐se a  resiliência de SEE  ribeirinhos quanto à eventos hidrológicos extremos, 

tomando‐se como referência dois indicadores: (1) ambiental ‐ na forma da incidência 

de mortandade  catastrófica  de  indivíduos  arbóreos  estabelecidos  e  (2)  social  ‐  na 

forma da variação da assiduidade dos alunos de escolas da rede pública de ensino. 

Morte catastrófica de árvores nas planícies de inundação 

O conhecimento da  taxa de mortalidade das árvores que  compõem a estrutura da 

floresta é  imprescindível para o entendimento desses sistemas ecológicos visto que 

tais  taxas  indicam  uma  importante  função  do  sistema  6.  Conhecer  as  taxas  de 

mortalidade ajuda na detecção das pressões nos ecossistemas causadas por distúrbios 

antropogênicos ou naturais 7.  

Entre os componentes de estimativas de crescimento de população de árvores, a taxa 

de mortalidade é um dos menos compreendidos e, embora as pesquisas ecológicas 

desse processo estejam avançadas no âmbito quantitativo, as pesquisas qualitativas 

continuam  incipientes  8,  9.  A  mortalidade  de  árvores  pode  ser  classificada  em 

catastrófica (irregular) e não‐catastrófica  (regular),  sendo a primeira o resultado de 

distúrbios em massa, geralmente imprevisíveis, como incêndios, tempestades, ventos, 

epidemias  de  doenças  e  ataques  de  insetos;  enquanto  que  a  mortalidade  não‐

catastrófica segue o desenvolvimento normal de um povoamento 6.  

Diversas  espécies  arbóreas,  especialmente  as  frutíferas,  foram  domesticadas  pelas 

populações  indígenas e passaram a compor Sistemas Agroflorestais  (SAFs)  10.  Essas 
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técnicas  agroflorestais  foram  incorporadas  pelas  populações  mestiças  que  se 

estabeleceram  na  região  após  a  invasão  europeia  e  resultaram  em  diversas 

configurações tais como os quintais agroflorestais (“sítios”, “terreiros” ou pomares). 

Na  Amazônia,  as  populações  tradicionais  possuem  conhecimento  vasto  sobre  o 

manejo de SAFs por meio do qual desenvolveram técnicas para a utilização de espécies 

de múltiplos usos, no entanto de forma sustentável 11. 

As várzeas são ambientes muito produtivos em termos agrícolas e devido à deposição 

periódica de sedimentos oriundos da região andina durante as cheias são altamente 

férteis 12, 13, 14 e são ambientes utilizados na prática da agricultura desde o período pré‐

colombiano 15.  A cheia extrema do rio Madeira ocorrida no de 2014 foi uma influência 

direta no aumento da mortalidade catastrófica de árvores de cacau nativo (Theobroma 

cacao)  16,  sendo  uma  forte  evidência  de  tais  eventos  são  capazes  de  alterar 

drasticamente a dinâmica populacional em povoamentos florestais cultivados ou não.  

Assiduidade discente no sistema educacional público 

A garantia de uma educação básica de qualidade é um enorme desafio em  todo o 

Brasil, situação que se acentua na região amazônica, onde as distâncias espaciais e as 

especificidades ambientais geram dificuldades para a prestação deste direito básico. 

As  escolas  ribeirinhas  apresentam  precariedades  no  acesso  e  continuidade  dos 

estudos, causadas pela distância e deslocamento até as escolas, falta e rotatividade de 

docentes, estrutura física e baixa auto estima dos educandos 17. Há relatos frequentes 

de que os eventos extremos hidrológicos fluviais de vazante e cheia geram transtornos 

para o deslocamento dos alunos de escolas das  comunidades  ribeirinhas na  região 

amazônica 18. 

Diante  deste  contexto,  para  avaliar  os  impactos  gerados  pelos  eventos  extremos 

fluviais considerou‐se as variações na taxa de assiduidade dos alunos das escolas da 

rede pública de ensino do Distrito de Terra Nova, Careiro da Várzea/AM. 

Metodologia 

Área de estudo 

A  pesquisa  foi  realizada  no  Distrito  de  Terra  Nova,  localizado  na  zona  rural  do 

município de Careiro da Várzea no Amazonas (Figura 1). O município de Careiro da 

Várzea se integra aos municípios da região metropolitana de Manaus 19. Para compor 
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a  amostra  da  pesquisa,  foram  selecionadas  domicílios  em  comunidades  nas 

localidades denominadas de Costa da Terra Nova, Paraná da Terra Nova, Marimba e 

Lago do Rei.  

Figura 1: Localização das áreas de estudo no Distrito de Terra Nova, munícipio do 

Careiro da Várzea, estado do Amazonas, Brasil. 

Procedimentos metodológicos 

O estudo foi fundamentado em uma abordagem qualitativa e quantitativa com caráter 

exploratório‐descritiva.  O  caráter  exploratório  desta  pesquisa  serve  ao  objetivo  de 

proporcionar a visão geral sobre a relação dos eventos extremos com a evasão escolar 

na área de estudo, já o descritivo permite discorrer sobre as características específicas 

do fenômeno inverstigado 20. 

Para  a  aferição  do  indicador  ambiental  (mortandade  de  árvores)  foram  utilizadas 

entrevistas caracterizadas como semiestruturadas, onde o pesquisador tem liberdade 

para direcionar a situação da melhor forma para a obtenção dos dados 20. A amostra 

da pesquisa  foi de 124 moradores distribuídos entre as comunidades do Paraná da 

Terra Nova 24,2% (n=30), Lago do Rei 12% (n=15), Costa da Terra Nova 31,5% (n=39) 

e  Marimba  32,3%  (n=40).  Os  moradores  foram  instados  a  declarar  se  haviam 

percebido  a  morte  anormal  de  árvores  em  sua  propriedade  ou  posse  e,  em  caso 

positivo,  desde  quando  tal  fenômeno  foi  ou  vinha  sendo  observado.  Também  foi 

solicitado  que  indicassem  as  espécies  que  apresentaram  essa  condição  e  a  que 
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atribuíam tal mortandade anormal. Para referências históricas da cobertura vegetal, 

recorreu‐se à revisão de literatura especializada. 

Para aferição do indicador social (assiduidade escolar), foram selecionadas três escolas 

de ensino básico do  referido distrito:  Escola  Francisca Goés  (Costa da Terra Nova), 

Julieta Falcão (Marimba) e Frei Isidoro (Paraná da Terra Nova). 

A  coleta  de  dados  consistiu  na  combinação  de  estudos  documentais  e  coleta  de 

campo.  A  pesquisa  de  cunho  documental  consistiu  na  aquisição  de  informações  a 

partir dos diários escolares de 2005 a 2015 das 10 séries do ensino básico (Educação 

infantil ao 9ª ano) das escolas estudadas. Na pesquisa de campo buscou‐se um maior 

aprofundamento do conhecimento da realidade com a coleta de  informações  junto 

aos  funcionários,  professores  e  diretores  das  escolas  analisadas.  Os  dados  foram 

organizados e analisados segundos valores (médias) bimestrais e anuais em função de: 

‐ Cotas dos níveis máximos e mínimos do rio Negro registradas no porto de Manaus 

(www.portodemanaus.com.br); 

‐ Taxa de inassiduidade = (Σ faltas.aluno /Σ aulas.aluno por turma por bimestre)*100; 

‐ Calendário escolar planejado vis à vis Calendário escolar executado.   

Os dados foram tabulados no software Excel para obtenção de médias, somatórios e 

estabelecimento da correlação entre as informações. Posteriormente, os dados foram 

processados no programa MYSTAT© para a  representação gráfica dos  resultados e 

estimativa de parâmetros estatísticos descritivos. 

Resultados e discussões 

Indicador ambiental 

A questão inicial na abordagem aos entrevistados foi se o morador considerava que 

teria havido morte catastrófica de árvores em consequência de alterações no “ritêmo 

das águas”, ou seja, na temporalidade dos movimentos de subida e descida do nível 

rio. Do total de entrevistados, a maioria (86,3% , n=107) respondeu afirmativamente, 

ou  seja, que observou o aumento na mortalidade de árvores; outros 11,3%  (n=14) 

disseram  não  ocorrer  a  morte  de  árvores  em  decorrência  do  ritêmo  das  águas, 

enquanto 2,4% (n=3) não souberam ou quiseram responder a questão. 

A questão seguinte propunha aos entrevistados que indicasse os anos em observaram 

a morte incomum de árvores. Do total dos moradores que responderam sim para a 

questão anterior, 107 entrevistados, 63,7% (n=79) souberam indicar o ano referente à 

mudança no padrão de mortalidade das árvores. A maioria dos moradores  (53,2%; 
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n=42) relatou o ano de 2009 como ano em que passou a observar a morte catastrófica 

das árvores em sua posse ou propriedade (Figura 2). 

Figura 2: Frequência de resposta quanto ao ano de ínício da mortandade de árvores 
em razão de cheias extremas segundo moradores da ilha do Careiro. 

Ao  todo, 30 diferentes espécies  foram relatadas como afetadas pelas enchentes. A 

manga (Mangifera indica) foi a espécie arbórea cultivada com maiores frequências de 

registro  de  mortalidade  em  três  das  localidades  investigadas.  Houve  registro  de 

mortalidade  de  seringueiras  (Hevea  spp.)  e  cacaueiros  (Theobroma  cacao),  nas 

localidades da Costa e do Paraná da Terra Nova. O que confirma o que fora observado 

no ano 1990 sobre a presença e importância dessas duas espécies na composição de 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) 21.  

Ainda que em reduzida frequência, pelo menos seis espécies ou grupos de espécies 

silvestres nativas das florestas inundáveis foram citadas pelos moradores como tendo 

sofrido mortalidade catastrófica devido às enchentes anormais: Piranheira (Piranhea 

trifoliata),  Louro  (fam.  laurácea,  diversas  sp.),  Envira  (fam.  anonácea,  diversas  sp.), 

Tarumã  (Vitex  cymosa), Murici  (Birsonima  sp.)  e  Bacuri  (Rheedia  sp.).  A  citação  de 

espécies nativas da floresta inundável demonstra que o stress das enchentes extremas 

é capaz de afetar não apenas as espécies exóticas cultivadas, mas também espécies 

naturalmente selecionadas no ambiente de várzea. 

As árvores mais distantes da margem principal do rio e em cotas mais elevadas são 

menos adaptadas para sobreviver a longos períodos de inundação. Logo, um aumento 
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incomum do pico de inundação pode aumentar a mortalidade de algumas espécies de 

árvores 22. Assim, a prolongação da estação de inundação pode causar um declínio na 

riqueza  florística,  uma  vez  que,  algumas  comunidades  florestais  podem  não  ser 

capazes  de  acompanhar  o  ritêmo  dessas  mudanças  23.  Quando  as  várzeas  estão 

alagadas, é  frequente a baixa concentração de oxigênio no solo  (hipoxia), ou a  sua 

ausência  (anoxia)  24,  assim,  cheias  mais  intensas  e  prolongadas  podem  agravar  o 

estado de hipóxia causando stress além do limite de tolerância de algumas espécies 
25. 

Indicador social 

Ao  analisar  a  inassiduidade  dos  alunos  por  bimestre,  percebeu‐se  que  a maior  os 

alunos  tendem  a  ser menos  assíduos  no  segundo  semestre  do  ano,  semestre  este 

marcado, predominantemente, pelas estações de início e final da vazante dos rios 26, 

12. Observa‐se uma ligeira tendência de as medianas das taxas médias de inassiduidade

serem maiores  para  os  3º  e  4º  bimestres  (>7%)  se  comparadas  ao  1º  (4,9%)  e  2º

bimestre (6,3%) (Figura 3). Isso poderia indicar que a vazante que ocorre no segundo

semestre  se  configure  como  um  estresse  ambiental  mais  severo  para  o  sistema

educacional do que o evento das enchentes e cheias.

Figura 3: Boxplot das taxas de inassiduidade bimestral (%) das turmas do ensino 

básico de três escolas do Distrito de Terra Nova, Careiro da Várzea, para o período de 

2005 a 2015. 

Analisando‐se as taxas bimestrais de inassiduidade por série, observou‐se a tendência 

de que quanto menor a série maior a taxa de inassiduidade. Isso porque, alunos mais 
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novos talvez sejam mais vulneráveis e em situações de maior risco sejam impedidos 

por pais e responsáveis de frequentar a escola.  

Verificadas as correlações entre as taxas anuais de inassiduidade de cada série com as 

cotas máximas e mínimas do rio Negro, observou‐se que os dados das 2ª (r = ‐0,51; 

p=0,11) e 3ª (r = ‐0,60; p =0,05) séries estão estatisticamente associados com os valos 

das cotas mínimas. Nestes dois casos, em anos com vazantes mais intensas (i.e. menor 

cota  mínima)  se  observam  as  maiores  taxas  de  inassiduidade  nestas  séries.  Isso 

corrobora a avaliação de que as vazantes extremas representem estresses ambientais 

mais severos em se tratando dos sistemas educacionais. A menor assiduidade neste 

período  pode  ser  justificada  pela  piora  na  acessibilidade  devido  a  interrupção  do 

tranporte fluvial e à obstáculos e grandes distâncias que os alunos precisam percorrr 

desde suas moraddias até os locais das escolas.  

No Amazonas, as distâncias espaciais entre as comunidades rurais são enormes, e a 

prática  preconizada  pelo Ministério  da  Educação  em  nuclear  escolas  somente  em 

comunidades  com maior  densidade  demográfica  leva  algumas  crianças  a  viajarem 

mais  de  2  horas  para  estudar.  Na  época  da  vazante,  os  trajetos  percorridos  pelo 

transporte  fluvial  tendem  a  ser  menores,  entretanto  para  chegar  aos  locais  de 

embarque os alunos percorrem trechos, antes recobertos pela água, por longas trilhas 

sem segurança e expostos ao ataque de animais peçonhentos 17. A situação pode se 

agravar  em  escolas  que  não  possuam  sistema  de  abasecimento  de  água,  já  que  o 

distanciamento do canal do rio e a redução do fluxo torna penosa ou inviável a tarefa 

de coleta e transporte manual da água. 

Conclusões 

A regularidade e a previsibilidade das mudanças sazonais dos ambientes de várzea dos 

rios  amazônicos  têm  sido  fundamentais  para  o  desenvolvimento  de  respostas 

adaptativas pelas populações humanas que habitam ou exploram esses ambientes. 

Essas  adaptações  envolvem  não  apenas  os  ajustes  das  atividades  produtivas  e  de 

subsistência às flutuações ambientais como também de atividades sociais, como por 

exemplo, perfuração de poços para abastecimento de água, os modais de transporte 

entre as moradias e as escolas e o próprio calendário escolar. 

Eventos  hidrológicos  extremos  são  fatores  capazes  de  provocar  significativas  e 

perceptíveis mudanças na paisagem das planícies de inundação dos rios da Amazônia, 

produzindo  impactos  negativos  nas  atividades  produtivas  e  de  subsistência  das 

populações  humanas  que  residem  e  exploram  esses  ecossistemas.  A  maioria  dos 

moradores do Careiro da Várzea considera que a enchente anormal registrada no ano 
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de  2009  foi  o  evento  mais  significativo  no  desencadeamento  da  mortandade 

catastrófica  de  espécies  arbóreas.  Pelo  menos  30  diferentes  espécies  arbóreas 

cultivadas em sistemas agroflorestais ou silvestres nativas da floresta inundável foram 

afetadas pelos eventos climáticos. 

No  entanto,  na última década, mudanças mais  drásticas  na paisagem em  razão da 

ocorrência  de  eventos  hidrológicos  extremos  parecem ultrapassar  a  resiliência  dos 

sistemas  socioecológicos  ribeirinhos. Embora  tanto cheias  como vazantes extremas 

representem estresses ambientais  severos para o  sistema educacional,  as  vazantes 

parecem causar maiores impactos quando se considera a assiduidade como indicador 

do funcionamento do sistema. Observou‐se ainda que as crianças são as mais afetadas 

pelos eventos extremos, vez que a taxa de inassuidade deste grupo mais vulnerável 

aumenta com a severidade da vazante. 

Pode‐se concluir, pelo indicadores utilizados, que o recente escalonamento de eventos 

extremos  sejam  inundações  ou  vazantes  anormais  pode  estar  forçando  os  SEE 

ribeirinhos para além dos seus limites de resiliência. O desenvolvimento de respostas 

de adaptação ou de transformação pelas populações afetadas poderá será dificultado 

pela imprevisibilidade desses fenômenos, sendo portanto urgente a doção de medidas 

de precaução para proteção e defesa das comunidades ribeirinhas. 
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Resumo 

Apresenta‐se um estudo das ameaças e oportunidades que as regiões SECAS (áridas e 

semiáridas)  dos  PALOPs,  nomeadamente  Cabo  Verde  e  o  Sudoeste  de  Angola, 

apresentam num contexto de alterações globais, visando melhorar a qualidade de vida 

das populações locais, através de uma análise do contexto e das tendências ambientais 

e  socioeconómicas.  As  experiências  de  décadas  desenvolvidas  em  Cabo  Verde,  que 

começaram depois das pavorosas fomes da década de 1940, e que se intensificaram 

após a independência, são hoje um exemplo para a gestão dos recursos em ambiente 

extremamente agreste, sofrendo fortes ameaças, como é o de todo o Sahel, que neste 

caso sofre um enorme constrangimento adicional, o de ser um Sahel insular, de onde a 

fuga é difícil em caso de catástrofe. Esta realidade implicou a partir da década de 1950 

a implementação de uma estratégia consequente, baseada na educação, nas medidas 

de conservação do solo e da água, que hoje são omnipresentes em todas as ilhas, e um 

modelo  de  governança  da  crise  que  constitui  um  exemplo  para  a  gestão  de  crises 

extremas, as FAIMO. Serão ainda apresentados alguns resultados da implementação 

de um projeto FP6 em que as instituições presentes neste trabalho colaboraram para 

melhorar  os  sistemas  agrícolas  de  forma  a  melhorar  a  sustentabilidade  e  a 

produtividade, através da utilização de resíduos orgânicos para melhorar a fertilidade 

dos solos. 

Em Angola, os estudos compreenderam a identificação das áreas mais vulneráveis às 

alterações climáticas na Bacia do Rio Curoca (sudoeste de Angola), e a uma análise das 
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perspetivas de melhoria do sistema de governança, de modo a melhorar a qualidade 

de vida das populações locais. 

Introdução 

As terras áridas, semiáridas e sub‐húmidas secas sujeitas a processos de degradação 
têm aumentado ao longo dos anos. Se antes de 1992 ocupavam cerca de 45 milhões 
de  km2,  representando  30%  da  superfície  total  das  terras  disponíveis  sujeitas  à 
desertificação  (Hare  et  al.,  1992),  no  princípio  do  século  XXI  estes  números 
aumentaram  para  cerca  de  61 milhões  de  km2,  representando  cerca  de  41,3%  da 
superfície total (Safriel e Adeel, 2005). A UNDDD (2010) e UN‐General Assembly (2014) 
estimam que esses 41,3% são o lar de 2,1 mil milhões de pessoas, bem como cerca de 
50% dos animais domésticos do mundo (UNCCD, 2014).  

A  aridez  e  os  caprichos  da  variabilidade  climática  restringiram  muitas  vezes  o 
desenvolvimento das sociedades humanas; que apesar dos seus avanços tecnológicos 
podem sofrer consequências severas. Civilizações inteiras desapareceram no passado 
por não terem sido capazes de lidar com as alterações climáticas, ou porque a gestão 
do  solo  e  do  território  se  tornou  insustentável  em  resultado  da  mudança.  Hoje 
enfrentamos um sem precedente na história da humanidade (Helldén e Tottrup 2008; 
Verstraete et al. 2008).  

Os processos de mudança climática e desertificação  terão um  impacto  significativo 
sobretudo nas franjas mais pobres das sociedades em regiões áridas (Liu et al. 2008). 
Devido  à  reduzida  quantidade  de  água  disponível,  as  terras  secas  são  altamente 
vulneráveis às alterações climáticas e a outros processos resultantes do crescimento 
populacional. A segurança alimentar dos pequenos agricultores nessas regiões, e das 
franjas  mais  pobres  da  população  está  intimamente  ligada  à  produtividade  agro‐
ecológica local, amplamente condicionada pela disponibilidade de água (Ferreira et al. 
2006). 

O  futuro  de  um  bilhão  de  pessoas  que  habitam  as  terras  secas,  cujos  meios  de 
subsistência  dependem  de  recursos  naturais,  está  em  risco  em  resultado  da 
desertificação  provocada  pelas  alterações  climáticas  (Verstraete  et  al.  2008).  A 
crescente  pressão  em  áreas  onde mudanças  rápidas  ocorrem, mesmo  em  regiões 
climáticas húmidas, leva a uma degradação acentuada dos meios de subsistência e a 
problemas da pobreza e subdesenvolvimento. A má gestão e a pressão excessiva sobre 
os escassos  recursos deterioram ainda mais a vida daqueles que vivem em regiões 
secas  (por  exemplo,  Mbow  et  al.  2008).  Uma  abordagem  integrada  do  problema, 
combinando  pontos  de  vista  sociais  e  biofísicos,  integrando  o  conhecimento 
tradicional local com o conhecimento científico é vital para que o mundo não falhe a 
essas pessoas (Verstraete et al. 2008).  

Os países em desenvolvimento sofrem um crescimento populacional acentuado, o que 
aumenta  a  dificuldade  gestão  sustentável  de  recursos. O  crescimento  demográfico 
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geralmente  resulta  em  graves  problemas  ambientais  e  sociais,  incluindo  a  falta  de 
acesso adequado à água e os impactos negativos em termos de segurança alimentar 
(Langergraber  e Muellegger 2005).  A menos que haja  algum avanço  tecnológico,  é 
duvidoso que até mesmo as economias atuais e os padrões de vida  (ou mesmo as 
populações)  de  algumas  regiões  das  terras  secas  possam  ser  mantidos  [Loucks  e 
Gladwell 1999]. 

A complexidade do "sistema" rural torna difícil discriminar estratégias de adaptação 
relacionadas  a  um  desses  estresses  específicos,  portanto,  uma  ação  de  adaptação 
dada provavelmente será um ajuste para vários fatores (Verstraete et al. 2008). Muitos 
agricultores  de  terras  secas  têm  problemas  de  segurança  alimentar.  A  pobreza,  a 
degradação  ambiental  e  a  baixa  produtividade  agrícola  estão  interligadas  e 
aumentaram o problema alimentar (Bationo et al. 1998). Para melhorar a segurança 
alimentar,  o  aumento  da  produção  agrícola  deve  depender  da  melhoria  da 
produtividade do solo e não da expansão da área cultivada. A fertilidade do solo na 
agricultura intensiva só pode ser mantida com a gestão integrada dos nutrientes para 
as plantas através da reciclagem eficiente da matéria orgânica, tais como resíduos das 
culturas, composto ou adubo em combinações com fertilizantes minerais e o uso de 
rotações com leguminosas (Bationo et al. 1998). 

As terras áridas são mais vulneráveis a catástrofes naturais e à degradação provocada 
pelo homem devido à pequena  capacidade de  retenção de água nos  seus  solos. O 
processo  de  desertificação  é  particularmente  acutilante  em  África,  com  2/3  do 
continente constituído por desertos e terras áridas, e cerca de 3/4 a apresentar alguma 
forma de degradação. O continente africano tem ainda a particularidade de uma boa 
parte dessas terras serem utilizadas para a atividade agrícola.  

O Grupo de Recursos Água 2030 estima que um terço da população concentrada em 
países em desenvolvimento viverá em bacias onde o défice de água é superior a 50% 
e a procura do mesmo elemento será 40% superior ao atual, valor que atinge os 50% 
nos  países  com maior  desenvolvimento  (The  2030 Water  Resources  Group,  2009). 
Existe uma dupla ação entre a escassez da água e a desertificação, provocando uma 
ação negativa de um fenómeno sobre o outro. Se a escassez da água desencadeia e 
agrava os efeitos da degradação dos solos com i) o declínio dos seus nutrientes, ii) a 
perda da cobertura vegetal, iii) a salinização, iv) o assoreamento e v) a alcalinização; 
pelo contrário, a desertificação vai afetar negativamente o próprio ciclo da água e por 
conseguinte  os  solos,  pois  a)  diminui  ou  seca  os  cursos  de  água,  lagos  e  toalhas 
freáticas, b) provoca o declínio das recargas das águas subterrâneas e das escorrências, 
c) aumenta o  risco  de  inundações  devidas  a más  práticas  de  irrigação  e  deficiente
drenagem, d) degrada a capacidade de retenção de água dos solos, e e) provoca maior
procura de água doce para irrigação das culturas (UNDDD, 2012).

A água disponível para a utilização humana, nomeadamente na agricultura pode ser 
classificada  como  a)  água  azul,  proveniente  dos  rios,  lagos  e  aquíferos  e  usada  na 
agricultura  irrigada,  e  como  b)  água  verde,  existente  infiltrada  no  solo,  que  é 
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fundamental  para  a  agricultura  de  sequeiro  (Chartres  e  Varma,  2011).  A 
disponibilidade  da  água  continuará  a  ser  no  futuro  um  dos  principais 
constrangimentos  ao  desenvolvimento  sustentável  e  à  qualidade  de  vida  das 
populações.  Além  dos  impactos  das  alterações  climáticas,  que  condicionam  a 
distribuição territorial e temporal da precipitação e logo da disponibilidade de água, o 
aumento  da  população  mundial  per  si,  exercerá  uma  pressão  crescente  sobre  os 
recursos  hídricos,  que  também  serão  afetados por  outros  fatores  emergentes  (por 
exemplo, a urbanização e a globalização). Para Chartres e Varma (2011) um dos marcos 
do agravamento da escassez da água foi a crise alimentar de 2007‐2008 que teve como 
causas o aumento da procura de alimentos, devido ao crescimento populacional, o 
aumento da produção dos biocombustíveis em detrimento das culturas alimentares, 
os  impactos  regionais  da  seca  na  disponibilidade  da  água  para  a  agricultura  e  a 
produção de alimentos, e as mudanças na economia e nas políticas de comércio em 
alguns países. 

Contudo, na discussão da  relação água‐alimento,  é  importante  também considerar 
outros fatores que contribuem para o aparecimento ou o acentuar da pobreza, em 
particular as mudanças na variabilidade do clima que fizeram decrescer o investimento 
no desenvolvimento da agricultura e da água (FAO, 2015). Aliás, a própria segurança 
alimentar  requer o uso  racional da água que deve ser usada de  forma eficiente na 
produção dos alimentos, assim como a promoção da agricultura de subsistência para 
uma agricultura mais eficaz e consequente, que permita aumentar a produtividade e 
os excedentes, permitindo a comercialização das produções das comunidades rurais, 
pois esta última ação gera valor, aumentando os rendimentos das famílias. A gestão 
da água é crucial neste contexto, e existem múltiplas técnicas e abordagens, resultante 
de  uma  experiência multi‐milenar  de  interação  entre  as  sociedades  humanas  e  os 
territórios secos. Segundo Chartres e Varma (2011) as estratégias incluem a melhoria 
do armazenamento e da produtividade de água, a procura e adoção de processos de 
gestão adequados, o comércio de água virtual, entre outras inovações.  

As regiões áridas e semiáridas Africanas de Língua Portuguesa 

As regiões secas de língua portuguesa em áfrica correspondem sobretudo às Ilhas de 
Cabo  Verde,  também  consideradas  um  Sahel  insular,  com  todos  os  problemas  daí 
decorrentes, nomeadamente as restrições à mobilidade em tempos de crise alimentar, 
que ao longo dos anos, desde a descoberta e colonização, resultaram em episódios de 
fome particularmente devastadores,  dois  deles  na década de  1940 que  resultaram 
num decréscimo de 65% da população na ilha de Santiago (Amaral, 1964). 
A segunda região árida situa‐se no sudoeste de Angola, correspondendo à parte norte 
do deserto da Namíbia. Embora a área seja irrigada por rios provenientes do Planalto 
Angolano, que regra geral recarregam os aquíferos e permitem uma disponibilidade 
de água incomum em regiões áridas e semiáridas. No entanto, em resultado de longos 
períodos de seca que podem reduzir a quantidade de água disponível, colocando as 
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populações sobre stress. Neste contexto, é importante conhecer as técnicas e sistemas 
que podem contribuir para minimizar os impactos das secas.  
A região sudoeste de Angola é uma das regiões da África Austral onde predominam 
áreas  áridas,  semiáridas  e  sub‐húmidas  secas  (Figura  1),  caracterizadas  por  chuvas 
sazonais altamente variáveis, por secas frequentes e inundações repentinas. Devido 
às mudanças climáticas, prevê‐se o aumento de temperaturas entre 1 e 4 graus Celsius 
até 2050 nesta região, sendo que a variabilidade nas precipitações vai continuar no 
futuro, sem certezas na direção da mudança em qualquer das suas áreas (Walker et 
al., 2004). Nesse sentido espera‐se que os principais impactos venham a traduzir‐se na 
redução da disponibilidade de água, no aumento da ocorrência de vetores e doenças 
transmitidas pela água, numa reduzida colheita e produtividade do gado, bem como 
em danos às infraestruturas de transporte e edifícios (Walker et al., 2004). Os efeitos 
do fenómeno El Niño atingiram, de alguma forma, a região da SADC em 2015/2016 
com  episódios  de  secas  devastadoras,  o  que  agravou  a  qualidade  de  vida  das 
populações  do  sul  de  Angola  (nas  províncias  do  Cunene,  Huíla,  Namibe,  Cuando 
Cubango,  Benguela  e  Kwanza  Sul),  pelo  que  cerca  de  1,25  milhões  de  pessoas 
enfrentam atualmente o risco de insegurança alimentar (SADC, 2016).  

Figura 1: Zonas semiáridas da África Austral (Fonte: Spear et al., 2015, p. 19). 

Vários  autores  têm apontado  razões  adicionais,  no  contexto da África Austral,  que 
podem contribuir para o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas: falta de 
serviços  provisionais,  centralização  das  operações  ao  nível  dos  departamentos 
centrais  dos  governos  (o  que  restringe  a  capacidade  e  a  eficácia  das  ações 
implementadas localmente), falta de políticas práticas que viabilizem oportunidades 
de escoamento e venda de produtos, e falta de diversificação da melhoria de vida no 
campo (Spear et al., 2015). Em África até anos 90 do séc. XX o sector agrícola foi muito 
influente na economia dos países da SADC, tendo representado um peso importante 
na absorção da mão‐de‐obra, que em Angola situou‐se entre os 61 a 80%. 

A tabela 1 apresenta um levantamento de técnicas usadas em áreas em regiões secas, 
algumas resultantes de um desenvolvimento ao longo de milhares de anos. Algumas 
são bastante simples e localizadas e resultam numa melhoria pontual das condições 
do solo e da sua capacidade de reter água, o que permite melhorar as condições para 
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a sobrevivência de espécies arbóreas, outras são mais complicadas, requerendo níveis 
consideráveis de engenharia e mesmo de soluções de cariz social. 

Tabela 1: Quadro síntese das técnicas de gestão da água em ambientes secos. 

Técnica

Origem/Zona 

geográfica onde é 

usada

Área de 

implementaçã

o e Nível de 

intervenção

Complexidade Tipologia Custo

Zai Técnica tradicional 
predominante  na 
Região do Sahel

‐ Nível pontual, 
local e regional

‐ Curativo

Não  requer  muitos 
conhecimentos  e 
meios  para  a  sua 
aplicação

Melhorar  a  fertilidade,  a 
capacidade  de 
conservação  da  humidade 
dos solos e de infiltração da 
água 

Eventualmente  os 
associados ao transporte 
de solos, 

Seguia  Região  do 
Magrebe

‐  Nível  local  e 
regional

‐  Preventivo  e 
curativo

Requer 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia,  e 
material  de 
construção  como 
cimento e pedras

Sistema  de  colheita  e 
distribuição  de  água  para 
irrigação

Em  Talkjounte 
(Marrocos)  foi  contruído 
um  sistema  no  valor  de 
US$  36  646,30  cobrindo 
uma área de irrigação de 
836  ha  (Ait  Tirri  et  al., 
2002: 121).

Gavias  Técnica tradicional 
usada  em 
Lanzarote  (Ilhas 
Canárias)

‐  Nível  local  e 
regional

‐  Preventivo  e 
curativo

Não  requer  muitos 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia

Sistema  de  retenção  de 
águas  de  escorrência  das 
montanhas

‐

Nateros  Técnica tradicional 
usada  em 
Lanzarote  (Ilhas 
Canárias)

‐  Nível  local  e 
regional

‐  Preventivo  e 
curativo

Não  requer  muitos 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia

Sistema  de  retenção  de 
águas  de  escorrência  a 
partir  das  cabeceiras  de 
ravinas

‐

Jessour  Técnica tradicional 
usada  no  Império 
Romano,  no 
Magrebe  e  região 
do Sahel

‐  Nível  local  e 
regional

‐  Preventivo  e 
curativo

Requer 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia,  e 
material  de 
construção  como 
pedras

Sistema  de  retenção  de 
águas  de  escorrência  em 
montanhas:

 ‐  protecção  de  solos 
contra erosão hídrica

  ‐  conservação  da  água  e 
do solo

  ‐  melhoria  das 
proriedades  físicas  e 
químicas do solo

  ‐  melhoria  da 
produtividade das terras

São  referidos  custos 
elevados  que  requerem, 
eventualmente,  a 
comparticipação  das 
comunidades  de 
agricultores  (Taamallah, 
2010).

Tabia Técnica tradicional 
usada na Tunísia  e 
região do Sahel

‐  Nível  local  e 
regional

‐  Preventivo  e 
curativo

Requer 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia,  e 
material  de 
construção 

Sistema  de  retenção  de 
águas  de  escorrência  em 
zonas planas:

 ‐  protecção  de  solos 
contra erosão hídrica

  ‐  conservação  da  água  e 
do solo

  ‐  melhoria  das 
proriedades  físicas  e 
químicas do solo

  ‐  melhoria  da 
produtividade das terras

Mgoud  Técnica tradicional 
usada na Tunísia  e 
região do Sahel

‐ Nível pontual, 
local e regional

‐  Preventivo  e 
curativo

Requer 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia

Sistema de desvio de águas 
de  inundações  e  de 
transporte  e  irrigação 
natural de campos
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 (Tabela 1: continuação) 

Técnica
Origem/Zona geográfica 

onde é usada
Área de 

implementação 
e Nível de 
intervenção

Complexidade Tipologia Custo

Khettara ou 
Qanat

Região da antiga Pérsia  ‐  Nível  local  e 
regional
‐ Curativo

Requer 
conhecimentos  e 
normas  de 
engenharia

Sistema  de  colheita, 
armazenamento  e 
distribuição de água para 
irrigação ‐

Cisternas Técnica  popularizada 
em  zonas  áridas  e 
semiáridas  (e  até  em 
áreas  urbanas  dos 
países 
subdesenvolvidos  com 
sérios  problemas  de 
distribuição de água)

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐ Curativo

Requer  algum 
conhecimento  de 
engenharia  e 
material  como 
pedras e cimento

Sistema  armazenamento 
e  abastecimento  água 
potável:
  ‐  alimentação  água 
potável
  ‐  proteção  solos  contra 
erosão hídrica
  ‐ consumo água

‐

Meia‐luas Técnica  tradicional 
usada em zonas áridas e 
semiáridas

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐ Curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
experiência prática

Aumentar ahumidade do 
solo ‐

Estruma‐gem   Técnica  tradicional 
difundida no mundo

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐ Curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
experiência prática

Melhorar fertilidade 
solos, infiltração água e 
fortificar estrutura solos

‐

Compostagem  Técnica  tradicional 
difundida  no  mundo  – 
relatos  de  uso  intenso 
em  Cuba  durante 
décadas  (Liniger  e 
Critchley 2007)

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐ Curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
experiência prática

‐  Aumentar  a  matéria 
orgânica  e  a  fertilidade 
do solo;
‐ Melhorar a estrutura do 
solo;
‐ Aumentar a rugosidade 
superficial  do  solo  e  sua 
infiltração.

‐

Irrigação gota‐
a‐gota

Técnica  moderna  em 
difusão no mundo

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐  Preventivo  e 
curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
experiência prática

Aumentar o uso eficiente 
da  água  e  a  fixação  de 
dunas de areia

‐

Zai associada a 
linhas de 
pedras

Técnica tradicional 
predominante na 
Região do Sahel

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐ Curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
experiência prática

‐ Melhorar a estrutura do 
solo e sua cobertura;
‐  Aumentar  (capacidade 
de  infiltração e  retenção 
da  água,  matéria 
orgânica  e  fertilidade  do 
solo).

‐

Zai associada a 
compostagem

Técnica tradicional 
predominante na 
Região do Sahel

‐ Nível pontual, 
local e regional
‐ Curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
experiência prática

‐  Aumentar  e  manter  a 
água  armazenada  no 
solo; 
‐ Melhorar a estrutura do 
solo; 
‐  Aumentar  a  matéria 
orgânica; 
‐ Aumentar a fertilidade e 
infiltração do solo.

‐

Auto‐
aprendizagem

Metodologia 
desenvWorld Bank em 
1990 e aplicada no 

Kwa‐Zulu Natal (África 
do Sul) seguindo a 
filosofia WOCAT 
(Liniger e Critchley 

2007). 

‐  Nível  local  e 
regional
‐  Preventivo  e 
Curativo

Requer  algum 
conhecimento  e 
formas  de  acesso  à 
informação 
(contactos,  internet, 
documentos 
relatando 
experiências, …)

Testar  e  experimentar 
novos  métodos  através 
da  auto‐aprendizagem, 
contactando  com  novas 
experiências.

‐

Grupos de 
Auto‐Ajuda

Abordagem largamente 
disseminada no Quénia 

(Liniger e Critchley 
2007) e praticada em 
diversas partes do 

mundo com incentivos 
de ONGs.

‐  Nível  local  e 
regional
‐  Preventivo  e 
Curativo

Requer  algum 
conhecimento, 
liderança, 
organização  das 
comunidades  e 
patrocínio  de 
entidades  públicas  e 
privadas

‐  Aumentar  rendimentos 
dentro do grupo;
‐  Prestar  apoio  mútuo  e 
desenvolver  o  poder  de 
negociação colectiva;
‐  Praticar  lavoura  de 
conservação,  treinando 
todos  os membros  a  ser 

‐
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treinados  nas  novas 
técnicas/tecnologias.

Sistemas Sustentáveis de Abastecimento de Águas 

Uma das  inovações  que muitos  países  africanos  têm abraçado  com  sucesso,  sob  a 
égide da organização Water Sanitation Program (WSP), é a implantação dos chamados 
Sistemas Sustentáveis de Abastecimento de Águas em pequenas vilas e áreas rurais. 
Os  sistemas  são  implantados  pelas  autoridades  governamentais  através  de  uma 
gestão delegada que é  caracterizada pelo estabelecimento de um contrato entre a 
autoridade  governamental  (parte  contratante)  que  é  a  dona  do  património  e 
responsável  pelo  abastecimento da  água,  e o  operador  (parte  contratada) que é o 
prestador  dos  serviços  de  abastecimento  de  água.  A WSP  considera  que  a  gestão 
delegada de pequenos sistemas de abastecimento de água se  tem mostrado como 
chave  fundamental  na  maioria  das  estratégias  nacionais  de  combate  à  pobreza, 
obedecendo as funções reguladoras baseada em duas ações principais: i) capacitação 
das comunidades e ii) assistência técnica no terreno (WSP‐AFRICA, 2010) 

FAIMO 

O programa das FAIMO, implementado em Cabo Verde, é implementado sempre que 
existem  condições  críticas  de  segurança  alimentar.  O  programa  oferece  trabalho 
temporário  em  projetos  de  infraestruturas,  tais  como  construção  de  estradas, 
estruturas de conservação de solo e água, e programas de reflorestamento. O salário 
pago é  calculado de modo a  cobrir  as necessidades  alimentares,  ajudando assim a 
melhorar o rendimento das populações pobres das comunidades rurais (Ferreira et al., 
2012;  IMF, 2005; Lesourd, 1995). O trabalho dura normalmente entre 3 a 8 meses, 
dependendo da situação. Até o  final dos anos 90, o  financiamento para as  famílias 
pobres  foi obtido de  fundos de contrapartida  locais de ajuda alimentar vendida no 
mercado  local  a  preços  do mercado mundial  para  evitar  um  impacto  negativo  na 
produção agrícola local. A queda verificada na ajuda alimentar internacional levou a 
que as FAIMO passassem a ser financiadas por recursos  internos do orçamento. Os 
trabalhadores  das  FAIMO  são  pessoas  ‘muito  pobres’,  com  rendimentos  abaixo  da 
linha de pobreza. A maior parte deles são trabalhadores ou agricultores que trabalham 
a terra diretamente sob um acordo de parceria ou arrendamento rural (IMF, 2005). O 
magro salário pago às brigadas de trabalho permitiu a sobrevivência dos abrangidos 
durante os períodos de seca (Ferreira et al., 2012).  

Uma  das  características  desses  programas  é  o  acolhimento  de  um  número  de 
mulheres que atinge mais de um terço ou dois terços do total dos trabalhadores, e 
metade dessas mulheres serem mães solteiras com crianças menores sob seu cuidado. 
Além  disso,  os  trabalhadores  das  FAIMO  não  só  possuem  um  baixo  nível  de 
escolaridade, como também a falta de qualquer tipo de formação profissional. Note‐
se ainda que na sua maioria são jovens cujos idades variam entre 15 e 44 anos (IMF, 
2005).  As  FAIMO  não  obstante  terem  desempenhado  um  papel  fundamental  na 
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atenuação  da  pobreza  rural  em  Cabo  Verde,  na  medida  em  que  chegaram  a 
proporcionar entre 30 e 55% (e às vezes 100%) de rendimentos às famílias envolvidas 
(Lesourd, 1995), não foram capazes de retirar as pessoas da pobreza (Ferreira et al., 
2012).  As  razões  desta  falta  de  consistência  no  alcance  pleno  do  objetivo  de 
erradicação da pobreza  são  atribuídas  à  sua  filosofia  de  funcionamento  inicial:  i)  a 
primeira acusação diz respeito à falta de controlo da eficiência em certas obras ou a 
ineficácia da maioria das obras; ii) a segunda crítica é a de que algumas autoridades 
municipais usam as FAIMO para suprir carências de trabalho de pessoas não elegíveis, 
o que exclui os mais necessitados;  iii) a terceira acusação é a de que as FAIMO não
motivam (ou motivam pouco) os trabalhadores a procurar emprego no mercado de
trabalho regular (IMF, 2005). De facto, as FAIMO estão longe de constituir ponto de
consenso partidário. As palavras da ex‐Ministra das Finanças e do Planeamento de
Cabo Verde proferidas durante o debate sobre o Estado da Nação em 31 de Julho de
2014 mostram  isso mesmo:  "Vocês  apostaram  nas  FAIMO,  nós  na  autoestima  dos
cabo‐verdianos, vocês apostaram nas FAIMO, nós no agro‐negócio"  (Duarte, 2014).
Embora  as  FAIMO  sejam  um  excelente  instrumento  para  lidar  com  situações  de
emergência, possibilitando a distribuição de ajuda em troco de trabalho, permitindo
dessa forma manter os sistemas produtivos e comerciais, que seriam destruídos com
o fornecimento grátis de comida às populações carenciadas, a verdade é que o sistema
não possibilita a capacitação dos indivíduos, que ficam assim expostos às agruras do
clima.  Contudo,  o  trabalho  produzido  no  âmbito  das  FAIMO,  que  nas  áreas  rurais
consistiu sobretudo na implementação de técnicas de conservação do solo e da água,
tornou  gradualmente  as  comunidades  mais  resilientes  aos  episódios  de  seca,  e
constituindo‐se  num  dos  fatores  que  explicam  a  ausência  de mortes  nos  períodos
secos posteriores às grandes fomes da década de 1940.

Como referimos, os problemas com a capacitação dos  indivíduos e as comunidades 
são  importantes,  pelo  que  para  superar  esses  problemas,  o  Governo  lançou  um 
programa de reforma das FAIMO no final de 1990. A primeira ação incidiu no reforço 
do  papel  da  sociedade  civil,  especialmente  as  associações  de  agricultores  e 
organizações não‐governamentais, no processo de identificação, seleção e execução 
dos  projetos  aprovados.  A  segunda  ação  consistiu  na  integração  de  alguns 
trabalhadores rurais no mercado de trabalho regular ou em alguma forma de trabalho 
independente.  A  terceira  tarefa  incidiu  na  reorganização  da  estrutura  institucional 
responsável  pela  conceção,  gestão  e  monitorização  das  atividades  das  FAIMO.  O 
último componente da reforma foi o dar uma participação mais ativa ao sector privado 
na conceção dos projetos e, mais importante ainda, a sua implementação (IMF, 2005). 

Apesar do aspeto político da discussão,  considera‐se  ser  ainda muito  cedo para  se 
fazer  uma  avaliação  final  sobre  o  impacto  da  reforma  imprimida  nas  FAIMO.  No 
entanto, e de acordo com IMF (2005) algumas questões podem ser levantadas sobre 
o resultado da reforma, considerando a persistência e a natureza da pobreza:
i) a falta de formação profissional dos agentes FAIMO, o que pode comprometer a sua
empregabilidade futura no mercado de trabalho regular;
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ii) os efeitos dissuasores do seu regime: os mais pobres, que geralmente têm uma forte
aversão ao risco, tendem a acomodar‐se a um rendimento mínimo de subsistência e
parar  de  procurar  uma  alternativa  no  mercado  de  trabalho  ou  de  embarcar  num
empreendimento de auto‐emprego;
iii) o  alto  grau  de  descentralização  destas  atividades,  o  que  lhe  confere  um  risco
significativo de serem capturadas pelas elites locais, e isso desencoraja as pessoas a
aderir às FAIMO;
iv) finalmente, a eficácia dos projetos de desenvolvimento selecionados que podem
ser questionados.

Ainda assim, esta experiência cabo‐verdiana, não sendo uma solução para o problema 
da  pobreza,  mostra  que  combinando  vários  mecanismos  de  assistência  social  aos 
desempregados  e  populações  pobres  rurais  com  outros  sistemas  e  formas  de 
organização é possível atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, 
na vertente da redução da fome e da pobreza extrema.  

No entanto, enquanto estratégia de assistência alimentar de emergência, as FAIMO 
possuem vantagens  comparativas  significativas em relação a outros procedimentos 
implementados em outras partes do globo, nomeadamente o facto de se apoiar tanto 
quanto  possível  nos  sistemas  produtivos  e  sobretudo  de  comercialização  locais, 
evitando a sua degradação e desaparecimento; o que a  longo prazo  implicaria uma 
crescente dependência da ajuda alimentar internacional e um esforço acrescido para 
reativar os sistemas produtivos e de comercialização locais. A troca de alimentos pelo 
trabalho comunitário permite manter uma certa normalidade em tempo de crise, e 
contribui  para  a  infraestruturação  das  áreas  secas  que  no  caso  de  Cabo  Verde  se 
refletiu  na  implementação  de  medidas  de  conservação  do  solo  e  da  água  que 
transformaram completamente a totalidade da paisagem. 

O esforço feito por Cabo Verde é digno de reconhecimento, dadas as  limitações de 
recursos que possuem: a taxa de alfabetização ronda os 80%, a taxa de matrícula no 
ensino primário atinge já os 100%, a taxa de pobreza reduziu para os 27% (ONU, 2011). 
Constitui por isso uma experiência interessante. 

Conclusão 

As regiões secas de Língua Portuguesa em África que falam português têm uma longa 
história  de  crises  e  de  adaptações  às  condições  adversas  da  desertificação,  que 
importa  conhecer,  em  especial  num  contexto  de  alterações  climáticas,  em  que  o 
futuro poderá ser mais incerto quanto à disponibilidade de recursos críticos. Para além 
das  técnicas  de  campo,  que  contribuem  para  melhorar  as  condições  do  solo  e  a 
retenção  da  água,  em  Cabo  Verde,  desde  as  últimas  fomes  na  década  de  1940, 
implementou‐se  um  sistema  de  governança  em  situações  de  crise,  as  FAIMO,  que 
apesar das deficiências que muitos lhe reconhecem, evitou que nas secas posteriores 
à  última  fome  de  1947/48,  não  se  tenham  registado mortes,  tendo‐se mantido  e 
melhorado os sistemas de produção agrícola e os sistemas de comercialização. 

130

Parte I



Referências 

1. Amaral  I  (1964)  Santiago de Cabo Verde A  terra'  e  os homens,  Lisboa,  Junta de  Investigações.

Científicas do Ultramar, 444 p

2. Bationo A, Lompo F, Koala S (1998). Research on nutrient flows and balances in west Africa: state‐

of‐the‐art. Agriculture, Ecosystems and Environment, 71, 19‐35

3. Chartres, Colin e Varma, S. (2011). Out of Water: from abundance to scarcity and how to solve the

world’s water problems. New Jersey (USA): Pearson Education, Inc.

4. Duarte, C. (2014). Debate sobre o Estado da Nação (31 de Julho de 2014). Retrieved May 18, 2015,

from  http://www.expressodasilhas.sapo.cv/politica/item/42682‐estado‐da‐nacao‐voces‐

apostaram‐nas‐faimo‐nos‐na‐autoestima‐dos‐cabo‐verdianos‐cristina‐duarte

5. FAO.  (2015).  ETE:  Investêments  in  agriculture.  Retrieved  from

http://www.fao.org/economic/est/investêments/en/

6. Ferreira AJD, Amaro RMP, Cunha MJM, Machado OCA, Feio G, Moreira JMV, Pato JMGV, Ferreira

RJB, Abreu HL e Lopes MAR (2006). Industrial Ecology for sustainable farm management: back to

the  future? The Quest  for  Sustainability:  The  role of  Environmental Management Systems and

Tools, ESAC, Coimbra, Portugal, 27‐29 September 2006

7. Ferreira AJD, Tavares J, Baptista  I, Coelho COA, Reis A, Varela L e Bentub J  (2012). Efficiency of

Overland Flow and Erosion Mitigation Techniques at Ribeira Seca, Santiago Island, Cape Verde. In

T. S. W. Wong (Ed.), Overland Flow and Surface Runoff, pp. 113–135. Nova Science Publishers, Inc.

Retrieved from http://novapublishers.com

8. Hare  FK,  Warren  A,  Maizels  JK,  Kates  RW,  Johnson  DL,  Haring  KJ  e  Garduño  M  A  (1992).

Desertificação: causas e consequências (FC Gulbenk). Lisboa.

9. Helldén U,  Tottrup  C  (2008).  Regional  desertification:  A  global  synthesis.  Global  and  Planetary

Change 64 169–176.

10. IMF.  (2005).  Cape  Verde:  Poverty  Reduction  Strategy  Paper.  Washington‐DC.  Retrieved  from

http://www.imf.org

11. Langergraber,  Günter,  Muellegger,  Elke  (2005).  Ecological  Sanitation‐a  way  to  solve  global

sanitation problems? Environmental International, 31, 433‐444

12. Lesourd, M. (1995). État et société aux îles du Cap‐Vert: Alternatives pour un petit État insulaire.

Paris: Karthala.

13. Liniger H e Critchley W (Ed.). (2007). Where the Land is Greener. Case studies and analysis of soil

and water conservation initiatives worldwide (WOCAT).

14. Liu  J,  Fritz  S,  van Wesenbeeck CFA,  Fuchs M, You  L, Obersteiner M, Yang H  (2008). A  spatially

explicit assessment of current and future hotspots of hunger in Sub‐Saharan Africa in the context

of global change Global and Planetary Change 64 222–235.

15. Loucks DP e Gladwell JS (1999). Sustainability Criteria for Water Resource Systems. International

Hydrology Series, Cambridge University Press.

16. Mbow C, Mertz O, Diouf A, Rasmussen K, Reenberg A (2008). The history of environmental change

and adaptation in eastern Saloum–Senegal—Driving forces and perceptions. Global and Planetary

Change 64 210–221.

17. ONU. (2011). Protecção Social em Cabo Verde (Nota de informação). Retrieved May 29, 2015, from

www.mz.one.un.org

18. SADC.  (2016). SADC Regional Situation Update on El Niño‐Induced Drought. Retrieved  June 27,

2016, from www.sadc.int

19. Safriel U e Adeel Z (2005). Dryland System. In Ecosystems and Human Well‐being: Current State

and Trends, 625–662. Island Press.

20. Taamallah, H. (Ed.). (2010). Gestion Durable des Terres en Tunisie ‐ Bonnes pratiques agricoles.

ACTA.

21. Spear  D,  Baudoin  M‐A,  Hegga  S,  Zaroug  M,  Okeyo  A  e  Haimbili  E  (2015).  Vulnerability  and

Adaptation to Climate Change in the Semi‐Arid Regions of Southern Africa. Otawa/Canada.

131

Parte I



22. The 2030 Water Resources Group. (2009). Charting Our Water Future: Economic frameworks to

inform  decision‐making.  Retrieved  from

http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/charting_our_water_fut

ure

23. UN‐General Assembly. (2014). Implementation of the United Nations Decade for Deserts and the

Fight against Desertification (2010‐2020) (Vol. A /69/311).

24. UNCCD. (2012). Convención de Lucha contra la Desertificación: Fichas Informativas 1‐11.

25. UNCCD. (2013). The economics of desertification, land degradation and drought: Methodologies

and  analysis  for  decision‐making.  In  2nd  Scientific  Conference.  Economic  assessment  of

desertification, sustainable land management and resilience of arid, semi‐arid and dry sub‐humid

areas. (p. 68).

26. UNCCD.  (2014).  Land Degradation Neutrality  Resilience  at  Local, National  and Regional  Levels.

Retrieved  from  http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/V2_201309‐

UNCCD‐BRO_WEB_final.pdf

27. UNDDD. (2010). Decade for Deserts and the Fight against Desertification (2010‐2020).

28. UNDDD. (2012). Healthy soil, healthy Earth.

29. Verstraete  MM,  Brink  AB,  Scholes  RJ,  Beniston  M,  Smith  MS  (2008).  Climate  change  and

desertification: Where do we stand, where should we go? Global and Planetary Change 64 105–

110.

30. Walker,  B.,  Holling,  C.  S.,  Carpenter,  S.  R.,  &  Kinzig,  A.  (2004).  Resilience,  adaptability  and

transformability in social‐ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 9.

31. WSP‐AFRICA.  (2010). Gestão Sustentável de Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água em

África: Relatório do Workshop 6 a 8 de Outubro de 2010. Maputo. Retrieved from www.wsp.org

132

Parte I



IMPACTOS DE UM GRADIENTE ESPACIAL CLIMÁTICO NA 
ESTRUTURA FUNCIONAL DA VEGETAÇÃO DO SEMIÁRIDO 
BRASILEIRO 

Ana  Cláudia  Pereira  de OLIVEIRA1,  Alice Nunes1,  Paula Matos1,  Pedro 
Pinho1, Renato Garcia Rodrigues2, Cristina Branquinho1 
1  Centre  for  Ecology,  Evolution  and  Environmental  Changes,  Faculdade  de  Ciências, 

Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal 
2  Núcleo  de  Ecologia  e  Monitoramento  Ambiental,  Universidade  Federal  do  Vale  do  São 

Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil, renato.garcia@univasf.edu.br 

acpolive@gmail.com,  amanunes@fc.ul.pt,  psmatos@fc.ul.pt,  paplopes@fc.ul.pt, 

renato.garcia@univasf.edu.br, cmbranquinho@fc.ul.pt 

Resumo 

Entender  quais  os  potenciais  impactos  das  alterações  climáticas  nos  atributos 

funcionais  das  plantas,  que  desempenham,  um  papel  chave  no  funcionamento  do 

ecossistema, é de extrema importância. Principalmente, em ecossistemas semiáridos, 

para os quais se prevê um aumento da aridez num futuro próximo devido as alterações 

climáticas. Nosso objetivo foi avaliar o impacto das alterações climáticas nos atributos 

funcionais  das  plantas  e  na  estrutura  funcional  das  comunidades,  ao  longo  de  um 

gradiente climático espacial no semiárido brasileiro (Caatinga). Os resultados indicam 

que  a  alteração  do  clima  poderá  afetar  a  estrutura  funcional  das  comunidades  de 

plantas  e,  consequentemente,  o  funcionamento  do  ecossistema,  comprometendo  a 

conservação destes ecossistemas semiáridos e o bem‐estar da população que os habita. 

Introdução 

Os atributos das plantas são vistos como adaptações a determinado ambiente físico 

desde  a  postulação  do  fenómeno  da  seleção  natural1.  Esses  atributos,  em 

determinadas circunstâncias, desempenham funções específicas que aumentam o seu 

crescimento, sobrevivência ou reprodução e as combinações entre eles resultam em 

diferentes  estratégias  adaptativas2.  Essas  estratégias  adaptativas  influenciam  de 

forma  direta  ou  indireta  a  estrutura  do  ecossistema  e,  consequentemente,  o  seu 

funcionamento que fornece serviços essenciais para sua conservação e para o bem‐ 

estar dos seres humanos. 
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Nesse sentido, entender quais os potenciais  impactos das alterações climáticas nos 

atributos  funcionais  das  plantas  e  na  estrutura  funcional  do  ecossistema  é  de 

extremaimportância.  Uma  das  formas  de  entender  os  potenciais  impactos  das 

alterações climáticas na estrutura dos ecossistemas é através de estudos de métricas 

funcionais  da  biodiversidade,  tal  como,  a  estrutura  funcional  ‐  frequentemente 

avaliada pela média ponderada da comunidade (CWM)3, 4, ao longo de um gradiente 

espacial de clima. Para estudar os efeitos das alterações climáticas no tempo seriam 

necessárias  séries  temporais  de  dados  que  muitas  vezes  não  existem.  Uma  das 

metodologias usadas para ultrapassar esta limitação é o estudo de gradientes espaciais 

de clima para inferir os impactos no tempo, substituído o tempo pelo espaço. 

Estes estudos são importantes, em especial, em ecossistemas semiáridos onde vivem 

cerca de 40% população mundial5 e projeções climáticas até o ano de 2100 preveem 

uma  diminuição  da  precipitação  e  aumento  da  temperatura6  que  em  conjunto, 

poderão afetar a evapotranspiração, podendo levar à conversão desses ecossistemas 

para sistemas mais áridos7, 8. Estas alterações podem causar a perda de espécies e/ou 

a transição para um ecossistema diferente, dominado por espécies com características 

funcionais  específicas,  que  possam  oferecer  vantagens  adaptativas  nas  novas 

condições ambientais9. 

No Brasil, o ecossistema semiárido é representado pela Caatinga que recobre a maior 

parte da região Nordeste do país e onde vivem 25 milhões de brasileiros10. De forma 

natural  a  Caatinga  apresenta  características  extremas  dentre  os  parâmetros 

meteorológicos,  tais  como,  elevada  temperatura  média  anual,  radiação  solar  e 

evapotranspiração  e,  sobretudo,  precipitação  reduzida  e  irregular,  limitada  a  um 

período  curto  do  ano11.  Para  além  do  exposto,  a  Caatinga  vem  enfrentando  uma 

crescente e acelerada degradação antrópica (por exemplo, pastoreio por caprino) e 

que,  juntamente  com  os  parâmetros  meteorológicos  citados,  podem  acelerar  o 

processo  de  desertificação12  que  poderá  intensificar  a  transformação  de  uma 

vegetação típica semiárida por uma árida13, 14. 

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar o impacto das alterações climáticas 

nos atributos funcionais de plantas e, consequentemente, na estrutura funcional da 

vegetação,  ao  longo  de  um  gradiente  espacial  de  clima  no  ecossistema  semiárido 

brasileiro. 

Material e Método Área de estudo 

O gradiente  de  estudo  incluiu municípios  de  três  estados  brasileiros  (Pernambuco, 

Ceará e Paraíba) e está recoberto pela Caatinga (Figura 1). Seguindo a base de dados 

climáticos  global, WordClim  (www.wordclim.org)15,  a  temperatura média  anual  ao 
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longo do gradiente varia de 21 a 25 oC e a média da precipitação anual entre 440 a 905 

mm. Botanicamente, está representado por formações arbustivo‐arbóreas16.

Figura 1: Mapa com a delimitação da área de estudo, Caatinga, Brasil. 

Coleta de dados e análise atributos funcionais 

Foram  mensuradas,  no  campo  e/ou  com  recurso  a  dados  bibliográficos,  quatro 

atributos  funcionais  (altura*, presença de  látex e/ou  resina, status cacto,  forma de 

crescimento)  de  391  espécies  vegetais  registradas  em  23  parcelas  de  20  x  20  km. 

Assumiu no presente estudo a *altura subdivida em classe 1 (altura de 0,1 ‐ 1m), classe 

2 (1,1 ‐ 2m), classe 3 (2,1 ‐ 3m), classe 4 (3,1 ‐ 4m) e a classe 5 (≥ 4,1m). Para a estrutura 

funcional  foi  obtida  a  média  ponderada  dos  atributos  funcionais  da  comunidade 

(Community weighted mean – CWM)17. Essa métrica calcula a média dos valores dos 

atributos  funcionais  ponderados  pela  abundância  relativa  de  cada  espécie18.  As 

análises foram realizadas usando a função dbFD do pacote FD19 no software R20. 

Variáveis climáticas 

Para o  índice de aridez  (IA)  foi  considerado o proposto pelas Nações Unidas21, que 

representa a razão da média anual da precipitação com a média anual do potencial de 

evapotranspiração.  O  gradiente  de  estudo  incluiu  áreas  com  clima  semiárido  a 

subúmido  seco  (0,26  <  IA  <  0,56). Para  as  variáveis  climáticas  foram  utilizadas  19 

variáveis associadas a precipitação e temperatura da base de dados climáticos global 

(http://www.worldclim.org.br). 
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Correlações 

Para testar a significância das correlações entre os atributos funcionais e as variáveis 

climáticas, utilizou‐se correlação de Spearman, uma vez que algumas correlações entre 

as variáveis poderiam não ser lineares. Todas as análises foram realizadas usando o 

software R20. 

Resultados 

A comunidade vegetal ao longo do gradiente espacial de clima foi representada por 

uma altura média entre 1,1 a 2,0 m, 25% com presença de látex e/ou resina, cerca de 

10% de Cactaceae e predominante arbórea (43% da forma de crescimento arbórea). 

Os atributos que tiveram correlações com o índice de aridez foram látex e/ou resina e 

forma de crescimento (arbusto e herbácea) (Figura 2). 

Figura 2: Relação entre a média ponderada da comunidade (CWM) dos 
atributos funcionais com o índice de aridez. A: presença de látex e/ou resina, 

B: forma de crescimento arbusto e C: forma de crescimento herbácea. 

Dos quatros atributos analisados, todos tiveram correlações com as variáveis climáticas 

temperatura e precipitação, exceto o status cacto. Sendo as correlações mais fortes, 

Spearman ≥ 0,53**; P≤ 0,010, associadas a precipitação (Tabela 1). 

Tabela 1: Correlação (Spearman = p) dos atributos funcionais classe de altura 

(ClasAlt), presença de látex e/ou resina (Latex/Res_1), status cacto (Cacto_1) e forma 
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de crescimento (herbácea, liana, arbusto, subarbusto e arbórea) com o índice de 

aridez e outras variáveis climáticas. Valor de p: *<0,05; **<0,01; ***<0,001 

Variáveis Climáticas/Ambientais ClasAlt  Latex/Res_1  Cacto_1
Forma de Crescimento

Herbácea  Liana Arbusto Subarbusto Arbórea 

Indice de Aridez 0,37 ‐0,54** ‐0,29 ‐
0,53**

0,24 0,64*** ‐0,21  0,12

Temperatura média anual ‐0,36 ‐0,10 0,12 0,45* 0,06  ‐0,10 0,07  ‐0,35

Média da amplitude da temperatura diurna ‐0,30 ‐0,30 ‐0,06 0,27 0,13 0,08 0,13  ‐0,35

Isotermalidade 0,01 ‐0,37 ‐0,24 ‐0,10 0,10 0,23 0,03  ‐0,08

Sazonalidade da temperatura ‐0,02 0,45* 0,08 0,04 ‐
0,09

‐0,45* 0,06 0,20

Temperatura máxima no período mais quente ‐0,36 ‐0,04 0,17 0,47* 0,02  ‐0,13 0,08  ‐0,34

Temperatura mínima no período mais frio ‐0,22 0,06 0,23 0,40 ‐
0,07

‐0,15 ‐0,01  ‐0,21

Amplitude anual da temperatura ‐0,41 ‐0,14 0,05 0,41 0,11  ‐0,07 0,17  ‐0,40
Temperatura média do trimestre mais úmido ‐0,35 0,22 0,24 0,52* ‐0,08  ‐0,40 0,07 ‐0,21

Temperatura média do trimestre mais seco ‐0,11 0,02 0,09 0,25 ‐0,06  ‐0,03 ‐
0,04

‐0,15

Temperatura média do trimestre mais quente ‐0,38 ‐0,05 0,15 0,49* 0,04  ‐0,16 0,07 ‐0,35

Temperatura média do trimestre mais frio ‐0,27 ‐0,24 0,08 0,34 0,08  0,09 0,02 ‐0,34

Precipitação anual 0,31 ‐0,62** ‐0,29 ‐0,47* 0,28  0,67*** ‐
0,20

0,04

Precipitação no período mais úmido 0,09 ‐0,77*** ‐0,24 ‐0,21 0,32  0,65*** ‐
0,19

‐0,17

Precipitação no período mais seco 0,45* 0,12 0,01 ‐0,43* ‐0,14  0,22 ‐
0,20

0,36

Sazonalidade da precipitação ‐0,35 ‐0,45* ‐0,01 0,38 0,16  0,14 0,00 ‐
0,41*

Precipitação no trimestre mais úmido 0,15 ‐0,76*** ‐0,28 ‐0,28 0,33  0,69*** ‐
0,20

‐0,13

Precipitação no trimestre mais seco
0,54** 0,08 ‐0,03 ‐0,59** ‐0,13 0,23 ‐

0,17
0,47*

Precipitação no trimestre mais quente ‐0,29 0,06 ‐0,27 0,19 0,33  ‐0,29 0,22 ‐0,20

Precipitação no trimestre mais frio 0,47* 0,05 ‐0,12 ‐0,52* ‐0,07  0,27 ‐
0,14

0,35

Das  oitos  variáveis  associadas  a  precipitação  quatro  tiveram  correlações  positivas 

(classe  de  altura  e  forma  de  crescimento  arbusto)  ou  negativas  com  os  atributos 

(presença de látex e/ou resina e forma de crescimento herbácea) (Tabela 1). 

A presença de latéx e/ou resina e a forma de crescimento arbusto tiveram correlação 

com a média anual da precipitação e com o período e trimestre mais úmido (Figura 3). 

Enquanto que a altura e a forma de crescimento herbácea tiveram correlação com a 

precipitação no trimestre mais seco (Figura 4). 
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Figura 3: Relação entre a média ponderada da comunidade (CWM) dos 
atributos funcionais (A: presença de látex e/ou resina e forma de 

crescimento – B: arbusto) com a precipitação média anual (A1 e B1), 
precipitação no período (A2 e B2) e trimestre mais úmido (A3 e B3). 

Figura 4: Relação entre a média ponderada da comunidade (CWM) dos 
atributos funcionais (A: classe de altura e B: forma de crescimento – 

herbácea) com a precipitação no trimestre mais seco. 

Discussão 

Os  resultados  apontaram  que  dos  quatros  atributos  analisados  a  classe  de  altura, 

presença de látex e/ou resina e a forma de crescimento (herbácea e arbusto) foram os 

que  apresentaram  correlações  mais  fortes  com  o  índice  de  aridez  e  as  variáveis 

climáticas associadas a precipitação. 

Os resultados mostraram que a presença de látex e/ou resina tende a persistir com 

aridez e, bem como, com a diminuição da precipitação em escala média anual ou nos 

A  B 

A1  A2  A3 

B1  B2  B3 
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seus extremos  (período ou  trimestre mais úmido). Esse atributo está associado, na 

maioria das vezes, a estratégia de defesa das plantas contra a herbivoria. Na Caatinga 

os principais herbívoros são os caprinos22 que através do sobrepastoreio têm afetado 

a distribuição e abundância de espécies vegetais23. Nesse sentido a persistência desse 

atributo mostra ser essencial para, ao menos, mitigar a perda das espécies com esses 

atributos frente a ataque por herbívoros. 

Quanto a forma de crescimento arbusto, ao contrário da presença de látex e/ou resina, 

essa tende a diminuir com uma menor precipitação em escala média anual ou nos seus 

extremos (período ou trimestre mais úmido). A diminuição de arbusto, como citado 

anteriormente, e aumento de herbácea com aridez e com a precipitação do trimestre 

mais seco caminham para a conversão de um ambiente mais arbustivo para um mais 

herbáceo.  Essa  afirmação é  reforçada  com o  resultado apontando  a diminuição da 

altura com a diminuição de precipitação no trimestre mais seco. 

Com a diminuição do componente arbustivo, juntamente com a altura, pode mudar a 

quantidade  e  qualidade  da  biomassa  aérea24.  Somado  a  isso,  a  expansão  de  um 

ambiente mais herbáceo pode favorecer a prática de sobrepastoreio que intensifica o 

uso dos recursos do solo e da vegetação, como consequência, facilitará o avanço do 

processo de desertificação25 nessa região semiárida. 

Dentro do exposto, nossos resultados são alarmantes por condizer com estudos que 

apontam para à conversão de sistemas semiárido para sistemas mais áridos7, 8 caso haja 

a diminuição da precipitação até o ano de 21006. 

Nesse sentido, aos atributos aqui apontados tem que ser levados em consideração em 

tomadas de decisões de conservação e recuperação da Caatinga. Pois, a transição de 

um sistema semiárido para um mais árido pode levar à perda de espécies e/ou a com 

atributos  funcionais  específicos,  que  possuam  vantagens  adaptativas  nas  novas 

condições ambientais. 

Conclusões 

Os  atributos  funcionais  e,  bem  como,  a  estrutura  funcional  do  ecossistema  do 

semiárido brasileiro foram impactados ao  longo de um gradiente espacial de clima. 

Apontando  a  necessidade  de  ações  preventivas  que  visam  a  conservação  dos 

remanescentes florestais nesse ecossistema e também ações corretivas (e.g. inserção 

de espécies com atributos  funcionais particulares em projetos de restauração) com 

intuito  de  prevenir  e  minimizar  possíveis  impactos  das  alterações  climáticas  nos 

ecossistemas semiáridos. 
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As aplicações dessas ações se fazem urgentes já que projeções climáticas preveem, até 

2100, o aumento da temperatura e diminuição da precipitação, para o ecossistema 

semiárido brasileiro. 
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Resumo 

Todos os anos, uma grande quantidade de partículas minerais do deserto é injetada na 

atmosfera  e  transportada  pelo  vento.  Este  trabalho  tem  como  objetivo  estimar  a 

contribuição destes eventos para os níveis de PM registados em Portugal ao longo de 

2016. Realizaram‐se simulações numéricas com o WRF‐CHIMERE, que permitiram: (i) 

identificar  as  condições  sinópticas  associadas  aos  processos  de  emissão  e  seu 

transporte a longa distância, (ii) distinguir a contribuição das poeiras do deserto da das 

restantes fontes naturais e antropogénicas, para as concentrações totais de matéria 

particulada  observadas  na  atmosfera.  Identificaram‐se  dois  grandes  episódios  de 

poeiras do deserto, em fevereiro e outubro de 2016, que afetaram a qualidade do ar, 

levando a excedências de PM10 em praticamente todo o território continental. 

Introdução 

A emissão de partículas e poeiras naturais com origem em regiões áridas é uma fonte 

de aerossol atmosférico que pode mesmo afetar a qualidade do ar em várias regiões 

do  planeta.  Na  região  Mediterrânica,  este  é  um  fenómeno  natural  relativamente 

frequente1, dada a sua  localização face aos desertos do Norte de África e dados os 

padrões  típicos  de  transporte  atmosférico.  Este  trabalho  tem  como  objetivo 

caracterizar  os  eventos  de  poeiras  do  deserto  que  afetaram a  qualidade  do  ar  em 

Portugal, durante o ano de 2016. 

Metodologia 

A caracterização proposta baseia‐se numa análise integrada, utilizando resultados de 

simulações numéricas e concentrações de PM10 e PM2,5 registadas nas estações da 

rede portuguesa de monitorização da qualidade do ar. 
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Observações 

Utilizam‐se neste trabalho concentrações registadas nas estações de fundo da rede de 

monitorização  da  qualidade  do  ar  (http://qualar.apambiente.pt/),  localizadas  em 

Portugal  Continental.  Estas  estações  caracterizam‐se  por  não  estarem  expostas 

diretamente a vias de tráfego ou qualquer outra fonte próxima de poluição. Assim, a 

análise dos dados observados nestas estações permite conhecer as concentrações de 

fundo (rural, urbano ou suburbano) a que a população está exposta. Selecionaram‐se 

todas as estações de fundo com percentagem de dados válidos igual ou superior a 75% 

ao longo do ano de 2016. Consideraram‐se, no total, 10 estações rurais, 4 suburbanas 

(todas localizadas na região Norte) e 13 estações urbanas.  

Simulação numérica do transporte de poeiras do deserto para Portugal 

Para simular o transporte de poeiras do deserto para Portugal foi utilizado o sistema 

WRF‐CHIMERE,  constituído  pelo  modelo  Weather  Research  &  Forecasting  (WRF, 

versão  3.5.0)2  e  pelo modelo  químico  de  transporte  CHIMERE  (versão  2016a1)3.  O 

CHIMERE é um modelo euleriano de qualidade do ar, com capacidade de simulações 

desde 1000 km a 1 km de resolução horizontal, combinando grelhas de alta resolução 

e  processos  de  transporte  de  grande  escala.  Este  sistema  de modelação  tem  sido 

exaustivamente utilizado para a Europa e para Portugal, nomeadamente para previsão 

da qualidade do ar (http://previsao‐qar.web.ua.pt/). 

Realizaram‐se 366 corridas diárias do sistema WRF‐CHIMERE, relativas ao ano 2016, 

para os três domínios representados na Figura 1. O domínio‐mãe (CONT27), com uma 

resolução horizontal de 27x27 km2, inclui uma grande extensão da Europa e do Norte 

de África. Este domínio alimenta um domínio (IP09) com resolução de 9x9 km2, que 

cobre a Península Ibérica, que por sua vez alimenta o domínio com maior resolução 

(PT03),  de  3x3  km2,  que  cobre  Portugal  Continental.  As  simulações  consideram 24 

níveis verticais, que se estendem desde a superfície terrestre até 200 hPa. O primeiro 

nível vertical, mais próximo da superfície, tem uma altura de 3 hPa, cerca de 30 m. 

As  emissões  de  poeiras  do  deserto  são  estimadas  pelo  CHIMERE  considerando  o 

modelo de produção descrito por Alfaro e Gomes4, a partir das características do solo 

e das condições meteorológicas, nomeadamente das velocidades do vento.  

Para além das emissões de poeiras do deserto, o modelo considera outras fontes de 

emissões  naturais,  como o  spray marinho e  as  emissões  biogénicas.  As  simulações 

numéricas foram realizadas considerando também emissões antropogénicas, obtidas 

através do inventário anual UNECE/EMEP. Para permitir a realização de simulações de 

alta resolução, as emissões foram desagregadas espacialmente tendo em conta dados 

de uso de solo, e temporalmente, tendo em conta perfis sazonais, semanais e diários, 

específicos para cada classe de emissão (SNAP) e país. 
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Figura 1: Domínios de simulação: CONT27, IP09 e PT03. 

Resultados 

Caracterização dos níveis de PM em Portugal  

Apesar  das  melhorias  registadas  ao  longo  dos  últimos  anos5,  as  partículas  em 

suspensão na atmosfera (PM10 e PM2,5) continuam a ser dos poluentes atmosféricos 

mais críticos em Portugal. Ao longo do ano de 2016 e tal como se apresenta na Figura 

2, houve vários dias onde as concentrações médias de PM10 nas estações de fundo 

ultrapassaram o valor limite diário estabelecido na Diretiva‐Quadro da Qualidade do 

Ar (50 µg m−3) sem, contudo, ultrapassar o número de excedências anuais permitidas 

no mesmo documento.  

Da análise das concentrações de PM10 e PM2,5 (Figura 3) ao longo de 2016, destaca‐

se o episódio de partículas que ocorre na segunda quinzena de Fevereiro, e que afeta 

praticamente  todas  as  estações  de  fundo,  independentemente  da  sua  tipologia 

(urbana,  suburbana  ou  rural)  ou  localização.  Destacam‐se  também  as  elevadas 

concentrações observadas durante os meses de agosto e setembro, tanto ao nível da 

fração PM2,5 como PM10, e ainda as observadas no final de outubro. 

Na Figura 2 identifica‐se um pico nas concentrações de PM10 a meio de abril. Este é, 

no entanto, um fenómeno que afeta apenas uma das estações urbanas de fundo, e 

que, portanto, se deverá a algum motivo de origem local. 
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Figura 2: Evolução das concentrações médias diárias de PM10 ao longo do ano de 

2016, nas estações de fundo (10 rurais, 4 suburbanas e 13 urbanas) da rede de 

monitorização da qualidade do ar. A linha tracejada representa o valor limite diário. 

Figura 3: Evolução das concentrações médias diárias de PM2,5 ao longo do ano de 

2016, nas estações de fundo (5 rurais e 3 urbanas) da rede de monitorização da 

qualidade do ar. 
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A análise dos resultados obtidos através da modelação, a seguir apresentados, permite 

quantificar/estimar a contribuição do transporte das poeiras do deserto para cada um 

destes episódios de partículas.  

Identificação dos principais episódios de poeiras do deserto e cálculo da sua 
contribuição para os níveis de PM em Portugal 

Na  Figura  4  apresentam‐se  as  concentrações  médias  de  poeiras  do  deserto  com 

diâmetro até 10 µm (MD10), agrupadas por mês, para Portugal Continental, de acordo 

com as simulações do WRF‐CHIMERE. Nestes mapas, os meses de outubro, fevereiro 

e julho são os que apresentam, em média, concentrações mais elevadas.  

Figura 4: Concentrações médias mensais de poeiras do deserto com diâmetro até 

 10 µm, tal como simuladas pelo modelo CHIMERE para o ano de 2016. 

As estimativas diárias de MD10 e MD2,5, para as várias localizações das estações de 

monitorização da qualidade do ar, foram comparadas com os dados observados, por 

forma a permitir o cálculo da contribuição das poeiras do deserto para os níveis de PM 
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em Portugal.  Apresentam‐se,  na  Figura  5,  os  resultados  obtidos  para  a  estação  de 

Chamusca, uma estação rural de  fundo que é utilizada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) para a estimativa da contribuição das poeiras do deserto para a região 

de Lisboa e Vale do Tejo6. 

Figura 5: Evolução das concentrações médias diárias de PM observadas na estação 

rural de fundo da Chamusca (a preto), e de poeiras do deserto simuladas pelo 

modelo CHIMERE para o mesmo local (a castanho), ao longo de 2016. No gráfico 

superior apresenta‐se a fração com diâmetro até 10 µm, no gráfico inferior a fração 

com diâmetro até 2,5 µm. 

De entre os vários episódios de poeiras que ocorreram durante o período do estudo, 

destacam‐se, pela sua influência na qualidade do ar, os episódios que ocorreram entre 

21 e 22 de fevereiro e entre 27 e 28 de outubro. Em ambos períodos, as concentrações 

medidas  de  PM10  ultrapassaram  o  valor  limite  diário  definido  na  legislação  para 

proteção  da  saúde  humana,  em  praticamente  todo  o  território  continental.  Os 

mesmos  episódios  destacam‐se  na  análise  da  série  de  concentrações  de  PM2,5 

monitorizada. Nos meses de maio, junho, setembro e novembro, ocorreram também 

episódios de poeiras, contudo, com uma contribuição menor para os níveis de matéria 

particulada observados no território Português.  

Os  resultados obtidos  através da presente metodologia  foram comparados  com os 

obtidos com a metodologia estatística  (P40)7  seguida pela APA para  identificação e 

quantificação das excedências associadas ao transporte de longa distância de poeiras 
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do  deserto.  Na metodologia  P40,  os  dias  em  que  se  suspeita  da  influência  destes 

eventos naturais  são numa primeira  fase  identificados, com base em resultados de 

modelos de dispersão e modelos de trajetórias. Para cada dia, e para cada uma das 

estações rurais de fundo representativas de uma região, calcula‐se o percentil 40 das 

concentrações  registadas  nos  trinta  dias  centrados  nesse  dia  de  evento,  excluindo 

todos  os  dias  em  que  se  suspeita  da  influência  de  evento  natural.  O  valor  obtido 

representa  a  fração  de  ar  não  contaminado,  e  a  diferença  entre  as  concentrações 

registadas nesse dia de evento, nessa estação, e o percentil 40 calculado, corresponde 

à  contribuição  de  origem  natural  que  influência  a  região  em  estudo.  No  geral,  as 

contribuições obtidas com base na metodologia aplicada neste trabalho são inferiores 

às  estimadas  pela  metodologia  P408.  No  entanto,  através  das  ferramentas  da 

modelação é possível separar a influência dos eventos de poeiras do deserto de outros 

eventos extraordinários, como são os incêndios florestais que ocorreram em agosto e 

setembro  de  2016,  e  que  afetaram  a  qualidade  do  ar  principalmente  nas  regiões 

centro e norte do país. 

As condições sinópticas associadas aos processos de emissão de poeiras do deserto e 

seu transporte a longa distância foram identificadas a partir das simulações numéricas 

realizadas.  Tanto  o  episódio  de  fevereiro  como  o  de  outubro  estão  associados  a 

condições semelhantes, que incluem uma zona de alta pressão sobre o Norte de África 

e uma zona de baixa pressão em altitude (cut‐off low), como se observa na Figura 6, 

relativa às condições sinópticas associadas ao episódio de fevereiro. 
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Figura 5: Mapa de altitude geopotencial do nível 500hPa e velocidade do vento 

a 2 km, relativo ao dia 21 de fevereiro de 2016, 00 UTC. 

Conclusões e Recomendações 

Os resultados obtidos permitem avaliar o impacte das poeiras dos desertos do Norte 

de África na qualidade do ar em Portugal.  

Dada a sua natureza, não é possível evitar a ocorrência de fenómenos deste tipo. No 

entanto,  é  necessário  tê‐los  em  conta  na  gestão  da  qualidade  do  ar  em  Portugal, 

nomeadamente:  (i)  incorporando  a  sua  contribuição  no  sistema  de  previsão  da 

qualidade do ar, por forma a avisar atempadamente a população sempre que sejam 

previstos níveis de partículas em suspensão que possam ser nocivos aos grupos de 

risco;  (ii)  caracterizando  corretamente  estes  episódios,  por  forma  a  permitir  a 

subtração da sua contribuição (prevista na legislação) aquando da contabilização anual 

de excedências aos valores limite da qualidade do ar impostos na legislação nacional 

e comunitária. 

Este estudo mostra ainda a importância das ferramentas de modelação na gestão e 

avaliação  da  qualidade  do  ar,  dado  que  permitem  complementar  observações 

pontuais da atmosfera, contribuindo para uma melhor compreensão dos fenómenos 

associados à poluição atmosférica. 
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Resumo 

As migrações para a Europa são um fenómeno que deverá continuar, por várias razões, 

incluindo  as  ambientais,  nas  próximas  décadas.  No  quadro  do  projeto  DEMOSPIN 

(PTDC/CS‐DEM/100530/2008) foi desenvolvido um modelo combinado económico e 

demográfico que permitiu efectuar projeções de população para Portugal até 2040, 

incluindo estimativas de migração. Constata‐se que, para haver estabilização quer da 

população quer das atividades económicas são necessários imigrantes. Em qualquer 

dos cenários considerados a manutenção de uma população ativa estável  implica a 

entrada regular de imigrantes, em particular a partir do  próximo quinquénio 2020‐

2025. As migrações podem ser uma forma de re‐equilibrar regiões desiguais e serem 

uma mais‐valia para todas as partes envolvidas. 

Introdução 

Assiste‐se em todo o planeta, desde os anos 60 do século passado, a um decréscimo 

regular  dos  índices  sintéticos  de  fecundidade,  o  que  poderá  levar  a  uma 

estabilização da população mundial a partir de meados deste século1 (Figura 1). 

Apesar  desta  tendência, muito  associada  à melhoria  da  qualidade  de  vida,  ser 

global,  persistem  grandes  desigualdades  de  rendimento  e,  cada  vez  mais, 

fenómenos de grande escala como guerras e degradação ambiental que conduzem 

populações  inteiras  a  êxodos  significativos. Para muitos destes  casos não é de 

esperar melhorias  significativas  nas  próximas  décadas,  pelo  que  os  fluxos  de 

migrantes deverão continuar a ser uma preocupação à escala mundial. 

A Europa foi historicamente o berço da revolução industrial e foi aqui que aconteceu 

a  primeira  grande explosão demográfica,  no  século XIX.  A  esperança de  vida  à 

nascença em 1800 era inferior a 30 anos. A produção agrícola crescente permitiu 

alimentar  uma  população  cada  vez  maior  e  com melhores  condições  de  vida. 

Seguiram‐se  a  esta  fase  grandes  emigrações  para  as  colónias  espalhadas  pelo 

mundo, mantendo‐se contudo a Europa, até hoje, como uma das zonas de maior 

densidade populacional do planeta. 
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Figura 1: Evolução do índice sintético de fecundidade mundial; 

observações e projeções. 

Atualmente o índice sintético de fecundidade da Europa está muito abaixo da taxa 

de reposição geracional de 2,1 filhos por mulher – apesar de ser a única região do 

mundo em que houve um ligeiro aumento no último quinquénio2. A diminuição 

de população que se observa já em alguns países é motivo de preocupação por 

estarem  em  risco  atividades  económicas  e  contas  públicas  –  nomeadamente 

ligadas à sustentabilidade das seguranças sociais. 

Neste  estudo  usámos  um modelo  económico‐demográfico  que    permitiu    calcular,  

para as diferentes regiões de Portugal e até ao ano 2040, o número de migrantes que 

será necessário para a estabilização quer da população quer da atividade económica. 

Perspetiva‐se o uso deste modelo para outras regiões da Europa onde as condições 

demográficas e económicas não são significativamente diferentes. 

O modelo económico‐demográfico 

A  metodologia  de  projeção  da  população  proposta  tem  como  base  o  modelo 

desenvolvido  no  âmbito  do  projeto  DEMOSPIN  ‐  “Demografia  Economicamente 

Sustentável:  reverter  o  declínio  em  áreas  periféricas”  –  DEMOSPIN  (PTDC/CS‐ 

DEM/100530/2008)i.  A  premissa  central  desta  abordagem  é  que  a  evolução  da 

população  não  pode  ser  vista  de  forma  isolada  do  crescimento  económico, 

necessitando‐se  antes  de  considerar  a  sua  coevolução,  nomeadamente  devido    ao  
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papel  determinante  da  componente  “migração”  na  alteração    do    volume    de 

população num território3. 

Demografia 

As  projeções  foram  feitas  através  de  um modelo  de  sobrevivência  de  coortes 

geracionais  para  a  componente  demográfica,  integrado  com  um  modelo 

económico  para  modelar  os  fluxos  de  migrantes  em  função  (sobretudo)  das 

oportunidades de emprego. 

A equação fundamental, aplicada por grupo quinquenal, por sexo e por região, é 

Popt+5 = Popt – Óbitos + Migrantes 
havendo um tratamento específico para as crianças 0‐5 anos e para o grupo 100+ 

anos4. 

Para  estimar  a  taxa  de  fecundidade  e  a  taxa  de  mortalidade  são  tidos  como 

referência  os  valores  históricos  dos  últimos  20  anos  e  assumiu‐se  uma 

continuidade destas tendências, com um aumento gradual da esperança de vida e 

uma ligeira recuperação das taxas de fecundidade no médio prazo. O modelo é 

aplicado a  cada grupo etário quinquenal e, no caso da mortalidade, para os dois 

sexos. 

O modelo  de migração  para  a  NUTS  III  é  baseada  numa  regressão  linear múltipla 

específica por grupo etário quinquenal e por sexo. O modelo relaciona a migração  com 

a variação das oportunidades de emprego (primário e não‐primário), o PIB relativo da 

região, o potencial demográfico relativo da região e os registos históricos de migração 

para as décadas anteriores. Este modelo permite estimar em cada momento futuro a 

taxa de migração5. 

Para as crianças até aos 15 anos supõe‐se que migram sempre com as mães, sendo 

as suas proporções sempre iguais às da população residente. Assume‐se ainda que 

não há migrações de maiores de 85 anos. 

A  variação  das  oportunidades  de  emprego  corresponde  à  diferença    entre    os 

empregos  denominados  demográficos  (número  de  ativos  x  taxa  de    atividade,    ou 

Força  de  trabalho  disponível)  e  os  empregos  denominados  económicos  (os  que 

resultam  da  evolução  expetável  da  atividade  económica,  da  evolução  da 

produtividade, etc. – os Empregos requeridos por ramo). 

A  migração  histórica  é  calculada  com  base  nos  dados  dos  censos  desde  1950:  a 

migração por grupo etário quinquenal e por sexo é determinada pela diferença entre    
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o volume de população identificada num censo e aquele que resulta do saldo natural

(grupo  etário  10  anos  mais  novo  do  censo  anterior,  menos  óbitos).  Não  existe

possibilidade de discriminação entre emigração e imigração, sendo todos os valores

calculados referentes a saldos migratórios6.

Economia 

O módulo económico baseia‐se no princípio tradicional de input‐output, envolvendo 

um  ciclo  de  consumo/procura que gera  produção e  que  exige  entradas  ‐  incluindo 

trabalho ‐ que fornecem o rendimento necessário para o investimento e o consumo. 

Associadas  ao  trabalho  estão  as  necessidades  em  termos  de  empregos.  Estas 

informações  são deduzidas discriminadamente por  ramo de actividade que aqui  se 

agregam apenas em dois setores, primário e não‐primário7. 

A análise é feita por iteração quinquenal com o módulo demográfico, a nível de NUTS 

III, sendo calculados os empregos económicos e o VAB com base em seis cenários que 

consideram a evolução da procura externa de bens e serviços produzidos na  região 

(quer por exportações internacionais quer inter‐regionais), consumo final das famílias, 

consumo de não residentes, o aumento de produtividade espectável nos diferentes 

ramos  de  actividade,  o  consumo  público,  bem  como  a  estrutura    de    consumo 

específica relativa às pessoas com mais de 65 anos e que têm rendimentos 

‐ pensões ‐ obtidos fora da região, podendo assim adicionar‐se este efeito  aos  cálculos 

produzidos. 

Resultados 

Para mais de metade do território nacional o comportamento das últimas décadas 

e  as  projeções  baseadas  em  cenários  de  manutenção  de  tendências  revelam 

perspetivas  de  grandes  reduções  populacionais  (Figura  2).  Note‐se  que  estas 

regiões já representam agora menos de 20% da população nacional. 

Considerando  o  nível  nacional,  a  população  total,  que  aumentou  ligeiramente  do 

censo de 2001 para o de 2011, foi em 2017 estimada como sendo já inferior ao valor 

de 2001. 

Este quadro de diminuição de população no país decorre no contexto de uma crise 

que  fez  inverter  o  comportamento,  já  de  décadas,  de  um  saldo  positivo  de 
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migração  (Figura  3).  Espera‐se  que  o  comportamento  “tradicional”  de  saldo 

migratório positivo que já se verifica novamente se estabilize. 

Na Figura 4 torna‐se evidente contudo que o saldo natural (Nascimentos – Óbitos) 

se  tornou  claramente  negativo  e  que  não  basta  que  o  saldo  migratório  seja 

positivo:  seria necessário que o saldo migratório tivesse, no mínimo, um volume 

semelhante e de sinal contrário ao saldo natural. Face ao perfil demográfico atual 

e às taxas de fecundidade esperadas não se espera uma inversão desta tendência, 

ainda  que  possa  haver uma  ligeira  recuperação  transitória  face  aos  valores do 

período de crise. 

Figura 2: Evolução relativa da população de algumas regiões NUTS III portuguesas: 

i) 1990‐2010, Censos e dados INE; ii) 2010‐2030, Modelo DEMOSPIN
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Figura 3: Migrações da última década em Portugal 

Figura 4: Saldos populacionais da última década em Portugal 
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E se a fecundidade aumentasse? 

O modelo foi usado para simular a possibilidade de inverter o declínio populacional 

por recurso ao aumento da fecundidade da população residente. 

Em particular quando o número de mulheres em idade fértil já não é muito elevado, 

como  é  o  caso  do  Pinhal  Interior  Sul  (NUTS  III),  a  recuperação  de  um nível  de 

população em 2050 igual ao de 2010 exigiria uma alteração da fecundidade num 

prazo relativamente curto para valores da ordem dos 4 a 5 filhos por mulher. Os 

resultados são representados na Figura 5. 

Note‐se  que  estes  valores  são  obtidos  para  uma  população  fechada,  isto  é, 

considerando  que  não  há  entrada  ou  saída  de  pessoas  do  território.  Caso  a 

fecundidade  se  mantivesse  aos  níveis  de  2010  com  a  estrutura  demográfica 

existente a população seria praticamente reduzida a metade neste período. 

São os  jovens em idade de ter filhos (20‐35 anos) os principais grupos etários a 

movimentar‐se  em  migração.  Também  neste  caso  há  um  especial  défice,  em 

termos proporcionais, neste grupos de idades – quer de homens quer de mulheres 

tornando a recuperação para um equilíbrio muito mais difícil8. 

Figura 5: Evolução da população do Pinhal Interior Sul segundo diferentes 

índices sintéticos de fecundidade. O valor evolui de 1,15 filhos por mulher em 

2010 para o valor objetivo em 2030, mantendo‐se depois constante. 
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Projeções de migração 

Assumiram‐se, de entre as múltiplas dimensões em consideração, três cenários9: 

I) cenário moderado,  com o  índice  sintético de  fecundidade  (ISF)  a  seguir  a

tendência histórica e uma situação económica estável –  crescimento do 

PIB médio anual de 0,6%; 

II) cenário  pessimista,  com o  ISF  a  seguir  a  tendência  histórica  e  um PIB

aproximadamente constante no tempo; 

III) cenário  otimista,  com  recuperação  geral  do  ISF,  em  particular  nas

grandes  zonas  urbanas;  o  crescimento  PIB  nas  zonas  do  interior  é 

nulo, mas  no  litoral e, em particular, nas grandes zonas urbanas, é 

claramente positivo 

– o saldo geral é um crescimento médio anual de 0,8% do PIB.

A Figura 6 mostra as projeções de população nestes três cenários. Na Figura 7 estão 

as  correspondentes migrações  estimadas. Nos  cenários moderado  e  otimista  a 

população  recupera  da  tendência  descendente  recente  e  estabiliza  em  valores 

em  torno  de  10  milhões  de  habitantes.  Para  estes  cenários  se  verificarem  é 

necessário um saldo positivo de cerca de 60 000 imigrantes por ano a partir do 

próximo quinquénio. 
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Figura 6: Evolução da população em Portugal segundo os três cenários de 
referência. 

Figura 7: Evolução do número de migrantes por quinquénio necessários para 

assegurar o funcionamento da economia segundo os diferentes cenários. 

No  caso  do  cenário  pessimista  verificamos  que,  mesmo  com  a  perspetiva  de 

manutenção de um PIB constante e uma população decrescente (perdendo cerca 

de 400 000 habitantes por década), será necessária a partir de 2030 a entrada de 

20 a 30 milhares de imigrantes por ano. Valores desta ordem foram os observados 

na primeira década deste século (Figura 4), pelo que se considera serem valores 

mínimos que se poderão observar no futuro. 

Conclusões 

Em praticamente todo o território da Europa se antevê uma diminuição a prazo da 

população  residente,  em  particular  se  não  se  considerarem  os  fenómenos 

imigratórios. 

Verificou‐se uma reversão da tendência descendente da natalidade na Europa, em 

parte explicada pela estabilização da “idade das mães no primeiro filho” que se 

encontra perto dos 30 anos. O índice sintético de fecundidade aumentou de 1,4 

no período de 2000‐2005 para 1,6 em 2010‐2015 mas está ainda muito abaixo dos 

2,1 filhos por mulher associados à estabilidade da população. Não parece viável 

no médio prazo o aumento significativo destes valores, apesar de ser evidente que 
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as políticas públicas podem ter um papel importante no número de filhos que as 

famílias decidem ter. 

O crescimento histórico, acima de 3% por ano, das economias deveu‐se a aumentos 

de produtividade conjugados com aumentos de população. Sendo os crescimentos 

de produtividade  limitados e estando a população a diminuir,  recaem sobre as 

contas  públicas  um  peso  crescente,  a  que  ainda  se  somam  as  questões  do 

envelhecimento da população ligadas ao aumento da esperança de vida. 

Apesar  de  alguns  destes  problemas  não  terem  a  gravidade  que  os  meios  de 

comunicação social amplificam, é evidente que os imigrantes tem contribuído para 

reduzir  o  impacto  económico  da  redução  da  população,  quer  a  nível  do 

funcionamento  da  economia  (como  fornecedores  de  trabalho)  quer  a  nível  de 

estabilizadores das contas públicas (como pagadores de impostos). 

A  imigração  deve  ser  considerada  como  um  fenómeno  que  permite  re‐equilibrar 

regiões com diferenças mais ou menos significativas de condições de vida, seja por 

razões económicas, de segurança, ambientais ou outras, podendo ser benéfica quer 

para quem se desloca quer para quem recebe os novos cidadãos. 

As alterações climáticas têm o potencial para se tornar numa enorme ameaça para 

vastas áreas do planeta. As migrações vão ser necessárias por estas e outras causas 

mas podem ser encaradas, numa perspetiva otimista,  se bem geridas,    como   uma 

forma de  re‐equilibrar  regiões desiguais e  tornar‐se benéficas para  todas as partes 

envolvidas.  O  que  seria  a  história  de  Portugal  se  as  suas  fronteiras  estivessem 

fechadas? 
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Resumo 

O tema deste artigo é parte de tese de doutorado em andamento e visa contribuir para 

o melhor  entendimento  das  políticas  relacionadas  à  Segurança  Socioambiental  no

Brasil, por meio da análise da construção do Plano Nacional de Adaptação à Mudança

do  Clima,  com  foco  nas  iniciativas  de  coprodução  realizadas  durante  o  processo.

Pretende‐se subsidiar a estruturação de arranjos institucionais que possibilitem maior

envolvimento  da  sociedade  nas  respostas  de  adaptação.  Resultados  preliminares

indicam que a dinâmica da estrutura governamental brasileira dificultou a integração

e  cooperação  entre  os  departamentos  governamentais  e  destes  com  a  sociedade

organizada.  Porém,  esforços  de  alguns  setores  e  de  atores  externos  revelaram‐se

eficazes nos resultados apresentados.

Adaptação: a hora do “patinho feio” das mudanças climáticas 

Embora com foco nas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

(mitigação),  a  Contribuição  Nacionalmente  Determinada  (NDC)  brasileira  à 

Convenção‐Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas  traz  também 

diretrizes formais relacionadas a respostas de adaptação. Os termos são embasados 

no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) (que à época da redação 

da  NDC  (2015)  estava  em  fase  de  conclusão)  ‐  e  representam  o  marco  inicial  do 

comprometimento do país em direção ao desenvolvimento de políticas adaptativas. 

O tópico Ações em Adaptação da NDC brasileira destaca, como medidas estruturantes, 

a  criação  de  um  sistema  de  gestão  de  conhecimento,  o  incentivo  à  pesquisa  e  ao 

desenvolvimento de tecnologias para adaptação e o desenvolvimento de processos e 

ferramentas em apoio a ações e estratégias, nos diferentes setores governamentais. 
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O texto reconhece ainda a importância da “participação dos atores interessados, em 

todos os níveis”, para a  formulação, monitoramento e  implementação do Plano no 

país.1 

O cumprimento ou não das metas assumidas pelo país, tanto para a mitigação quanto 

para a adaptação, dependerá muito de quão mais próxima a governança das políticas 

climáticas estiver de uma prioridade de Estado do que de governo. Entretanto, o fato 

de  ter  incluído,  pela  primeira  vez  em  sua  comunicação,  intenções  e  diretrizes  de 

adaptação coloca o Brasil em um ainda seleto grupo de países que  trabalham para 

internalizar a questão, apontando para uma mudança de paradigma, uma vez que esta 

sempre foi o “patinho feio” das mudanças climáticas2, a reboque da mitigação. 

Planejamento  da  adaptação  x  planejamento  do 
desenvolvimento 

A  adaptação  pode  ser  considerada  um  ajuste,  um  processo  ou  um  resultado, 

dependendo  do  contexto.3  Para  o  Painel  Intergovernamental  sobre  Mudanças 

Climáticas  (IPCC),  a  adaptação  engloba  os  ecossistemas  e  as  sociedades  humanas, 

além da possível exploração das oportunidades potenciais da mudança do clima.4 O 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) enfatiza a importância 

do aspecto estratégico para responder aos impactos.5 

O Grupo de Especialistas dos Países Menos Desenvolvidos (LEG, na sigla em inglês) das 

Nações Unidas adota uma abordagem prática – utilizada neste trabalho ‐ e considera 

o contexto de cada sistema, entendendo a adaptação à mudança do clima como “os

ajustes  antrópicos  em  sistemas  ou  processos  políticos,  ecológicos,  sociais  ou

econômicos, em resposta a estímulos climáticos efetivos ou previstos e seus efeitos

ou impactos”.3

Na maioria dos casos práticos, o planejamento e a concepção da adaptação à mudança 

do  clima  estão  intimamente  relacionados  ao  planejamento  do  desenvolvimento.  A 

adaptação se traduz em ações visando ao aumento da resiliência de um sistema, ou à 

modificação dos sistemas socioeconômicos e ambientais, a fim de evitar ou minimizar 

os  danos  causados  pela  mudança  do  clima.3  A  ligação  entre  adaptação  e 

desenvolvimento  social  e  econômico  vem  sendo  discutida  por  vários  autores6,7,8, 

abordando,  principalmente,  a  capacidade  de  países  e  comunidades  de  articular 

governança, recursos humanos e financeiros, instituições, infraestrutura e tecnologia 

para a busca de soluções. Essa capacidade, afetada por múltiplas variáveis climáticas 

e não climáticas, faz com que os sistemas e processos de adaptação sejam diferentes 

em cada  localidade.9 Portanto, o planejamento da adaptação  irá variar conforme o 
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caso, devido à sua complexidade. Assim, é de grande importância que um amplo leque 

de  partes  interessadas  participe  do  processo  de  construção  e  implementação  das 

atividades  de  adaptação,  a  fim  de  assegurar  que  a  avaliação  e  os  resultados 

subsequentes sejam compreendidos e úteis para a tomada de decisões. Nesse sentido, 

esse planejamento pode ser visto como uma maneira de ajudar as partes interessadas 

a  alcançarem  suas  metas  coletivas  de  desenvolvimento  e  adaptação,  levando  em 

consideração  a  mudança  do  clima.10,11  Ou  seja,  diferentemente  das  respostas  de 

mitigação, que dependem basicamente da eliminação ou substituição de sistemas e 

ações emissoras por outros não poluentes, na adaptação importa fundamentalmente 

o processo que levará às tomadas de decisão e ao desenvolvimento e implementação

das políticas, ações e iniciativas.

Cabe  chamar  a  atenção  para  o  fato  de  que,  em  qualquer  situação,  as  posturas  e 

posicionamentos  dos  atores  envolvidos  estão  impregnados  de  comprometimentos 

sociais e/ou políticos implícitos, que contêm visões de mundo e da forma como se quer 

que o mundo seja.12,13 Por exemplo, o processo de fazer ciência e produzir resultados 

também se constitui em um processo de colocar esse ponto de vista em ação e de 

construir a sociedade, de modo que a coprodução da ciência e do conhecimento acaba 

sendo também a produção da sociedade e das ordens sociais.12 Da mesma forma, e 

em um espectro mais  amplo,  a  construção  coletiva  de  uma  estratégia  nacional  de 

adaptação  à  mudança  do  clima  se  confunde  com  a  própria  (re)construção  da 

sociedade e de sua ordem social. 

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 

Atendendo às  recomendações de  sua Política Nacional  sobre Mudança do Clima, o 

governo  brasileiro  lançou,  em  maio  de  2016,  o  Plano  Nacional  de  Adaptação  à 

Mudança  do  Clima  (PNA).  O  arranjo  institucional  envolveu  aproximadamente  50 

instituições, por meio da atuação de redes temáticas compostas por especialistas de 

vários setores do governo, setor privado e comunidade científica, e por representantes 

de povos tradicionais.14 

O  processo,  que  teve  a  duração  de  três  anos  (2013‐2016),  foi  coordenado  pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Nesse período, foram realizadas 197 reuniões 

técnicas  com a participação do Grupo de Trabalho  (GT) Adaptação e membros das 

redes  temáticas  (Figura  1).  As  premissas  estabelecidas  para  a  elaboração  do  PNA 

incluíram  i)  Processo  colaborativo/governança  em  redes;  ii)  Transparência;  e  iii) 

Utilização da melhor evidência científica possível.15 
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*Ministério do Meio Ambiente/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

**Fundação Nacional do Índio

Figura 1: Arranjo institucional do processo de elaboração do PNA.15 

É nesse contexto que se desenvolve esta pesquisa, buscando analisar o processo que 

resultou  no  PNA,  desde  o  desenho  coletivo  (co‐design)  das  necessidades  até  o 

lançamento da versão final do documento, bem como as iniciativas de integração da 

melhor  evidência  científica  a  uma  experiência  de  produção  coletiva  (coprodução), 

envolvendo  um  amplo  espectro  de  atores.  Estudos  que  buscam  a  integração  da 

academia  com  os  tomadores  de  decisão  ‐  que  por  muito  tempo  se  mantiveram 

distantes  da  agenda‐setting  e  da  produção  do  conhecimento  científico  –  podem 

fornecer subsídios visando aprimorar o entendimento mútuo e, consequentemente, 

elevar o nível de comprometimento e de responsabilidade coletiva. 

Não se trata aqui de estabelecer fórmulas ou modelos que sistematizem a construção 

coletiva do conhecimento. Busca‐se apontar caminhos que permitam transformar os 

resultados de pesquisa na área ambiental em conhecimento útil para a sociedade, que 

gere respostas políticas e, ao mesmo tempo, traduza as demandas da sociedade por 

conhecimento em questões científicas e programas de pesquisa aplicada.16 

Para tanto, o estudo se desenvolve no sentido de responder às seguintes questões: 

1) De  que  forma  o  processo  de  construção  do  PNA  refletiu  a  internalização  (ou

ausência de) da questão das mudanças climáticas no âmbito do governo federal? 2)

Em  que  medida  a  construção  do  PNA  dialogou  com  outras  políticas  nacionais  já

existentes, vinculadas (ou não) à questão climática? 3) Em que medida as iniciativas

de  coprodução  empreendidas  durante  o  processo  de  construção  do  PNA  foram

efetivas nas relações entre os atores, para a produção dos resultados esperados?

Aspectos estruturais e metodológicos da pesquisa 

Estão sendo utilizados métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa, com foco nas 

11 estratégias setoriais do PNA: Cidades e Desenvolvimento Urbano; Gestão de Risco 

de  Desastres  Naturais;  Infraestrutura  (Transporte,  Mobilidade  Urbana  e  Energia); 
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Agricultura; Indústria e Mineração; Biodiversidade e Ecossistemas; Povos e Populações 

Vulneráveis;  Recursos  Hídricos;  Saúde;  Segurança  Alimentar  e  Nutricional;  e  Zonas 

Costeiras.  O  levantamento  de  informações  se  dá  por  meio  de  fontes  primárias  e 

secundárias;  entrevistas  abertas  com  informantes‐chave;  entrevistas 

semiestruturadas  com  representantes  da  comunidade  acadêmica  participantes  do 

processo  de  construção  do  PNA;  consultores  contratados  pelo  MMA  para  fazer  a 

interface  com  os  órgãos  governamentais;  analistas  e  técnicos  do  MMA; 

representantes da iniciativa privada e do terceiro setor que participaram do processo. 

O  trabalho  analisa  em  profundidade  o  arranjo  institucional  do  PNA,  os  atores 

participantes do processo e as estruturas que forneceram subsídios científicos para a 

elaboração do Plano. Por meio da análise de documentos e relatórios disponíveis no 

site do MMA na Internet e das entrevistas, detalha‐se a contribuição da ciência (Rede 

Brasileira  de  Pesquisas  sobre  Mudanças  Climáticas  Globais  e  Painel  Brasileiro  de 

Mudanças Climáticas), da iniciativa privada (Fundação Getúlio Vargas, Confederação 

Nacional  da  Indústria  e  Fundação  Boticário)  e  da  sociedade  (Fórum  Brasileiro  de 

Mudanças  Climáticas,  oficinas  e  consultas  públicas).  O  objetivo  é  identificar  os 

momentos e as formas de produção do conhecimento no processo. 

A atuação e participação dos atores institucionais na elaboração do Plano também é 

objeto de análise, bem como a estrutura narrativa resultante dessa iniciativa que se 

pretende  uma produção  coletiva.  Verifica‐se  ainda  o  grau  de  aderência  do  PNA  às 

orientações  do  Grupo  de  Especialistas  dos  Países  Menos  Desenvolvidos  (LEG)  das 

Nações  Unidas  para  a  elaboração  de  planos  nacionais  de  adaptação  e  a  algumas 

políticas nacionais já existentes, vinculadas à questão climática. 

Abordagens de coprodução na literatura 

Basicamente,  o  conceito  de  coprodução  tem  sido  tem  sido  abordado  sob  a  ótica 

epistemológica,  que  por  sua  vez  se  subdivide  na  coprodução  de  serviços 

públicos17,18,19,20 e na coprodução de conhecimento.21,22,23,24,25 Entretanto, é preciso 

considerar a existência da coprodução de ciência e de ordem social sob o ponto de 

vista ontológico (o que é) e normativo (como deve ser). Ou seja, nessa abordagem, a 

coprodução funcionaria menos como um movimento para obter um resultado robusto 

e  mais  como  algo  que  acontece  continuamente,  independentemente  da  nossa 

vontade.26 

A coprodução de serviços públicos está ligada ao processo por meio do qual inputs de 

diferentes stakeholders, de diferentes organizações e instituições, são transformados 

em  bens  e  serviços.17  A  coprodução  de  conhecimento  envolvendo  comunidades 

acadêmicas e não acadêmicas, por sua vez, é considerada um pré‐ requisito nas ações 
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e  iniciativas  de  transição  para  a  sustentabilidade.23  Propõe  um  novo  modelo  de 

construção  do  conhecimento,  em  oposição  ao  modelo  top‐down,  a  partir  dos 

seguintes desafios: a) o equacionamento das relações de poder; b) inter‐ relacionar as 

diferentes  perspectivas  sobre  as  questões  em  jogo;  e  c)  promover  uma orientação 

previamente negociada, direcionada ao desenvolvimento sustentável. 

A análise que se propõe neste trabalho enxerga a coprodução de conhecimento como 

o fator  gerador  da  coprodução  de  serviços  e  políticas  públicas  de  adaptação,  no

contexto de seu aspecto ontológico.

Desafios da governança da adaptação no Brasil 

No Brasil, a estruturação de uma governança para a adaptação trouxe à tona grandes 

desafios  a  serem  enfrentados,  tanto  pela  comunidade  científica,  como  pelos 

formuladores  de  políticas:  i)  lacunas  informações  e  dados  sobre  impactos  e 

vulnerabilidades existentes em alguns setores27; ii) necessidade de sistematização do 

enorme volume de conhecimento gerado pela comunidade científica; iii) comunicação 

ainda  fragmentada,  ineficiente  e  ineficaz  entre  a  comunidade  acadêmica  e  os 

formuladores de políticas; iv) conciliação das tomadas de decisão a longo prazo com 

uma política de Estado ainda incipiente na questão ambiental; v) necessidade de lidar 

com  arranjos  institucionais  multiníveis,  com  papéis  diferentes  nas  escalas  local, 

regional e nacional28; vi) dificuldade de incorporar e integrar as dimensões humanas 

aos  cenários  elaborados  pelos  cientistas  naturais29;  vii)  ausência  de  sistemas  de 

observação  e  monitoramento  de  longo  prazo,  com  séries  históricas  sobre  o 

comportamento dos recursos naturais.30 Esse último item é extremamente crítico em 

um  país  de  dimensões  continentais  como  o  Brasil  e  cujo  sucesso  socioeconômico 

depende do clima que, por sua vez, está mudando. 

Não à toa, um dos questionamentos levantados pelo GT Adaptação foi, justamente, se 

não seria mais adequado demandar e aguardar o estabelecimento de um sistema de 

monitoramento de impactos antes que se iniciasse a elaboração do PNA.28 Decidiu‐se 

pelo prosseguimento, considerando que já havia informação suficiente para embasar 

a construção do Plano e como forma de evidenciar a lacuna existente. 

Embora  conseguir  melhorar  a  qualidade  da  comunicação  entre  a  comunidade 

científica e os  formuladores de políticas  já seja um grande avanço, a equação mais 

complexa a ser resolvida reside na internalização da questão das mudanças climáticas 

por parte de todos os níveis e setores da sociedade. Esta passa pela percepção dos 

riscos  pelos  grupos  sociais,  em  especial  aqueles  ligados  à  formulação  de  políticas 

públicas.31  Ferreira  et  al.32  chamam  a  atenção  para  a  dificuldade  em  saber  e,  em 
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muitos casos, a impossibilidade de prever a magnitude dos riscos envolvidos, o que 

acaba por distanciar a sociedade da questão climática. 

Por isso, torna‐se difícil estabelecer políticas de adaptação eficazes para fazer face aos 

diferentes problemas, diante de um futuro incerto em que não é possível avaliar os 

riscos com completa precisão até que os perigos previstos se materializem.33,34 Não 

por acaso, políticas baseadas na estratégia de não‐arrependimentoa (no‐regrets) têm 

norteado  a  elaboração  de  planos  nacionais  de  adaptação  às mudanças  climáticas, 

inclusive o brasileiro.35 

Há muitas variáveis a  serem estudadas e conhecidas no âmbito dessa questão. Em 

termos de respostas aos riscos climáticos, argumenta‐se que os governos são atores 

importantes  que  desempenham  um  papel  fundamental  na  definição  de  normas, 

instituições  e  modos  apropriados  de  governança  para  enfrentar  esses  riscos  em 

diferentes níveis e escalas.36,37,38 No caso específico das respostas de adaptação, uma 

vez estabelecida a governança, é preciso ampliar o arranjo institucional, incorporando 

a sociedade civil de forma efetiva e eficaz. 

A construção da governança em adaptação passa, obrigatoriamente, então, por um 

amplo  processo  de  coprodução.  Este  pressupõe  o  aprimoramento  e  o 

aprofundamento das relações entre a ciência, as políticas públicas e a sociedade, e é 

permeado pelos processos de co‐design da ciência que integrará o conhecimento a ser 

produzido conjuntamente, e de comunicação e disseminação de todas as etapas. 

O PNA brasileiro buscou ampliar e diversificar seu arranjo, exercitando iniciativas de 

construção  coletiva  do  conhecimento,  sob  uma  perspectiva  multissetorial.  Cope14 

aponta o caráter “participativo e  transparente” do processo do PNA como o ponto 

mais  forte  de  sua  elaboração.  Independentemente  dos  desdobramentos  quanto  à 

regulamentação  e  aplicação  do  PNA  nas  diversas  instâncias  (federal,  estaduais  e 

municipais) ‐ que certamente dependem das prioridades dos governos atual e futuros 

‐, o processo terá contribuído para ampliar e aprofundar o conhecimento sobre uma 

nova  forma  de  fazer  pesquisa,  que  demanda  a  geração  de  métodos  e  conceitos, 

envolvendo ferramentas apropriadas de comunicação, novos arranjos institucionais e 

adequações nas estruturas de fomento.16 

a  Estratégias  de  não  arrependimento  são  aquelas  que  podem  ser  justificadas  a  partir  de 

perspectivas econômicas, sociais e ambientais, quer os riscos se materializem ou não.39 
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Resultados preliminares 

Os  resultados  preliminares  desta  pesquisa  têm  revelado  que,  apesar  da  baixa 

familiaridade com o tema da adaptação às mudanças climáticas e da falta de sintonia 

da  estrutura  governamental  brasileira  com  a  natureza  transversal  da  questão 

climática,  esforços  de  setores  específicos,  detentores  de  um  arcabouço  político‐ 

institucional  e  científico  melhor  articulado,  e  alguns  atores  externos  revelaram‐se 

eficazes no atendimento à demanda do PNA. Dentre esses, destacam‐se as áreas de 

Biodiversidade Ecossistemas, Zonas Costeiras, Recursos Hídricos, Gestão de Risco de 

Desastres  Naturais,  Indústria  e Mineração  e  Saúde,  que  historicamente,  no  Brasil, 

mantêm  interlocução  sistemática,  tanto  com  o  governo  quanto  com  os  diferentes 

segmentos  da  sociedade.  O  resultado  final  das  áreas  de  Agricultura  e  Segurança 

Alimentar  e  Nutricional,  também  com  forte  vínculo  com  o  governo,  a  ciência  e  a 

sociedade,  ficou  aquém  do  esperado,  na  análise  dos  técnicos  do  MMA  e  de 

especialistas na área, questão que necessita de uma análise mais aprofundada. 

Outro  aspecto  a  ser  analisado  é  a  ausência  das  ciências  sociais  no  processo  de 

elaboração do PNA, corroborando uma tendência mundial. Pesquisa global realizada 

pelo  International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 

(IHDP) detectou uma abordagem subestimada das dimensões humanas no contexto 

das mudanças climáticas.40 Relegada ao segundo plano quando a agenda priorizava o 

debate sobre mitigação, a discussão é imprescindível para o avanço das respostas de 

adaptação,  uma  vez  que  estas  dependem  tanto  quanto  das  evidências  científicas 

consideradas para as tomadas de decisão41, como do protagonismo dos indivíduos e 

das  organizações.  Ou  seja,  ampliar  o  entendimento  sobre  as  dimensões  sociais  e 

políticas  das  mudanças  climáticas  é  fundamental  para  minimizar  os  impactos 

provocados pelas alterações, ao agregar o conhecimento e a visão das ciências sociais 

ao  vasto  repertório  produzido  pelas  ciências  naturais  nos  últimos  anos,  sob  uma 

perspectiva interdisciplinar, com metas transdisciplinares. 

Considerações 

Os  princípios  de  coprodução  explorados  neste  trabalho  emergem  não  só  como 

ferramentas para uma abordagem multi, inter e transdisciplinar da questão climática, 

mas  também  como  possíveis  catalisadores  da  sua  internalização  pela  sociedade, 

governo  e  comunidade  científica.  A  proposta  de  um  novo  paradigma  visando  à 

integração das pesquisas na área de mudanças ambientais globais e à parceria com a 

sociedade  para  a  produção  do  conhecimento  necessário  para  as  transformações 

sociais  em  direção  à  sustentabilidade  alinha‐se  à  base  da  rede  internacional  de 

pesquisas  Future  Earth.  Por  meio  da  construção  conjunta  de  iniciativas  a  serem 

aproveitadas  na  solução  de  problemas,  o  conceito  de  coprodução  também  pode 
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contribuir para a elaboração de juízos bem informados (informed coprodução também 

pode contribuir para a elaboração de juízos bem informados  (informed judgement) 

sobre a incerteza42, além de gerar o senso de responsabilidade coletiva para a geração 

e uso da informação. 
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O CLIMA URBANO NA EUROPA A 1 KM DE RESOLUÇÃO: 
CONTRIBUTO  DO  “COPERNICUS  CLIMATE  CHANGE 
SERVICE” E PERSPETIVAS PARA OUTROS CONTINENTES 

Jorge H. AMORIM1, Lars Gidhagen1, David Segersson1, Christian Asker1, 
Magnuz Engardt1, Ana C. Carvalho1  
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Resumo 

O projeto Copernicus (C3S) UrbanSIS disponibiliza online dados climáticos, hidrológicos 

e de qualidade do ar com uma resolução de 1x1 km2. A metodologia de “downscaling” 

dinâmico respondeu adequadamente às caraterísticas da superfície urbana, patente 

na  representação da  ilha de  calor. Em zonas verdes  foi  simulado um arrefecimento 

médio de 1.5 a 2 oC da temperatura do ar, descrevendo um ciclo diário e sazonal, e de 

aproximadamente  20  oC  da  temperatura  radiativa  média,  com  implicações 

significativas  em  termos  de  conforto  térmico.  Perspetiva‐se  a  adaptação  desta 

metodologia  a  cidades  africanas  e  sul‐americanas,  com  o  objetivo  de  apoiar 

planeadores,  engenheiros  e  especialistas  de  saúde  na  promoção  da  resiliência  das 

áreas urbanas e seus cidadãos às pressões exercidas pelas alterações climáticas. 

Introdução 

Existe forte evidência científica do aumento generalizado da temperatura do ar nas 

cidades devido às alterações climáticas e ao efeito da ilha de calor urbana (“urban heat 

Island”, UHI). O relatório “Second Assessment Report on Climate Change and Cities”1 

publicado pela “Urban Climate Change Research Network” documenta um aumento 

da temperatura média anual à razão de 0,12 a 0,45 °C por década no período de 1961 

a 2010 em 39 cidades, prevendo que aumentará de 0.7 a 1.5 °C em 2020, de 1,3 a 

3,0  °C  em 2050  e  de  1,7  a  4,9  °C  em 2080  (RCP4.5  and RCP  8.5)  num estudo  que 

abrangeu 100 áreas urbanas. 

O clima urbano está intimamente dependente das características da fisiografia urbana 

e da atividade antropogénica, de que  resultam  fortes gradientes de  temperatura e 

humidade  entre  zonas  rurais  e  urbanas  e  mesmo  a  existência  de  microclimas 

diferenciados no interior das cidades (e.g., Oke2, Arnfield3). Um estudo recente4 revela 

172

Parte I



uma variação espacial do risco de morte associado ao calor em cidades como resultado 

da formação de ilhas de calor micro‐urbanas, por exemplo, devido à presença de zonas 

verdes.  

O Acordo de Paris e a Nova Agenda Urbana estabelecem o enquadramento para que 

países em todo o mundo desenvolvam esforços ambiciosos com vista à mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, nomeadamente através do suporte a  iniciativas 

que promovam a infraestrutura urbana verde (“Urban Green Infrastructure”, UGI). De 

facto, a UGI  tem assumido uma  importância crescente como medida de adaptação 

dada a boa relação custo‐benefício que oferece, permitindo aos municípios maximizar 

os Serviços de Ecossistemas (“Ecosystem Services”), em paralelo com a geração de co‐

benefícios diversos para a  saúde humana, economia,  ambiente e, em geral,  para a 

sociedade. Contudo, persistem lacunas na quantificação dos fatores sinergéticos que 

determinam a eficiência das UGI como ferramenta de adaptação, atendendo não só 

aos  benefícios,  como  também  aos  possíveis  impactes  negativos.  Embora  o  uso  de 

técnicas de “downscaling”  (através de modelos climáticos  regionais ou de métodos 

estatísticos) forneça, neste contexto, uma fonte de dados climáticos de grande valor, 

a  resolução  espacial  carece  ainda  do  detalhe  necessário  à  incorporação  da 

complexidade dos fluxos superfície/atmosfera que caraterizam as zonas urbanas. 

Com vista a responder a este desafio, surge no âmbito do “Copernicus Climate Change 

Service” (C3S) o projeto UrbanSIS, como prova de conceito, o qual teve como objetivo 

fornecer indicadores no domínio do clima urbano, hidrologia e qualidade do ar com 

uma  resolução  de  1  km  sobre  3  zonas  urbanas  Europeias  com  climas  distintos: 

Estocolmo, Bolonha e Amsterdão‐Roterdão. No âmbito deste projeto, concluído em 

Janeiro de 2018, foram considerados 3 períodos de 5 anos com os quais se pretendia 

representar o clima passado, presente e futuro.  

Como exemplo do tipo de dados e informação disponibilizada online pelo UrbanSIS, o 

presente artigo analisa o contributo da vegetação existente em cidades sobre o clima 

urbano e o conforto humano. São também apresentadas algumas ideias iniciais com 

vista à implementação de uma estratégia de adaptação e aplicação desta metodologia 

a cidades africanas e sul‐americanas. 

Método e casos de estudo 

A  metodologia  de  “downscaling”  de  parâmetros  climáticos,  hidrológicos  e  de 

qualidade do ar desenvolvida no projeto UrbanSIS englobou 3 sistemas numéricos: o 

modelo HARMONIE em modo de previsão meteorológica (designado por HARMONIE‐

AROME) para o clima passado e em modo climático (HCLIM‐AROME) no presente e 

futuro; o modelo hidrológico HYPE e o modelo de qualidade do ar MATCH (para mais 
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detalhes  consultar  Amorim  et  al.5  e  Lindstedt  et  al.6).  No  portal  UrbanSIS 

(http://urbansis.climate.copernicus.eu/)  estão  disponíveis  para  visualização  e 

“download” 26 Variáveis Climáticas Essenciais (“Essential Climate Variables”, ECVs) em 

média horária  (ou 15 min no  caso da precipitação)  com uma  resolução de  1x1km2 

sobre  domínios  com  uma  área  de  110x100  km2.  Estão  também  disponíveis  65 

indicadores de impacte sectorial, os quais foram especificados por utilizadores finais e 

peritos nas áreas de infraestrutura urbana e saúde humana. 

Este artigo foca‐se na análise da temperatura do ar simulada pelo modelo HARMONIE‐

AROME para as cidades de Estocolmo e Bolonha nos anos de 2006, 2007, 2012, 2013 

e 2014, os quais definem o clima histórico. 

Modelo meteorológico utilizado no “downscaling” urbano 

O  “downscaling”  dinâmico  foi  realizado  com  recurso  ao  sistema  de  previsão 

meteorológica  HARMONIE‐AROME7  ciclo  40h1.1,  com  condições  de  fronteira 

provenientes da reanálise UERRA‐ALADIN com 11 km de resolução (baseada em dados 

globais  do  ERA‐Interim)  e  observações  de  superfície  do  arquivo  ECMWF MARS,  tal 

como representado esquematicamente na Figura 1. Um dos aspetos pertinentes nesta 

metodologia  prende‐se  com  a  simulação  da  complexidade  dos  fluxos 

superfície/atmosfera  urbanos,  o  que  requer  a  descrição  detalhada  da  fisiografia 

urbana, tal como descrito na secção seguinte. 

Figura 1: Esquema simplificado do método de “downscaling” dinâmico. 

Condições de fronteira
(reanálise UERRA)

Fisiografia urbana com 
elevada resolução

Observações de 
superfície

Geração das condições
atmosféricas iniciais

Assimilação de dados 
de superfície

Modelo de previsão

Dados de saída

HARMONIE‐AROME

Dados de entrada

ECVs e condições meteorológicas para 
modelos hidrológicos e de qualidade do ar
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Fisiografia urbana 

No  modelo  HARMONIE‐AROME,  as  interações  superfície/atmosfera  são  simuladas 

pelo  modelo  SURFEX8  (versão  7.3).  O  SURFEX  descreve  a  superfície  recorrendo  à 

classificação do uso do solo em 4 classes (“tiles” no original), as quais podem coexistir 

numa  mesma  célula  computacional:  “Urban”  (para  a  descrição  de  cidades  e  seus 

edifícios,  estradas  e  zonas  verdes);  “Nature”  (sub‐dividida  em 12  tipologias:  solo  a 

descoberto, rocha, neves permanentes, glaciares, vegetação e zonas agrícolas); “Lake” 

(lagos  e  rios)  e  “Sea”  (mares  e  oceanos).  Dependendo  do  tipo  de  superfície  são 

ativados diferentes modelos, nomeadamente o modelo “Town Energy Balance” (TEB) 

em áreas  urbanas  e  o  “Interaction  Soil‐Biosphere‐Atmosphere”  (ISBA)  sobre  solo  e 

vegetação.  

No âmbito do projeto foi desenvolvida uma base‐de‐dados de uso do solo e fisiografia 

que  teve  por  suporte  a  ECOCLIMAP‐II9,  complementada  com  os  produtos 

apresentados na Tabela 1. A nova fisiografia é fornecida ao modelo com uma resolução 

espacial de 300x300 m2, sendo depois interpolada pelo SURFEX para a resolução final 

(1 km2) e combinada com a base‐de‐dados ECOCLIMAP‐II disponível por defeito. 

Tabela 1: Dados fisiográficos utilizados na descrição da superfície. 

Tipologia  Produto  Resolução (m)  Origem 

Classificação Europeia 

de ecossistemas e 

fisiografia 

ECOCLIMAP II10  1000 

ECOCLIMAP‐I, 

GLC2000, 

MODIS 

Distribuição espacial 

de uso do solo 

Copernicus Land 

Monitoring Services: 

Urban Atlas 201211 

100 

Dados de 

satélite 

(PROBAV v1.4) 

Polígonos de edifícios  OpenStreetêmap12  Nd  Variada 

Índice de área foliar 

(IAF) da vegetação 

Copernicus Global 

Land Service13 
1000 

Série temporal 

de dados de 

satélite 

Altura de edifícios  

(só Estocolmo) 

Agência Florestal 

Sueca14  
12.5  Medições Lidar 

Modelo de radiação 

Como exemplo da exploração dos dados disponibilizados pelo UrbanSIS, os resultados 

do  HARMONIE  foram  posteriormente  fornecidos  como  condições  de  fronteira  ao 

modelo de radiação Solweig15, permitindo assim a simulação da variação espacial dos 
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fluxos de radiação e temperatura radiativa média (têmrt) com uma resolução de 2x2 

m2. 

Resultados 

A análise dos resultados compreende uma descrição prévia e resumida do processo de 

validação.  Seguidamente, os  campos de  temperatura do ar  simulados pelo modelo 

HARMONIE‐AROME são analisados em  função da sua variação espacial  sobre áreas 

urbanas.  Finalmente,  com  recurso  à  aplicação  de  um modelo  de  maior  resolução 

investiga‐se  a  influência  da  geometria  urbana  e  presença  de  vegetação  sobre  o 

conforto humano.  

Validação 

A  validação  dos  resultados  simulados  pelo  HARMONIE‐AROME  teve  por  base  uma 

análise  estatística  por  comparação  com  observações  realizadas  em  diferentes 

estações  meteorológicas,  com  especial  destaque  para  estações  urbanas,  tal  como 

apresentado na Tabela 2. Para mais informação e detalhe consultar Olsson et al.16. O 

modelo revelou, em geral, uma boa concordância com as medições. 

Tabela 2: Validação do modelo HARMONIE‐AROME no período histórico.  

Legenda: Simulação (SIM), observação (OBS), temperatura do ar (T), precipitação 

(PREC), humidade relativa (HR), radiação global (Rad), velocidade do vento (VV), 

“Root mean square error” (RMSE). 

Média  Desvio P.  RMSE  Média  Desvio P.  RMSE 

OBS  SIM  OBS  SIM  OBS  SIM  OBS  SIM 

     Estocolmo: Torkel Knutsson  Estocolmo: Högdalen 

T (°C)  8,02  7,96  8,04  8,18  1,31  7,41  7,40  8,16  8,36  1,43 

PREC (mm·h‐1)  0,035  0,049  0,301  0,420  0,468  0,069  0,046  0,475  0,392  0,548 

HR (%)  77,1  73,3  18,6  16,1  10,4  76,8  77,4  18,6  16,1  9,7 

Rad (W·m‐2)  118  127  197  204  75  111  126  190  203  74 

VV (m·s‐1)  3,59  3,25  1,66  1,42  1,05  3,18  3,31  1,53  1,52  0,88 

Bolonha: Urbana  Bolonha: San Pietro de Capofiume 

T (°C)  15,23  14,73  8,49  8,22  1,7  14,15  13,57  9,2  9,04  1,81 

PREC (mm·h‐1)  0,081  0,090  0,617  0,714  0,863  0,072  0,083  0,535  0,693  0,815 

HR (%)  63,5  63,1  22,0  17,8  11,3  73,2  79,8  19,0  17,5  12,2 

Rad (W·m‐2)  152  174  238  256  88  167  176  262  259  97 

VV (m·s‐1)  2,23  2,63  1,35  1,45  1,45  2,18  2,3  1,47  1,34  1,35 

A título de exemplo, a Figura 2 mostra uma série temporal dos valores mínimo, médio 

e  máximo  das  médias  mensais  respeitantes  às  simulações  e  observações  em 

Estocolmo, durante o período histórico. Em geral, o modelo descreveu corretamente 
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o ciclo anual de temperatura do ar nos diferentes  locais analisados. Foi encontrada

uma  tendência  para  o  modelo  subestimar  a  temperatura  máxima  mensal,  em

particular no inverno. Durante o verão, contudo, os máximos simulados aproximam‐se

dos observados, indicando um bom desempenho do modelo em períodos quentes.

Figura 2: Série temporal de temperatura do ar (°C) em (a) Torkel e (b) Högdalen. As 

linhas grossas representam médias mensais e as finas máximos e mínimos mensais, 

respetivamente. Note o hiato entre os anos 2007 e 2012. 

Gradientes espaciais de temperatura do ar: ilha de calor e “park cool island” 

Em geral, o modelo respondeu adequadamente às caraterísticas da superfície urbana, 

fornecendo uma boa representação de fenómenos como a ilha de calor, patente de 

forma clara na Figura 3, a qual se expressa por uma camada  limite superficial mais 

quente por comparação com as zonas rurais em redor da cidade. 

Figura 3: Campo bidimensional de temperatura média mensal do ar a 2 m acima da 

superfície de Estocolmo em Julho de 2014 modelado pelo HARMONIE‐AROME 

(visualização realizada no portal UrbanSIS). 

Como  referido,  é  possível  extrair  para  qualquer  célula  de  cálculo  o  valor  de  um 

determinado parâmetro meteorológico de  forma diferenciada para os “tiles” que a 
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compõem. Assim, na Figura 4 apresentam‐se os perfis médios diários de temperatura 

do  ar  modelados  sobre  as  frações  urbanizada  (“Urban”)  e  natural  (“Nature”).  A 

diferença  entre  estes  valores  corresponde  ao  arrefecimento  promovido  pela 

vegetação naquele local, efeito designado como “park cool island” (PCI). Os resultados 

indicam uma intensidade média do PCI de 1.5 a 2 oC, de acordo com outros estudos 

(ver, p.ex., a revisão de Saaroni et al.17). Nos resultados é visível um ciclo diário distinto 

sobre as duas superfícies, com os parques manifestando um arrefecimento noturno 

mais rápido do que a zona edificada  limítrofe e um PCI mais  intenso à noite. Existe 

também um efeito sazonal, com um maior arrefecimento promovido pela vegetação 

no verão. 

a) Estocolmo (Observatorietlunden), DJF  b) Estocolmo (Observatorietlunden), JJA

c) Bolonha (Giardini Margherita), DJF d) Bolonha (Giardini Margherita), JJA

Figura 4: Perfis médios diários modelados da temperatura do ar a 2 m acima da 
superfície no inverno (DJF) e verão (JJA) no período histórico em 2 parques urbanos: 
Observatorietlunden (área de 4 ha) em Estocolmo (a‐b) e Giardini Margherita (área 

de 26 ha) em Bolonha (c‐d). 

Conforto humano: temperatura radiativa média  

A temperatura radiativa média (têmrt) engloba todos os fluxos de radiação de onda 

curta e longa (direta e reflectida) aos quais o corpo humano está exposto, constituindo 

por isso um dos parâmetros meteorológicos mais relevantes que governam o balanço 

energético humano e uma variável chave no âmbito do conforto térmico18. Na Figura 

5 mostra‐se um exemplo da distribuição espacial de têmrt numa cidade localizada a 85 

km a oeste de Estocolmo. Estes resultados foram obtidos com o modelo Solweig com 

condições de fronteira provenientes do modelo meteorológico HARMONIE‐AROME e 

uma grelha computacional com resolução de 2 m. Os gradientes espaciais de têmrt são 
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notórios, podendo atingir valores superiores a 30 oC em média diária. Os valores mais 

elevados são encontrados em zonas expostas ao sol, em especial paredes orientadas 

a  sul  ou  sobre  superfícies  abertas  e  pavimentadas,  devido  à  maior  incidência  de 

radiação  de  onda  curta  direta  e  reflectida.  Pelo  contrário,  os  valores  mais  baixos 

ocorrem em áreas sombreadas por edifícios ou árvores. O parque, visível no centro da 

imagem, induz uma diminuição média da têmrt de aproximadamente 20 oC, durante o 

período de estudo. Contudo, no período horário mais quente (temperatura do ar ~ 32 
oC) o efeito PCI aumenta para 40 oC. Esta variabilidade está intimamente dependente 

das  propriedades  radiativas  e  disposição  das  edificações  e  vegetação,  os  quais 

determinam a quantidade de radiação que atinge a superfície.  

Figura 5: têmrt média diária em 26 Julho 2014 em Eskilstuna, Suécia, simulada pelo 

Solweig com condições de fronteira provenientes do modelo meteorológico 

HARMONIE‐AROME. 

Conclusões  

Pretende‐se  com  este  trabalho  divulgar  o  projeto  Copernicus  (C3S)  UrbanSIS 

recentemente  concluído.  Os  dados  climáticos,  hidrológicos  e  de  qualidade  do  ar 

disponibilizados  online,  bem  como  o  conjunto  de  indicadores  nas  áreas  de 

infraestrutura  urbana  e  saúde,  permitem  descrever,  numa  grelha  de  1x1  km2,  os 

intensos gradientes espaciais que ocorrem em zonas urbanas. 

Em  geral,  os  valores  modelados  de  temperatura  do  ar  estão  de  acordo  com  os 

medidos,  revelando  que  a  metodologia  de  “downscaling”  dinâmico  responde 

179

Parte I



adequadamente  às  caraterísticas  da  superfície  urbana  e  fornece  uma  boa 

representação de fenómenos como a ilha de calor e do arrefecimento promovido pela 

vegetação  (efeito  designado  como  “park  cool  island”  –  PCI).  No  que  respeita 

especificamente  ao  efeito  das  zonas  verdes,  os  resultados  indicam  um  PCI  com 

intensidade média de 1,5 a 2 oC, descrevendo um ciclo diário e sazonal evidente. A 

intensidade deste efeito aumenta no verão e no período noturno. Através do recurso 

a um modelo de radiação que incorpora os efeitos de edifícios e vegetação foi possível 

produzir mapas de têmrt que revelam zonas potencialmente críticas durante uma onda 

de calor, permitindo também identificar trajetos e locais mais frescos, nomeadamente 

de acesso a zonas verdes. 

Perspetivas futuras 

O  aumento  previsto  da  temperatura  do  ar  em  áreas  urbanas  como  resultado  das 

alterações  climáticas  confere  uma  enorme  relevância  e  urgência  à  definição  e 

implementação em cidades tropicais de planos eficazes de adaptação. Neste contexto, 

a  infraestrutura  verde  tem  vindo  a  estabelecer‐se  internacionalmente  como  uma 

componente  vital  do  planeamento  urbano,  sendo  vista  como  uma  importante 

contribuição  para  um  ambiente  urbano  sustentável  num  cenário  de  aquecimento 

global. No âmbito do UrbanSIS, o SMHI desenvolveu e testou ferramentas e métodos 

de  avaliação  do  efeito  do  planeamento  urbano,  incluindo  zonas  verdes,  sobre  a 

temperatura ambiente a que a população está exposta. Tais ferramentas possibilitam 

que diferentes medidas de adaptação sejam previamente  testadas e avaliadas com 

vista à maximização dos seus benefícios. 

Da  experiência  acumulada  no  projeto  afigura‐se  como  viável  a  adaptação  desta 

metodologia a regiões não Europeias, nomeadamente África e América do Sul. Para 

tal, o SMHI tem vindo a estabelecer contactos com outras entidades e com projectos 

em curso, de que é exemplo o projeto “Future Resilience for African Cities and Lands” 

(FRACTAL). Como objetivo principal pretende‐se apoiar planeadores, engenheiros e 

especialistas na área da saúde, com vista à promoção da resiliência das cidades e seus 

cidadãos às pressões exercidas pelas alterações climáticas em cidades africanas e sul‐

americanas. 
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Resumo 

Este estudo investiga a influência da correção do viés da precipitação, sobrestimada 

nos  resultados  simulados,  para avaliação da mudança  climática. O  viés  é maior na 

região noroeste da PI onde  também se observam os  valores mais elevados. Após a 

aplicação  da  correção,  os  resultados  apresentam  uma melhoria  na  reprodução  do 

padrão da precipitação. A  correção é  sensível aos extremos da distribuição. Após a 

remoção do viés, as projeções de clima futuro sugerem a diminuição da precipitação 

anual  significativa  para  a  primavera,  verão  e  outono  e  um  aumento  seguido  de 

diminuição para a precipitação média de inverno. As projeções indicam um aumento 

da precipitação extrema de inverno. A correção atua no sentido de remover o excesso 

de precipitação não influenciando o sinal da mudança climática. 

Introdução 

Perante as contradições existentes na  literatura, quanto ao efeito das mudanças no 

clima sobre as características da precipitação sobre a Europa (por exemplo em Alpert 

et al., 20021 e Karagiannidis et al., 20122), torna‐se relevante perceber qual o sentido 

da mudança climática na precipitação, se no total acumulado, se na intensidade ou em 

ambos, para a região da Península Ibérica (PI). 

Acrescido  à  natureza  irregular  da  variável,  a  precipitação  resultante  dos  modelos 

regionais  de  clima  (RCMs)  exibe  frequentemente  um  viés  relativamente  aos  dados 

observados  que  tem  origem  no  facto  de,  nos  modelos,  a  precipitação  ser 

parametrizada. Desta forma, torna‐se necessário corrigir os erros dos dados simulados. 

Neste trabalho, pretende‐se aplicar um método estatístico para corrigir a precipitação 

simulada  e,  só  posteriormente,  avaliar  a  alteração  climática  das  propriedades  de 

eventos extremos num cenário futuro de alterações climáticas. 
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Métodos e Dados 

O domínio de estudo  corresponde à parte  continental da PI,  como apresentado na 

Figura 1. 

Figura 1: Área de estudo assinalando o domínio de simulação de resolução fina de 9 

km com uma caixa (esquerda) e mapa orográfico do domínio de estudo 

correspondente à Península Ibérica (direita). 

Dados Simulados e Observações 

Neste  estudo  são  usados  os  dados  das  simulações  do  modelo  numérico  Weather 

Research  and  Forecast  –  Advanced  Research  Weather  (WRF‐ARW).  As  simulações 

resultam da  aplicação  da  versão  climática  do modelo WRF  sobre  a  PI,  forçado  por 

simulações  previamente  realizadas  pelo modelo  climático  global  do  Instituto Max‐

Planck,  MPI‐ESM‐LR.  As  simulações  são  feitas  para  o  clima  atual  histórico  recente 

(1986‐2005), considerado aqui como clima de referência, e para dois períodos futuros 

do cenário de emissões de gases  com efeito de estufa RCP8.5  (Moss et al.,  20083), 

nomeadamente  2046‐2065  e  2081‐2100.  A  avaliação  da  alteração  climática  é 

concretizada comparando as simulações futuras com a de referência. As simulações 

são descritas e validadas em detalhe em Marta‐Almeida et al. (2016)4. 

Neste estudo são utilizados dados de precipitação total diária para todos os pontos da 

malha  do  domínio.  A  simulação  histórica  é  previamente  validada  com  dados  de 

precipitação  diária  em  malha  obtidos  a  partir  de  dados  observados  em  estações 

meteorológicas  na  Europa.  Esta  base  de  dados  designa‐se  E‐EOBS,  é mantida  pelo 

183

Parte I



European  Climate  Assessement  Datataset  (ECA&D)  e  encontra‐se  descrita 

extensivamente em Haylock et al. (2008)5 e Leander et al. (2013).6 

Métodos 

Os dados simulados da precipitação total diária são comparados com os dados das E‐

OBS para o período de referência. O viés dos dados simulados é corrigido de acordo 

com o método dos quantis desenvolvido por Miao et al. (2016)7, tal como expresso na 

seguinte formulação: 

(1) 

(2) 

(3) 

Onde F (•) é a função de distribuição acumulada (CDF) da precipitação e F‐1(•) a sua 

inversa. X é a precipitação para as E‐OBS (o) e para o modelo (m), para o clima histórico 

de referência (c) e para o clima futuro (p).  representa a precipitação simulada 

futura com correção de viés. Este método foi extensivamente comparado com outros 

métodos semelhantes e considerado o mais eficaz na redução do erro das simulações 

(Miao et al., 20167). 

Contrariamente a outros métodos de quantis, este método considera alterações nas 

distribuições da precipitação entre o clima histórico e o futuro. O método evita, ainda, 

o problema  de  valores  negativos  e  elevados  irrealistas  de  precipitação.  Os  dados

simulados históricos são corrigidos projetando a CDF das E‐OBS naqueles (i.e., os dados

históricos corrigidos têm a mesma CDF que as E‐OBS). Os dados simulados futuros são

corrigidos por aplicação das eqs. (1), (2) e (3).

Os modelos subestimam com frequência o número de dias secos. Assim, é  imposta 

uma condição adicional:  a  razão do número de dias  secos entre as  simulações não 

corrigidas,  futura  e  histórica,  mantém‐se  igual  à  razão  entre  dados  corrigidos  e 

observações (Amengual et al., 20128): 

(4) 

onde nz representa o número de zeros (dias secos). 
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Todos os dados simulados de precipitação diária em todos os pontos da malha da PI 

são corrigidos para cada mês, separadamente, mas usando todos os dados diários de 

três meses, centrados no mês que se pretende corrigir. Desta  forma, minimiza‐se o 

efeito que  ciclo  sazonal  possa,  eventualmente,  ter na  correção de  viés  (Räty  et  al., 

20149; Reiter et al., 201710). 

A significância estatística da diferença entre as médias foi aferida usando o teste de 

hipóteses t de Student para um nível de significância de 5%, enquanto o teste de Mann‐

Whitney Wilcoxon foi usado para avaliar a significância estatística, a 5%, da diferença 

entre os quantis. 

Resultados 

Avaliação da correção de viés 

A Figura 2 mostra as PDFs da precipitação total anual para todos os pontos da malha 

da PI (a) e o gráfico de dispersão da precipitação anual respetivo para pares de variáveis 

(b) com alguns quantis representados. O modelo antes de ser corrigido, sobrestima,

globalmente para a PI, a precipitação anual. Com seria de esperar a PDF dos dados

corrigidos aproxima‐se da dos dados observados.

Figura 2: (a) PDF da precipitação total anual observada (EOBS), simulada sem 

correção (NC) e com correção (BC) considerando todos os pontos da malha da PI. (b) 

Pares de precipitação anual correspondente aos quantis 0.25, 0.5, 0.75, 0.95 e 0.99 

(cada um representado por um marcador sobre as linhas), para o par simulado com 

correção e observado (HIST BC/EOBS, linha cinzenta) e para o par simulado sem e 

com correção (HIST NC/ HIST BC, linha mostarda). As variáveis com leitura no eixo dos 

xx (yy) aparecem identificadas com um “xx”(“yy”) à frente do nome. 

Antes  da  correção  o  modelo  sobrestima  a  precipitação,  em  especial,  nos  quantis 

extremos elevados (0.95 e 0.99). Para estes quantis, o modelo sem correção simula 

valores  duas  vezes  superiores  aos  observados.  A  correção  de  viés  aproxima  a 
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precipitação anual da observada com pequenas diferenças nos quantis mais extremos 

(0.95 e 0.99) representado pelo ligeiro desvio em relação à linha central. 

A Figura 3 mostra o campo médio da precipitação anual e sazonal (a) observada, (b) 

simulado sem correção e de viés (c) com correção de viés. O sombreado sobreposto 

representa diferenças significativas (5%) relativamente às EOBS. 

Figura 3: Precipitação média anual e sazonal (a) observada (EOBS), (b) simulada não 

corrigida (HIST NC) e (c) corrigida (HIST BC). A significância estatística (5%) das 

diferenças entre a precipitação simulada e observada é representada por ponteado 

em (b) e (c). A barra de cores tem diferentes escalas consoante se trate de totais 

anuais ou sazonais. 

O  viés  da  precipitação  não  corrigida  é  positivo  e  estatisticamente  significativo  em 

grande parte da PI. Após a correção a precipitação simulada aproxima‐se da observada, 

não se identificando diferenças significativas entre ambos. 
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Alteração climática 

Após a aplicação da correção de viés a todos os dados de precipitação diária simulada, 

foi avaliada a alteração climática do futuro a médio prazo (MED) (2046‐2065) e longo 

prazo (LONG) (2081‐2100), relativamente ao clima de referência (HIST). O sufixo ‘BC’ 

deixará de ser utilizado no restante texto. 

A Figura 4 mostra as PDFs da precipitação total anual para todos os pontos da malha 

da  PI  para  HIST,  MED  e  LONG  (a)  e  o  gráfico  de  dispersão  da  precipitação  anual 

respetivo  para  pares  destas  variáveis  (b)  com  alguns  quantis  representados.  Para 

ambos  os  períodos  futuros,  é  simulada,  relativamente  ao  período  histórico  de 

referência, uma diminuição da precipitação anual. Maiores  reduções  são  registadas 

para percentis maiores.  É  ainda visível um aumento da  variabilidade  inter‐anual da 

precipitação para os climas futuros. 

Figura 4: (a) PDF da precipitação total anual corrida para HIST, MED e LONG 

considerando todos os pontos da malha da PI. (b) Pares de precipitação anual 

correspondente aos quantis 0.25, 0.5, 0.75, 0.95 e 0.99 (cada um representado por 

um marcador sobre as linhas), para os pares (HIST/EOBS, linha cinzenta), (MED/HIST, 

linha azul) e (LONG/HIST, linha rosa). As variáveis com leitura no eixo dos xx (yy) 

aparecem identificadas com um “xx”(“yy”) à frente do nome. 

A Figura 5 apresenta o campo médio da precipitação anual e sazonal da (a) HIST, e das 

diferenças  (a)  MED‐HIST  e  (c)  LONG‐HIST.  Em  (b)  e  (c)  o  sombreado  sobreposto 

representa diferenças significativas (5%) relativamente a HIST. 

Observa‐se uma  redução generalizada da precipitação,  significativa  (5%) em grande 

parte  da  PI,  exceto  para  o  inverno  onde  o  sinal  das  diferenças  é  misto,  mas  não 

significativo. 
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Figura 5: Precipitação média anual e sazonal para (a) HIST, e as diferenças (b) MED‐

HIST e (c) LONG‐HIST. A significância estatística (5%) das diferenças é representada 

por ponteado em (b) e (c). 

As Figura 6 e 7 representam o percentil 90 e 95, respetivamente, da precipitação anual 

e sazonal da (a) HIST, e das diferenças (a) MED‐HIST e (c) LONG‐HIST. Em (b) e (c) o 

sombreado sobreposto representa diferenças significativas (5%) relativamente a HIST. 

Assim  como  para  a  média  (Figura  5),  prevê‐se  uma  diminuição  generalizada  da 

precipitação extrema anual e sazonal por toda a PI e estatisticamente significativa (5%), 

sobretudo  em  LONG.  Constitui  exceção  o  inverno,  com  aumento  de  precipitação, 

sobretudo no noroeste da PI, embora não estatisticamente significativo. 

A análise da distribuição espacial de alteração climática da precipitação sugere uma 

diminuição significativa da precipitação média, extrema e muito extrema, significativa 

na primavera, verão e outono, nas regiões do  litoral noroeste,  litoral oeste e região 

central.  Na  região  nordeste  e  este,  observam‐se  aumentos  não  significativos  da 

precipitação. No  inverno, a representação dos campos aponta para um aumento da 

precipitação média na PI que se desvanece no futuro longínquo (Figura 5, LONG‐HIST 
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DJF). A precipitação extrema e muito extrema apresenta um padrão e  aumento da 

precipitação idêntico ao campo médio. 

Figura 6: Tal como na Figura 5 mas para o percentil 90. 
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Figura 7: O mesmo que a Figura 5 mas para o percentil 95. 

Conclusões 

As simulações de precipitação apresentam um viés em relação às observações. Após a 

aplicação  da  correção  estatística,  os  resultados  apresentam  uma  melhoria  na 

reprodução do padrão da precipitação, contudo a correção é sensível aos extremos da 

distribuição. Neste estudo, a correção procura atuar no sentido de remover o excesso 

de  precipitação  simulada  não  influenciando  o  sinal  da  mudança  climática.  Os 

resultados indicam um sinal de mudança de climática. Pelos resultados obtidos pelo 

modelo,  após  a  calibração  pelo  método  do  viés,  traduz‐se  na  diminuição  da 

precipitação na totalidade da PI, acompanhado com uma diminuição nos extremos da 

precipitação, cujo sinal é expressivo quando se considera a precipitação de primavera  

e outono e não significativo para a precipitação de inverno. A precipitação de inverno 

apresenta  um  comportamento  de  aumento  no  futuro  próximo  seguido  de  uma 
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diminuição para o final do século XXI. Caso se verifique a tendência nas emissões de 

dióxido de carbono, é razoável considerar um aumento de risco nos episódios de seca. 
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Resumo 

Os incêndios florestais constituem provavelmente o fenómeno com maiores impactes 

ambientais  negativos  em  Portugal.  No  entanto,  pouco  se  sabe  sobre  as  suas 

consequências  em  termos  de  sustentabilidade  e  perda  de  capacidade  produtiva  da 

floresta  portuguesa,  a  longo  prazo,  em  particular  num  contexto  de  alterações 

climáticas em que os incêndios florestais se tornarão mais frequentes e intensos. Este 

trabalho  aborda  a  quantificação  das  perdas  de  nutrientes  por  emissão  para  a 

atmosfera no decorrer do fogo e por erosão e lixiviação logo após o incêndio. São ainda 

estudados os  impactos sobre os ciclos bio‐geo‐químicos de macronutrientes a  longo 

prazo, sendo notória a necessidade de muitos anos para que os ecossistemas florestais 

retomem o controlo completo desses ciclos. 

Introdução 

As  florestas  desempenham  um  papel  importantíssimo  nos  ciclos  bio‐geo‐químicos 

globais, pelo que alterações na sua distribuição ou no seu funcionamento produzem 

não só impactos significativos a nível local, como podem ter implicações sérias ao nível 

global. O papel das florestas no sequestro de carbono é bem conhecido; no entanto 

alguns processos de degradação, ainda mal  compreendidos, podem contribuir para 

reforçar  as  retroações  positivas  conducentes  a  um  aquecimento  mais  rápido  da 

atmosfera.  

193

Parte I



As florestas, em conjunto com os solos, os oceanos e a atmosfera, são os principais 

reservatórios de carbono1. O armazenamento de carbono nos ecossistemas florestais 

inclui vários componentes, tais como o carbono na biomassa e nos solos, existindo um 

equilíbrio dinâmico com o meio ambiente. Dadas as extensas áreas envolvidas a nível 

regional e global, os solos florestais desempenham um papel importante no ciclo de 

carbono2.  As  mudanças  de  uso  do  solo  causam  perturbações  nos  ecossistemas  e 

podem influenciar a capacidade de armazenamento e os fluxos de carbono. 

Os ecossistemas florestais absorvem o carbono ao nível da sua estrutura aérea, das 

suas raízes, da manta e da vegetação morta e do carbono dos solos. O carbono é retido 

no processo de crescimento das plantas e é capturado na formação das células das 

plantas. As plantas crescem, com o tempo as folhas, cascas e troncos acumulam‐se no 

solo, que as armazena até que se decomponham. Todo o processo de armazenamento 

é abruptamente anulado pelos incêndios florestais, que provocam impactos a longo 

prazo  na  capacidade  de  sequestro  de  carbono.  Os  fogos  florestais  são  um  dos 

principais mecanismos que  regulam os padrões de armazenamento e  libertação de 

carbono  nos  ecossistemas  florestais  e  desempenham  um  papel  importante  na 

libertação  de  carbono  armazenado  para  a  atmosfera3.O  impacto  do  fogo  sobre  o 

sequestro de carbono depende da temperatura e duração do fogo, da quantidade de 

carbono e da sua distribuição no perfil do solo2, 4. 

O  objetivo  deste  trabalho  consiste  na  apresentação  e  discussão  dos  principais 

processos  de  libertação  de  carbono  (e  outros  componentes  químicos), 

nomeadamente  emissões  para  a  atmosfera,  erosão  e  lixiviação,  durante  e  após 

incêndios florestais. 

Emissões para a atmosfera  

As florestas constituem os maiores stocks terrestres de carbono, sendo responsáveis 

pelo armazenamento anual de cerca de 2,4 Pg C5, o que representa 1/3 do total de 

emissões  antropogénicas  resultantes  da  queima  de  combustíveis  fósseis  e  de 

mudanças no uso do solo3. A emissão de compostos para a atmosfera no decorrer de 

incêndios florestais consiste num processo de transferência de massa, nomeadamente 

de carbono sob a forma de monóxido de carbono (CO) e de CO2 e de outros nutrientes, 

muitos deles sob a forma particulada. As partículas  libertadas pelos fogos florestais 

contêm vestígios de Na, Mg, Al, Si, Cd, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn, Rb, Sr, V, Pb, Cu, 

Ni, Br, Cr6.  

Para além do CO2, é comum associar aos incêndios florestais a emissão de outros gases 

com efeito de estufa, tais como o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). Devem ainda 

referir‐se as emissões de óxidos de azoto  (NOx) e de compostos orgânicos voláteis 

(COV)7. 
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As  emissões  dos  incêndios  florestais  dependem  da  composição  dos  tecidos  das 

plantas, da manta morta e da quantidade e composição da matéria orgânica no solo. 

Os tecidos das plantas são dominados por carbono (cerca de 50%), oxigénio (cerca de 

44%) e hidrogénio (cerca de 5%) com base na massa, contendo, no entanto também 

outros macronutrientes (N, P, S, K, Mg e Ca) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B 

e  Cl)8.  As  proporções  relativas  de  lignina,  celulose  e  hemicelulose  variam  com  a 

estrutura da planta, o que afeta os processos de combustão e os produtos finais.  

É difícil quantificar as emissões dos fogos florestais, pois a quantidade e a composição 

química variam muito, estando dependentes da quantidade e do tipo de combustível 

queimado, da disposição, da estrutura, da química e das condições em que o material 

se encontra, bem como das condições meteorológicas durante o fogo3, 9. Apesar da 

dificuldade na caracterização e quantificação das emissões, Liu et al.10  referem que 

77,22% da massa libertada pelos fogos florestais é devida a compostos de carbono. É 

ainda  possível  afirmar  que  o  principal  produto  de  carbono  gerado  durante  a 

combustão da biomassa é o CO2. A maior parte é emitida durante a fase das chamas, 

enquanto o CH4, CO e outros hidrocarbonetos são libertados sobretudo durante a fase 

de  combustão  lenta11.  O  CO2  e  o  CO  representam  cerca  de  95‐99%  do  carbono 

libertado pelos fogos florestais a partir da queima de biomassa11, e cerca de 90% da 

mistura de CO2/CO é CO2, em termos volumétricos12. Ainda de acordo com Liu et al.10, 

matéria  particulada  representa  0,73%,  o  N2O  0,39%,  o  CH4  0,27%,  os  compostos 

hidrocarbonetos não metano (COVNM) 0,20%, os compostos voláteis (COV) 0,24% e a 

água 20,97% das emissões dos incêndios florestais. 

Estima‐se que as emissões de carbono por incêndios florestais contribuam com cerca 

de 10 Tg C ano‐1 para as emissões dos Estados Unidos da América e México e 50 Tg C 

ano‐1  para  as  emissões  no  Canadá  e  no  Alasca13.  Monteiro  et  al.9,  recorrendo  ao 

sistema EFFIS, calcularam as emissões de um único fogo florestal, com mais de 25 km2, 

obtendo 523 t.km‐2 de CO, 340 t.km‐2 de COV, 45 t.km‐2 de NH3, 340 t.km‐2 de NOx e 

57 t.km‐2 de SO2. Essas emissões excedem as emissões antropogénicas médias anuais 

em mais de 600 vezes para CO, NOx ou COV e mesmo mais de 2500 vezes para o SO2. 

Martins et al.14 quantificaram as emissões de CO2, CO, CH4, NOx, COVNM e matéria 

particulada com um diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 2,5 e 10 µm (PM2,5 

e PM10, respetivamente), em Portugal, no decorrer das épocas de fogos de 2003, 2004 

e 2005. Na Tabela 1 apresentam‐se as emissões dos incêndios florestais nos três anos 

referidos. 

2003  (com  425839  ha  queimados)  e  2005  (com  339088  ha  queimados)  foram 

particularmente  terríveis15  e  próximos dos  registos  catastróficos  de  2017.  Em anos 

com  incêndios  catastróficos,  as  suas  emissões  podem  representar  até  12%  das 
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emissões totais de CO2, 40,4% das emissões de CO, 40,4% das emissões de CH4 7,2 das 

emissões de NOx, 14,8% de COVNM, 22,4% de PM2,5 e 32,3% de PM1014. 

Tabela 1: Emissões (kt) dos incêndios florestais em 2003, 2004 e 2005, em Portugal 
(adaptado de Martins et al.14) 

Emissão (kt)  2003  2004  2005 
CO2  6842  2096  3470 
CO  456  137  230 
CH4  26  8  13 
NOx  21  7  11 
COVNM  32  10  16 
PM2,5   26  14  24 
PM10  53  16  27 

A libertação de carbono e de outros elementos pelos incêndios florestais depende do 

clima, do nível de perturbação e das características dos ecossistemas16, mormente da 

quantidade de material disponível e do nível de alteração produzido pelo incêndio. Os 

incêndios  florestais  intensos  e  de  elevada  severidade  consomem  a maior  parte  da 

biomassa  acima  do  solo,  injetando  instantaneamente  uma  enorme  quantidade  de 

carbono na  atmosfera.  As mudanças  nos  regimes  do  fogo,  como  as  registadas  nas 

regiões  Mediterrâneas  húmidas  podem  comprometer  a  capacidade  de  captura  e 

armazenamento de carbono, em resultado de mudanças persistentes na composição 

e estrutura da vegetação e dos solos. O impacto destes fenómenos sobre as alterações 

climáticas não é claro. 

De acordo com Sommers et al.3, os incêndios florestais contribuem para as alterações 

climáticas  através  da:  (i)  emissão  de  gases  com  efeito  de  estufa,  aumentando  o 

forçamento radiativo; (ii) emissão de aerossóis que aumentam a reflexão da energia 

solar incidente; (iii) alteração do albedo da terra, fazendo com que a paisagem absorva 

mais  energia  solar.  Estes  são  efeitos  de  curto  prazo,  a  não  ser  que  a  estrutura  e 

funcionamento  dos  ecossistemas  seja  irremediavelmente  comprometido  e  a  nova 

situação  de  equilíbrio  seja  incapaz  de manter  a  capacidade  de  armazenamento  de 

carbono inicial. 

Perda de nutrientes armazenados na floresta  

Durante os incêndios florestais, o carbono armazenado, resultante da fotossíntese e 

presente na biomassa florestal (incluindo a parte aérea, a camada de manta morta, 

matéria orgânica no solo e mesmo o sistema radicular), é perdido. A incineração da 

vegetação  implica  também  o  desaparecimento  dos  mecanismos  de  controlo  de 

nutrientes  pelos  ecossistemas,  o  que  representa  um  golpe  importante  no 

funcionamento do ecossistema florestal a médio e longo prazo e que, no limite, poderá 
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evitar  o  completo  restauro  da  situação  pré‐incêndio,  induzindo  uma  espiral  de 

degradação,  em especial  quando os  ecossistemas não  têm  tempo de  recuperar no 

período de tempo entre incêndios florestais. 

A perda de nutrientes pode afetar a fertilidade do solo e tem implicações importantes 

para  a  gestão  florestal17.  Os  impactos  são  particularmente  nefastos  nas  regiões 

mediterrâneas  húmidas,  caracterizadas  por  ecossistemas  com densa  cobertura  por 

vegetação,  que  permitem a  rápida  propagação  do  fogo. Os  fogos  com  intensidade 

moderada  alteram  não  só  a  vegetação,  mas  também  as  propriedades  físicas  e 

bioquímicas do solo e a matéria orgânica do solo18, 19, 20. São mineralizadas grandes 

quantidades  de  nutrientes  e  o  solo  mineral  é  exposto  ao  impacto  da  chuva, 

aumentando a erosão e a escorrência superficial13, 21. 

As mudanças na cobertura da vegetação e na estrutura superior do solo têm impactos 

importantes no regime hidrológico a várias escalas, das parcelas nas vertentes17, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, à escala das bacias hidrográficas4, 22, 24. 

As  cinzas  desempenham  um  papel  relevante  na  perda  de  nutrientes4,  já  que  são 

facilmente mobilizadas  pelas  primeiras  chuvas  após  os  incêndios  e  representam  o 

remanescente  da  incineração  da  vegetação  acima  do  solo  e  da  camada  de manta 

morta  e  alguma  da  matéria  orgânica  do  solo,  rica  em  macronutrientes,  incluindo 

catiões (Ca2+, Mg2+, Na+ e K+) e fósforo20, 24, 29. A perda de nutrientes está relacionada 

com a quantidade de cinzas disponível, que por sua vez é função da abundância de 

matéria  orgânica  antes  do  incêndio.  As  cinzas  resultantes  de  incêndios  florestais 

representam  uma  parte  substancial  do  stock  de  nutrientes  de  uma  floresta,  é 

facilmente  mobilizada  pela  escorrência  superficial,  que  é  gerada  assim  que  a 

capacidade de retenção de cinzas é excedida. Como a camada de cinzas se sobrepõe a 

uma camada de solo repelente à água, a escorrência superficial origina‐se assim que 

cai a quantidade de água necessária para embeber as cinzas e provocar escorrência 

hortoniana, o que  implica que a erosão acontece mesmo para pequenos episódios 

chuvosos.  As  cinzas  são,  por  definição,  matéria  solta  e  friável,  que  é  facilmente 

erodível. Por esta razão, a erosão e especialmente a erosão de nutrientes ocorre de 

forma mais  intensa  nos  primeiros  quatro meses  após  o  incêndio,  em  resposta  aos 

primeiros eventos de precipitação outonal22, 24. 

Depois dos primeiros meses do incêndio, os picos de perdas de nutrientes restringem‐

se a episódios chuvosos intensos, capazes de mobilizar as cinzas restantes. No entanto, 

durante o segundo e terceiro anos após o incêndio, Thomas et al.17, 26, 27 descobriram 

que as perdas de nutrientes, sob a forma de solutos ou adsorvidos pelos sedimentos 

erodidos, eram significativamente maiores do que nas parcelas não queimadas.  
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Após o incêndio florestal, existem três razões para o declínio da perda de nutrientes 

com  o  tempo:  i)  a  disponibilidade  limitada  de  cinzas  ricas  em  nutrientes;  ii)  os 

nutrientes nas cinzas estão sob a  forma solúvel e  são vulneráveis à  lixiviação;  iii) o 

aumento progressivo dos sedimentos erodidos leva a uma redução das concentrações 

dos nutrientes17. 

Ferreira et al.31 referem que, ao contrário do que acontece em termos de aumento do 

controle  e  perda  de  significância  com  o  aumento  da  área  de  análise  de  qualquer 

perturbação em áreas florestadas, em áreas queimadas os processos de perturbação 

aumentam com o aumento de escala, o que significa que, se em condições normais for 

encontrada uma perturbação, esta terá impactos mais reduzidos se aumentarmos a 

área de análise. No caso dos fogos florestais, o aumento da conetividade decorrente 

do fogo, fará com que a escala mais lata muitas vezes tenha um impacto mais elevado 

do que a da escala inicial. Neste contexto, situações pós‐incêndio têm o potencial para 

alterar a geomorfologia de uma paisagem num único episódio meteorológico extremo, 

como  testemunhado  pelos  autores  na  pequena  bacia  hidrográfica  do  Caratão,  no 

Concelho de Mação.  

Normalmente,  o  fogo  não  promove  a  destruição  permanente  dos  ecossistemas 

florestais. Num contexto normal, a maioria das florestas recupera do fogo após vários 

anos18.  Todavia,  num  regime  de  crescente  intensidade  e  frequência  de  incêndios 

florestais, o efeito pode resultar em danos irreversíveis e irrecuperáveis, fixando novos 

equilíbrios, climáxicos com um grau mais elevado de degradação. 

Processos de controlo de nutrientes  

Os impactos dos incêndios florestais manifestam‐se muito tempo após a ocorrência 

do  fogo.  Thomas  et  al.17,  26,  27  relatam  perda  de  nutrientes  ligada  à  erosão  dos 

sedimentos dois e três anos após o incêndio. Quando um ecossistema perde grandes 

quantidades  de  nutrientes,  não  recuperará  totalmente  e  os  impactos  de  fogo 

permanecem até que o ecossistema atinja de novo o nível climáxico. Assim, a perda 

de nutrientes pode ser um bom indicador da recuperação do ecossistema florestal, 

pois num ecossistema climáxico as perdas de nutrientes são insignificantes. 

Se um ecossistema exporta grandes quantidades de nutrientes, pode não recuperar 

completamente e os impactos do fogo permanecem ao longo do tempo, em especial 

se  a  frequência  dos  incêndios  é  tal  que  a  recuperação  total  não  é  atingida  entre 

incêndios florestais. 

São vários os processos de gestão de nutrientes que ocorrem em qualquer floresta e 

que  se  revelam  fundamentais  para o  funcionamento do ecossistema. Uma  floresta 
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climáxica exerce um forte controlo sobre todos os nutrientes, verificando‐se apenas a 

exportação  de  quantidades  residuais  a  partir  de  ecossistemas  florestais  não 

perturbados30. 

Com  base  nos  estudos  efetuados  em  povoamentos  florestais  comerciais,  de 

Eucalyptus globulus Labill e de Pinus pinaster Aiton, que representam ecossistemas 

florestais  simplificados,  Ferreira30  mostrou  a  importância  das  copas  que  filtram 

nutrientes da atmosfera. Estes processos são particularmente relevantes durante os 

períodos secos, quando a deposição seca deposita grandes quantidades de nutrientes 

que são mobilizados para os ecossistemas florestais no início dos episódios chuvosos. 

As concentrações de nutrientes são maiores no início dos episódios chuvosos, devido 

aos processos de  lavagem da atmosfera, e superiores no  interior dos povoamentos 

florestais onde a água entrou em contacto com os materiais depositados, durante o 

período  seco,  na  superfície  das  folhas  e  exsudados  por  estas,  bem  como  com  os 

materiais presentes no  tronco das árvores. Neste contexto, as agulhas de pinheiro, 

com uma maior superfície por unidade de biomassa e uma estrutura mais exposta que 

as  folhas de eucalipto,  têm maior potencial para transferir nutrientes da atmosfera 

para o ecossistema florestal. 

A  comparação  com os  elementos  não‐reativos  (os  que não  são usados pelos  seres 

vivos, nomeadamente Cl‐ e Na+) mostra a existência de exsudação e absorção ao nível 

das  folhas  e  do  tronco,  com  um  ligeiro  aumento  na  quantidade  de  N‐NO3,  uma 

absorção de Ca e Mg e uma exsudação de K das folhas de eucalipto (Figura 1).  

Figura 1:  Entradas de nutrientes a partir da atmosfera através da precipitação e em 
povoamentos de eucalipto e pinheiro. 

Na copa do pinheiro, a absorção de nutrientes não é tão evidente (Ca e Mg apresentam 

taxas similares quando comparadas com os elementos não reativos) e o N‐NO3 e K são 

exsudados. A escorrência pelo tronco mostra concentrações mais elevadas do que a 
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precipitação  por  baixo  da  copa  e  a  exsudação de  todos  os  nutrientes  reativos30.  A 

composição  da  água  que  percola  através  da  camada  de  manta  morta  mostra 

concentrações  mais  altas  de  alguns  dos  nutrientes,  em  particular  o  N‐NO3, 

especialmente nos povoamentos de eucalipto onde as concentrações são maiores do 

que  no  pinheiro,  provavelmente  devido  a  diferentes  taxas  de  decomposição.  Os 

catiões apresentam uma reação mais conservadora, tanto para eucalipto quanto para 

a manta morta do pinhal30. 

Os  processos  hidro‐bio‐geo‐químicos  no  solo  também  sofrem  com a ocorrência  de 

incêndios  florestais.  Não  só  se  verifica  uma  mudança  instantânea  nas  condições 

hidrológicas das  camadas  superficiais do  solo,  com a  formação de uma camada de 

cinza  friável  que  assenta  sobre  uma  camada  hidrófoba  induzida  pelo  fogo,  mas 

também são alteradas as interações entre as raízes e o solo e os processos hidrológicos 

pelos quais a água atinge os cursos de água. Dependendo do tempo de residência no 

solo, o escoamento adquire características químicas particulares dos fluxos de água 

provenientes da precipitação e dos fluxos de água nas copas, mostrando a absorção 

de  macronutrientes  pelas  raízes  das  plantas.  Estes  processos  contribuem,  numa 

floresta  climáxica,  para  a  gestão  conservadora  dos  nutrientes,  testemunhado  pela 

exportação residual de nutrientes no escoamento das bacias hidrográficas30.  

O desaparecimento da vegetação, especialmente em povoamentos em que as plantas 

morrem e os sistemas radicais deixam de  trocar nutrientes com o solo,  implica um 

tempo de recuperação mais longo até que o controle de nutrientes, existente antes 

do  fogo,  seja  recuperado.  Com  efeito,  as  concentrações  são  mais  elevadas  em 

povoamentos  de  pinhal  regenerado,  em  que  o  sistema  radicular  morre,  quando 

comparado  com o que  acontece nos  eucaliptais  onde  a  regeneração mantém  seus 

sistemas radiculares após o incêndio e os eucaliptos regeneram da toiça30.  

A ausência total de qualquer tipo de processos de controle hidro‐bio‐geo‐químicos, 

induz  uma  exportação  maciça  de  nutrientes  das  áreas  queimadas  para  jusante, 

produzindo impactos negativos, tanto nas áreas queimadas como a jusante19, 20, 24, 30  

(Figura 2). 
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Figura 2: Perdas de nutrientes de diferentes povoamentos de eucaliptos e 

pinheiros à escala da bacia hidrográfica. 

Embora  a  perda  inicial  de  nutrientes  seja  rápida  e  maciça,  as  cicatrizes  ainda  se 

mantêm muitos anos após o incêndio, especialmente quando a floresta não recupera 

plenamente  e  o  controle  de  nutrientes  não  é  completamente  reinstalado.  Neste 

contexto,  onde  o  sistema  radicular  não  sobrevive  ao  fogo  (como  no  caso  dos 

pinheiros),  a  vegetação  leva mais  tempo  para  recuperar  o  controle  de  nutrientes, 

quando comparada com a vegetação onde o  sistema  radicular  sobrevive ao  fogo e 

serve  de  base  para  o  processo  de  regeneração30.  Com  incêndios  florestais 

recorrentes, o alto nível de controle de nutrientes é difícil de ser alcançado, resultando 

numa  perda  irreversível  da  capacidade  produtiva  dos  ecossistemas  e, 

consequentemente, diminuindo os serviços ambientais que eles fornecem. 

Conclusão 

Os incêndios florestais provocam danos nos ecossistemas que excedem em muito o 

que  geralmente  é  percebido  pela  opinião  pública.  A  quantidade  de  compostos 

emitidos  para  a  atmosfera,  durante  o  incêndio,  pode  representar,  em  anos  com 

extensas áreas queimadas, uma parte importante do total de emissões numa região, 

país,  continente  ou  à  escala  global.  Além  da  degradação  dos  solos  logo  após  os 

incêndios, a perda de nutrientes através da erosão prolonga‐se por vários anos. 

Um outro aspeto fundamental é que o nível de controlo, que os ecossistemas possuem 

sobre os ciclos de nutrientes, pode ser completamente destruído durante os incêndios 

florestais e a sua difícil  recuperação pode colocar em perigo a sustentabilidade dos 

ecossistemas  florestais.  Com  efeito,  apenas  os  ecossistemas  climáxicos 

completamente desenvolvidos possuem um controlo quase completo sobre os ciclos 

bio‐geo‐químicos. Depois de um incêndio, o ecossistema pode demorar mais de uma 

década a adquirir o mesmo nível de controlo sobre os ciclos bio‐geo‐químicos. As áreas 
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afetadas por um incêndio florestal sem que os níveis de controlo máximo tenham sido 

atingidos, podem perder a capacidade de num curto período de tempo atingirem o 

nível  climáxico  inicial,  e  ter  um  novo  nível  climáxico,  muito mais  degradado,  com 

menor capacidade produtiva e capacidade de autorregulação inferior ao ecossistema 

inicial.  A  quantidade  total  de  carbono  expelida  para  a  atmosfera,  dificilmente  será 

recuperada e armazenada pelos ecossistemas. 
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Resumo 

As alterações climáticas constituem um dos principais desafios com que se confronta a 

humanidade;  os  impactos que  terão  sobre os  recursos hídricos  estão entre os mais 

importantes.  Espera‐se  que  as  alterações  climáticas  reduzam  a  disponibilidade  de 

água, e daí resultará uma concorrência acrescida entre países e atividades económicas. 

Neste  contexto, o nexo água‐energia assume particular  relevo. Este estudo analisa, 

através de um modelo de equilíbrio geral para a economia portuguesa, os impactos 

económicos que decorrem dos efeitos das alterações climáticas na disponibilidade de 

recursos hídricos e da competição por recursos hídricos escassos, em 2050. Os impactos 

macroeconómicos  são modestos, mas há diferenças  intersectoriais  assinaláveis  que 

alteram competitividade dos sectores e o seu posicionamento na economia nacional.  

Introdução  

As alterações climáticas (AC) constituem, hoje, um dos principais desafios com que se 

confronta a humanidade. Elas afetam vários domínios da vida na Terra, estando os 

impactos  sobre  os  recursos  hídricos  entre  os  mais  importantes.  A  região  do 

Mediterrâneo,  incluindo a Península  Ibérica,  foi  identificada como uma das  regiões 

mais  vulneráveis  do  planeta  no  que  concerne  à  disponibilidade  futura  de  recursos 

hídricos1.  Em  Portugal,  cujas  condições  climáticas  se  identificam  com  as  do  sul  da 

Europa e da bacia do Mediterrâneo, as temperaturas irão aumentar, levando a maior 

evapotranspiração, menor precipitação e mais risco de secas e de cheias. A acrescida 

variabilidade espacial e sazonal da precipitação  levará, por seu turno, à redução do 

escoamento,  cujas  assimetrias  sazonais  irão  aumentar.  Em  conjunto,  estes  fatores 

afetarão negativamente a disponibilidade e a qualidade da água em Portugal2.  

Espera‐se que a menor disponibilidade de recursos hídricos aumente a concorrência 

entre os seus utilizadores, como a agricultura, a energia e as famílias3. A concorrência 
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será exacerbada nos rios transfronteiriços, para os quais diferentes nações terão que 

partilhar e gerir, em conjunto, recursos escassos e afetá‐los a países e usos distintos4.  

Neste  tema  da  concorrência  e  trade‐offs  entre  usos  da  água,  o  sector  energético 

assume particular relevância. As necessidades de água para o sector dependem do mix 

energético, mas a afetação de recursos hídricos escassos a diferentes usos também 

determina a quantidade disponível para o sector energético. Os recursos hídricos e o 

sector energético estão, pois, interligados, e qualquer decisão de gestão ou de política 

terá impactos ao nível de toda a economia. Esta interligação e as externalidades daí 

decorrentes  são  a  pedra  angular  do  denominado  ‘nexo  água‐energia’.3  A 

interdependência é particularmente forte para a energia hídrica, relativamente à qual 

os  conflitos  entre  usos  distintos  e  concorrentes  de  recursos  escassos  já  se  tornou 

evidente.3  

A  preocupação  crescente  com  os  impactos  das  AC  na  disponibilidade  de  recursos 

hídricos e com as consequências que daí decorrem para a vida humana e as atividades 

económicas estão no cerne de muita investigação, mas não tanto a ligação entre os 

usos  da  água  e  o  sector  energético.  Este  artigo  colmata  essa  lacuna  na  literatura 

adotando uma metodologia inovadora que considera de forma explícita i) os impactos 

das AC no ciclo hidrológico (através dos impactos no escoamento) e ii) a concorrência 

pela água entre o sector energético e as demais atividades económicas. O objetivo é 

uma análise simultânea dos impactos económicos que decorrem i) dos efeitos das AC 

na  disponibilidade  de  recursos  hídricos  e  ii)  da  competição  pelos  recursos  hídricos 

escassos, em Portugal, em 2050, colocando a enfase no nexo ‘água‐energia’.  

As interligações entre recursos hídricos e a economia são, em regra, analisadas através 

de modelos hidroeconómicos.5 O equilíbrio geral constitui uma das abordagens dos 

modelos  hidroeconómicos.6  Os  modelos  de  equilíbrio  geral  representam  o  fluxo 

circular da economia tendo em conta o comportamento microeconómico dos agentes. 

As  suas  características  permitem  uma  representação  abrangente  dos  impactos 

regionais e sectoriais das AC.7 Atualmente, estes modelos são amplamente utilizados 

para  analisar  questões  relacionadas  com  a  água,  seja  uma  bacia  hidrográfica6,  um 

país8, ou a economia mundial9, e focando‐se essencialmente num sector económico 

(em  regra,  a  agricultura10)  ou  analisando  toda  a  economia11.  Ainda  assim,  estes 

estudos  não  consideram  explicitamente  nem  quantificam  o  ‘nexo  água‐energia’.  A 

simulação dessa interdependência constitui a principal mais‐valia deste estudo. 

Metodologia 

Modelo 

A análise é desenvolvida através de um modelo de equilíbrio geral para uma pequena 

economia  aberta,  estático,  e  calibrado  para  2008.  O  modelo  inclui  31  sectores 
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produtivos e 3 sectores  institucionais: o sector privado, o sector público e o sector 

externo. O comportamento das empresas é baseado no princípio da maximização do 

lucro. Os bens e serviços produzidos destinam‐se aos mercados interno e externo. O 

comportamento das famílias baseia‐se no princípio da maximização do bem‐estar. Do 

mesmo  modo,  o  Governo  maximiza  o  consumo  público  sujeito  a  uma  restrição 

orçamental.  Para  o  comércio  internacional  assume‐se  que  os  bens  nacionais  e 

importados  são  substitutos  imperfeitos  para  o  consumo doméstico,  e  que  os  bens 

produzidos internamente são vendidos no mercado nacional e exportados. Os fatores 

de produção –  capital,  trabalho e água –  têm mobilidade perfeita entre  sectores à 

escala  nacional,  mas  não  têm mobilidade  internacional.  O mercado  de  trabalho  é 

imperfeito  porque  existe  desemprego  involuntário.  A  capacidade  líquida  de 

financiamento,  que  corresponde  à  diferença  entre  a  poupança  e  o  investimento 

nacional, determina o equilíbrio macroeconómico.  

A inclusão do fator de produção “água bruta” 

A “água bruta” é um fator de produção que entra na função de produção todos os 

sectores. É pertença do agente económico ‘Governo’ e móvel entre sectores, sendo 

alocada  aos  mais  lucrativos.  O  seu  preço  inicial  é  nulo.  Perante  a  redução  da 

disponibilidade decorrente das AC, o preço torna‐se positivo – representando o custo 

de oportunidade associado à sua escassez.  

A  água  é  incluída  no  modelo  através  dos  coeficientes  de  intensidade  de  água 

sectoriais12 (água consumida/VAB, medidos em m3/€). Esta água é incluída na função 

de  produção  como  um  fator  produtivo,  enquanto  a  “água  distribuída”  é  um  input 

fornecido pelo sector “distribuição e abastecimento de água”.  

O cenário de referência para 2050  

Considerando o objetivo de  analisar os  impactos das AC no horizonte  2050,  foram 

utilizadas  as  projeções  existentes  para  a  economia  portuguesa  para  desenhar  um 

cenário de referência de 2050 que servirá de base à simulação de cenários. Assim, o 

cenário  de  referência  de  2050  assenta  nas  projeções  para  a  procura  e  oferta  de 

energia,  para  o  mix  elétrico,  para  o  PIB  e  para  os  preços  internacionais  dos 

combustíveis  fósseis.13  O  progresso  tecnológico  foi  incluído  através  de  um  índice 

melhoria  autónoma  da  eficiência  energética  de  1%/ano.14  Os  VAB  sectoriais 

resultantes estão de acordo com as projeções existentes para Portugal.15 

Cenários 

Partindo  de  dois  cenários  climáticos  (RCP4.5  e  RCP8.5),  dois  cenários  extremos 

ilustram  a  concorrência  pela  água  entre  o  sector  energético  (hídrico)  e  os  demais 

sectores económicos (ver Tabela 1): 
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Cenário A – Sem concorrência: todos os sectores, sem exceção, suportam os efeitos 

das AC na disponibilidade de recursos hídricos.  

Cenário B – Total concorrência: os sectores produtivos mantêm o consumo de água, 

enquanto  o  sector  energético  suporta  o  efeito  acumulado  da  redução  de 

disponibilidade de água decorrente das AC e da não adaptação pelas demais atividades 

económicas. Neste caso, consideram‐se dois sub‐cenários: B.1 – concorrência apenas 

em Portugal; B.2 – concorrência em Portugal, e entre Portugal e Espanha.  

Tabela 1. Impactos das AC na disponibilidade de água, segundo o cenário de 

concorrência e o cenário climático.   

Cenário  Descrição 
RCP 4.5  RCP 8.5 

Hídrica 
Outros 
setores 

Hídrica 
Outros 
setores 

A. Sem
concorrência

Os setores produtivos e a 
produção hidroelétrica suportam 
idênticos impactos das AC na 
disponibilidade de recursos 
hídricos 

‐5,25%  ‐5,25%  ‐32,82%  ‐32,82% 

B. Total
concorrência

A produção 
hidroelétrica 
suporta os 
impactos das AC 
na disponibilidade 
de recursos 
hídricos enquanto 
os restantes 
setores mantêm 
os níveis de 
consumo de água  

B.1.
Concorrência
em Portugal

‐7,24%  0%  ‐45,25%  0% 

B.2.
Concorrência
em Portugal
+
Concorrência
com Espanha

‐14,81%  0%  ‐52,83%  0% 

Enquanto no  cenário A os  impactos das AC nos  recursos hídricos  afetam de  forma 

idêntica  toda  a  economia,  o  cenário  B  implica  o  cálculo  da  redução  adicional  da 

disponibilidade de água que afeta o sector energético – ou seja, a quantificação dos 

efeitos da concorrência pela água tal como definida no quadro do ‘nexo água‐energia’. 

Para  tal,  assume‐se  que  a  água  utilizada  para  produção  hídrica  não  poderá  ser 

reutilizada  a  montante  por  qualquer  outro  sector  (e.g.  agricultura,  indústria). 

Considerando a distribuição geográfica das barragens em Portugal,  a  situação mais 

representativa no país é a seguinte: i) as atividades económicas no interior competem 

pela água com o sector hídrico, uma vez que estão a montante das barragens; ii) as 

atividades económicas no litoral estão a jusante das barragens e, consequentemente, 

não  existe  concorrência  pela  água  –  a  água  libertada  pelas  barragens  depois  da 

produção hídrica fica disponível para os outros sectores.  
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Estes  efeitos  da  redução  da  disponibilidade  de  água  para  o  sector  energético 

português são, depois, simulados no modelo bottom‐up TIMES_PT, de onde se obtêm 

os  correspondentes  mix  elétrico  e  custos  de  produção  de  eletricidade  que, 

posteriormente, entram como inputs no modelo de equilíbrio geral para simular os 

efeitos da redução da disponibilidade de água na economia portuguesa.  

Resultados  

Impactos macroeconómicos 

Ao  nível  macroeconómico,  os  impactos  das  AC  são  negativos,  mas  relativamente 

modestos, mesmo no cenário climático mais severo (RCP8.5). Os impactos são mais 

fortes se os sectores económicos não competem pela água e aceitam a redução da 

disponibilidade de recursos hídricos imposta pelas AC (cenário A) do que se mantêm o 

seu consumo tal que o sector energético (via hídrica) suporta todos os efeitos das AC 

(cenários B.1 e B.2). Por outro lado, os impactos negativos na economia portuguesa 

são  mais  fortes  se  a  dependência  face  às  decisões  de  Espanha  sobre  as  bacias 

transfronteiriças é incluída na análise (cenário B.2). 

Conforme ilustra a Tabela 1, a escassez de água e o aumento do preço da eletricidade 

no cenário A leva a um aumento dos custos de produção e, consequentemente, dos 

preços da procura, mas tal não acontece nos cenários B, já que o aumento dos preços 

da eletricidade não é suficiente para produzir esses efeitos. Perante o aumento dos 

custos de produção, as empresas contraem os níveis de atividade, o que diminui a 

procura de fatores produtivos e a sua remuneração. Com salários reais mais baixos, o 

desemprego  aumenta.  O  consumo  privado mantém‐se  inalterado, mas  o  consumo 

público é negativamente afetado, principalmente em cenário de não concorrência. O 

défice da balança comercial apenas se agrava no cenário de não concorrência, devido 

à maior contração dos sectores produtores de bens transacionáveis, que resulta na 

redução  das  exportações  e  no  aumento  das  importações.  A  evolução  das 

componentes  do  PIB  acima  descrita  leva  a  uma  redução  do  PIB  real  em  todos  os 

cenários.  

Impactos sectoriais 

Apesar  de  os  impactos  macroeconómicos  serem  limitados,  há  diferenças 

intersectoriais  assinaláveis.1  A  Tabela  2  resume  os  impactos  sectoriais  no  nível  de 

1

 Os impactos simulados para os 31 sectores produtivos foram agrupados em 4 grandes 
sectores de atividade. Os impactos esperados no RCP4.5 são muito reduzidos, pelo que se apresentam 
apenas os impactos para o cenário RCP8.5.   
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atividade e custos de produção; a Tabela 3 resume os impactos sectoriais no nível de 

atividade e nos custos de produção.   

Tabela 2. Impactos macroeconómicos 

RCP 4.5  RCP 8.5 

A  B.1 B.2 A  B.1 B.2

PIB real  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,3%  ‐3,2%  ‐1,0%  ‐1,3% 

Indíce de preços no consumidor  0,0%  0,0%  0,0%  1,3%  ‐0,2%  ‐0,2% 

Consumo privado  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

Consumo público  0,1%  ‐0,2%  ‐0,3%  ‐17,6%  ‐0,9%  ‐1,2% 

Défice da balança comercial  ‐0,8%  ‐0,8%  ‐1,0%  16,2%  ‐3,1%  ‐4,2% 

Desemprego  1,0%  1,0%  1,0%  22,9%  5,2%  7,3% 

Salário real  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,8%  ‐0,7%  ‐0,9% 

Agricultura, floresta e pesca  

Os  impactos  na  agricultura,  floresta  e  pesca  dependem  da  existência  ou  não  de 

concorrência  pela  água.  Se  os  sectores  enfrentam  restrições  na  disponibilidade  de 

água (Cenário A), o seu nível de atividade diminui, independentemente da severidade 

dos  impactos das AC  (RCP4.5 e RCP8.5). Em situação de maior escassez de água, o 

custo  de  oportunidade  da  água  aumenta,  implicando  um  aumento  dos  custos  de 

produção que é transferido para os preços do consumo. Com a redução da produção 

interna,  as  importações  aumentam,  agravando‐se  o  saldo  comercial  no  sector 

primário.  
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Tabela 3. Impactos sectoriais no nível de atividade e custos de produção, RCP8.5 (% de variação face ao equilíbrio inicial) 

 

  

Intensidade de 
água 

% de custos com 
eletricidade 

Nível de atividade  Custos de produção 

A  B.1  B.2  A  B.1  B.2 

m3/€ 
Na 

energia 
No total   (% de variação face ao equilíbrio inicial) 

Agricultura, floresta e pesca 

Agric & Flor  0,8166  23,1%  0,9%  ‐33,9%  0,7%  1,0%  29,2%  ‐0,6%  ‐0,8% 

Pesca  0,8166  20,7%  0,8%  ‐27,5%  0,6%  0,8%  24,1%  ‐0,6%  ‐0,7% 

Distribuição e abastecimento de água 

Água  1,1250  84,0%  1,0%  ‐14,7%  ‐0,6%  ‐0,7%  75,9%  ‐0,6%  ‐0,8% 

Indústria e construção 

Extrativa  0,0000  45,7%  1,0%  15,1%  1,2%  1,6%  ‐1,5%  ‐0,6%  ‐0,9% 

Alimentar  0,0164  63,1%  0,6%  ‐10,5%  0,7%  0,9%  4,4%  ‐0,5%  ‐0,6% 

Têxtil   0,0071  76,8%  1,1%  1,8%  1,5%  2,1%  ‐0,3%  ‐0,4%  ‐0,6% 

Couro  0,0071  77,9%  0,5%  4,1%  2,9%  3,8%  ‐0,5%  ‐0,5%  ‐0,7% 

Mad. & cortiça  0,0029  93,2%  1,7%  ‐13,1%  ‐0,5%  ‐0,5%  4,0%  ‐0,1%  ‐0,2% 

Papel  0,0478  98,3%  6,7%  ‐10,6%  ‐3,3%  ‐4,0%  3,2%  0,9%  1,1% 

Química  0,0436  63,6%  2,1%  ‐5,3%  ‐0,2%  ‐0,2%  0,5%  ‐0,2%  ‐0,2% 

Plásticos  0,0436  92,8%  2,0%  ‐1,4%  0,0%  0,0%  1,1%  ‐0,1%  ‐0,2% 

Minerais não metálicos  0,0029  72,0%  1,8%  10,6%  ‐0,9%  ‐1,1%  ‐0,9%  ‐0,4%  ‐0,5% 

Metalúrgica  0,0225  25,8%  1,7%  7,7%  ‐1,0%  ‐1,1%  0,3%  ‐0,1%  ‐0,2% 

Máq. & Equip.  0,0029  72,9%  0,4%  14,3%  ‐1,0%  ‐1,2%  ‐0,8%  ‐0,6%  ‐0,7% 

Equip.eléctricos  0,0029  81,3%  0,4%  11,4%  0,4%  0,6%  ‐0,7%  ‐0,4%  ‐0,6% 

Mat. transporte  0,0029  66,1%  0,4%  6,8%  0,3%  0,5%  ‐0,5%  ‐0,4%  ‐0,5% 

Outras  0,0029  89,5%  0,5%  3,1%  0,2%  0,3%  ‐0,3%  ‐0,5%  ‐0,7% 

Construção  0,0002  40,9%  0,1%  13,0%  ‐2,9%  ‐3,6%  ‐0,9%  ‐0,6%  ‐0,8% 
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Intensidade de 
água 

% de custos com 
eletricidade 

Nível de atividade  Custos de produção 

A  B.1 B.2 A  B.1 B.2

m3/€ 
Na 

energia 
No total  (% de variação face ao equilíbrio inicial) 

Serviços 

Comércio  0,0001  93,2%  0,9%  ‐2,8%  0,6%  0,8%  ‐1,1%  ‐0,6%  ‐0,8% 

Aloj. & Rest.  0,0001  62,7%  1,8%  ‐3,2%  0,0%  0,0%  1,0%  ‐0,5%  ‐0,6% 

Transp. & Com.  0,0001  42,7%  2,7%  1,3%  0,5%  0,7%  ‐1,2%  ‐0,3%  ‐0,4% 

Serv.financeiros  0,0001  99,9%  0,3%  1,9%  0,2%  0,2%  ‐1,8%  ‐1,0%  ‐1,1% 

Imobiliária  0,0001  89,0%  0,1%  3,6%  0,2%  0,2%  ‐2,7%  ‐1,2%  ‐1,5% 

Adm. Pública  0,0001  99,3%  0,8%  ‐17,2%  ‐0,8%  ‐1,1%  ‐0,7%  ‐0,6%  ‐0,8% 

Educação  0,0001  94,5%  0,6%  ‐13,9%  ‐0,7%  ‐0,9%  ‐0,8%  ‐0,7%  ‐0,8% 

Saúde   0,0001  87,4%  1,2%  ‐9,3%  ‐0,6%  ‐0,8%  ‐0,4%  ‐0,5%  ‐0,6% 

Serv. pessoais e às empresas  0,0001  89,1%  0,6%  0,7%  ‐0,2%  ‐0,3%  ‐1,0%  ‐0,7%  ‐0,8% 
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Se, pelo  contrário, os  sectores mantiverem o  seu  consumo de água  (cenários B), o 

output  aumenta  ligeiramente.  De  notar  que  o  cenário  climático  mais  gravoso  se 

associa a uma evolução mais favorável dos níveis de produção. Este é o resultado da 

interação entre sectores e agentes económicos: à medida que o input eletricidade se 

torna mais caro, os fatores produtivos e inputs são alocados aos sectores onde a sua 

produtividade é maior, i.e., cujos custos de produção são menos agravados, como, por 

exemplo, as atividades agrícolas.  

Distribuição e abastecimento de água  

Os impactos no sector de distribuição e abastecimento de água são negativos nos dois 

cenários climáticos e independentemente da existência de concorrência pela água. Se 

não  existe  concorrência  (cenário  A),  o  sector  sofre  os  efeitos  diretos  da  menor 

disponibilidade de água, e o seu nível de produção baixa; o custo de oportunidade da 

água aumenta, assim como os custos de produção, e, consequentemente, os preços 

do consumo. Se existe concorrência (Cenários B), o output do sector desce de forma 

mais modesta, já que este apenas se ressente de custos de eletricidade mais elevados.  

Uma vez que a água distribuída não é um bem transacionável internacionalmente, os 

efeitos das AC na disponibilidade de água são internalizados, e o consumo diminui a 

par com a produção. Sendo a água uma condição essencial à vida humana, o consumo 

intermédio pelos sectores sofre uma redução superior à do consumo das famílias.  

Indústria e construção  

Diferentes grupos de  indústrias podem ser  identificados de acordo com o  sinal e a 

magnitude dos impactos da redução da disponibilidade de água. Sectores com elevada 

intensidade  de  água  e/ou  custos  com  eletricidade  são  negativamente  afetados, 

independentemente da existência de concorrência pela água com o sector energético. 

É  o  caso  das  indústrias  da  madeira  e  cortiça,  do  papel,  dos  plásticos  e  química. 

Inversamente,  sectores  com  reduzida  intensidade  de  água  e  baixos  custos  com 

eletricidade mantêm ou aumentam os seus níveis de atividade, qualquer que seja o 

cenário de concorrência pela água. É o caso das atividades de extração de minérios, 

da  indústria  têxtil,  do  couro,  de  produção  e  produtos  elétricos  e  de  material  de 

transporte.  

Os  restantes  sectores evoluem de  forma distinta consoante a existência ou não de 

concorrência pela água. A indústria alimentar, por exemplo, abranda a produção se a 

disponibilidade de água diminui, mas aumenta se não existe concorrência pela água. 

Este  comportamento  explica‐se  pela  elevada  intensidade  de  água  e  pelo  elevado 

consumo de água distribuída (cujo preço aumenta muito se a escassez de água bruta 

aumenta),  que  se  sobrepõem  ao  papel  dos  custos  com  eletricidade  nos  custos  de 
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produção.  Inversamente,  a  produção  de  minerais  não  metálicos  e  a  produção  e 

reparação  de  máquinas  e  equipamentos  não  são  vulneráveis  à  disponibilidade  de 

água, mas sim aos aumentos dos preços da eletricidade. Deste modo, o seu output 

aumenta significativamente em contexto de escassez de água (cenário A), mas diminui 

perante aumentos significativos nos custos da eletricidade (cenários B). Esta mesma 

evolução é projetada para o sector da construção, cujos impactos são agravados pela 

fraca abertura do sector ao exterior. 

Serviços 

Muitos  serviços  registam  elevados  níveis  de  consumo  de  água  (distribuída)  e  de 

eletricidade pelo que os seus níveis de atividade são afetados pelas consequências das 

AC. Sectores de serviços não transacionáveis – saúde, educação, administração pública 

– registam os  impactos mais  gravosos,  quer  exista  ou não  concorrência  pela  água.

Ainda assim, os efeitos são mais fortes se a disponibilidade de água diminui (Cenário

A) porque  os  preços  da  água  distribuída  aumentam muito.  Por  outro  lado,  alguns

serviços  –  atividades  financeiras,  imobiliárias  e  de  transporte  e  comunicações  –

aumentam os seus níveis de produção independentemente da existência ou não de

concorrência  pela  água.  Estes  sectores  são  menos  sensíveis  a  variações  da

disponibilidade de água do que a acréscimos dos custos de eletricidade uma vez que a

sua intensidade de água é negligenciável.

As atividades de comércio, alojamento e restauração são negativamente afetadas pela 

escassez de água, devido ao aumento do preço da água distribuída que esta acarreta. 

Serviços  pessoais  e  empresariais  são  pouco  afetados  em  todos  os  cenários;  ainda 

assim, os impactos são negativos se os preços da eletricidade aumentam, refletindo 

assim a baixa intensidade de água e a importância do input eletricidade.  

Conclusões 

Os  impactos  das  AC  nos  recursos  hídricos  colocam  importantes  desafios  sociais  e 

económicos.  De  um  ponto  de  vista  económico,  dois  dos  mais  importantes  são  o 

aumento  da  concorrência  entre  países  relativamente  a  bacias  partilhadas,  e  entre 

utilizadores (agricultura, turismo, energia, famílias). No que concerne à concorrência 

entre utilizadores, a ligação entre os recursos hídricos e o sector energético é crucial, 

e o nexo agua‐energia  foi  já considerado por organizações  internacionais como um 

desafio global para o futuro próximo.4 Apesar de ser amplamente aceite que as AC 

interferem  com  a  disponibilidade  de  recursos  hídricos,  há  ainda  alguma  incerteza 

quanto  à  distribuição  regional  dos  impactos:  algumas  regiões  vão  enfrentar  uma 

escassez acrescida, mas outras poderão beneficiar de efeitos positivos. Não obstante 

a relevância de análises globais17, os sinais e a magnitude de variação à escala regional 

e  local podem ser bastante distintos, pelo que análises espaciais mais  finas  são de 
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extrema utilidade para a definição de políticas. Este artigo analisa as consequências 

económicas das variações da disponibilidade de recursos hídricos decorrentes das AC 

(cenários RCP4.5 e RCP8.5),  tendo em consideração o nexo água‐energia. O nexo é 

estabelecido  através  do  sector  hidroelétrico,  e,  para  o  efeito,  consideram‐se  dois 

cenários extremos de concorrência pela água: ausência de concorrência versus total 

concorrência. Os impactos reais na economia portuguesa deverão situar‐se entre os 

extremos aqui simulados.  

Conforme esperado, os resultados mostram que os efeitos na economia dependem da 

severidade das restrições de disponibilidade de água. Assim, a magnitude de variação 

é consideravelmente maior se não existe concorrência entre o sector energético e os 

demais –  todos os  sectores  suportam  idêntica  redução de disponibilidade de água. 

Neste caso, a escassez de água é transversal a toda a economia e os sectores mais 

intensivos em água tornam‐se menos  lucrativos, contraindo o seu output, ao passo 

que os sectores cujo consumo de água é baixo ou a produtividade é maior aumentam 

o seu  nível  de  atividade.  Se  existe  concorrência,  os  impactos  das  AC  vão  sentir‐se

unicamente via preços da eletricidade, pelo que, neste caso, os sectores mais afetados

são os que registam maiores consumos de eletricidade. Se existe concorrência entre

sectores, os impactos são mais fortes (+30%, em média) se se tiver em conta a água

consumida em Espanha, que amplifica a escassez sentida em Portugal. Apesar de os

impactos  macroeconómicos  serem  modestos  (o  PIB  real  desce  3.2%  no  pior  dos

cenários),  as  diferenças  intersectoriais  são  assinaláveis.  Ainda  assim,  os  impactos

simulados  não  envolvem  uma  alteração  substancial  da  estrutura  da  produção

nacional,  i.e., das shares dos VAB sectoriais no PIB. Estes resultados estão em linha

com  análises  anteriores  acerca  das  consequências  económicas  das  variações  de

disponibilidade de recursos hídricos induzidas pelas AC.11,19

Esta  análise  apresenta,  contudo,  algumas  limitações:  o  sector  agrícola  não  está 

desagregado por culturas; o modelo TIMES_PT subestima a taxa de penetração dos 

veículos  elétricos,  ou  seja,  a  procura  de  produtos  petrolíferos  está  sobrestimada e 

procura  de  eletricidade  subestimada;  as  intensidades  de  água  sectoriais  foram 

calculadas para o ano base e mantidas para 2050. Adicionalmente, duas simplificações 

devem  ser mencionadas:  primeiro,  o  grau  de  substituição  entre  “água  bruta”  e  os 

outros fatores produtivos e inputs é nulo.12 Isto significa que os impactos simulados 

correspondem aos mais severos que se pode esperar; segundo, o nexo água‐energia é 

quantificado através de dois cenários extremos que determinam os limites inferiores 

e superiores dos efeitos económicos das AC. Os impactos prováveis situam‐se entre 

esses dois extremos.  

Não obstante estas limitações, três mais‐valias deste estudo devem ser assinaladas. 

Trata‐se da primeira quantificação dos impactos económicos decorrentes da redução 

da  disponibilidade  de  água  provocada  pelas  AC  em  Portugal  e,  além  do  mais, 
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desagregando  a  economia  em  31  sectores  produtivos.  Por  outro  lado,  é  uma  das 

primeiras tentativas de quantificação da interdependência entre recursos hídricos e o 

sistema  energético.  Esta  interdependência  é  estabelecida  através  do  sector 

hidroelétrico,  que  constitui  uma  das  ligações  mais  diretas  do  nexo  água‐energia, 

através  da  disponibilidade  potencial  e  dos  preços  da  eletricidade18.  Por  fim,  este 

artigo apresenta a primeira quantificação dos custos adicionais que a dependência de 

bacias hidrográficas partilhadas com Espanha representa para a economia portuguesa. 
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Resumo 

Atualmente, os efeitos das alterações climáticas são registados mundialmente através 

de  eventos  climáticos  extremos.  Em  paralelo,  as  áreas  urbanas  enfrentam  um 

crescimento  contínuo  e  insustentável  da  população,  combinado  com  estes  eventos 

climáticos, para além de outras pressões ambientais. Este contexto representa uma 

ameaça  à  saúde  humana  e  aos  padrões  de  qualidade  de  vida.  Neste  trabalho  são 

avaliados  os  efeitos  das  infraestruturas  verdes  no  escoamento  turbulento  e  nos 

padrões de qualidade do ar à escala local, em clima atual e em cenário de clima futuro. 

A presença das  infraestruturas  verdes,  dependendo da  sua  localização e geometria 

promovem  localmente  um  aumento  ou  redução  da  velocidade  do  vento  e, 

consequentemente  um  aumento  ou  redução  das  concentrações  de  material 

particulado. 

Introdução 

Atualmente, registam‐se efeitos das alterações climáticas a nível mundial através de 

eventos  climáticos  extremos,  tais  como  ondas  de  calor,  inundações,  ciclones,  etc. 

Simultaneamente,  as  áreas  urbanas  enfrentam  um  crescimento  contínuo  e 

insustentável  da  população,  que  combinado  com  estes  eventos  climáticos,  geram 

episódios  de  poluição  atmosférica,  para  além  de  outras  pressões  ambientais.  Este 

contexto representa uma ameaça séria à saúde humana e aos padrões de qualidade 

de  vida.  Perante  o  aumento  previsto  dos  eventos  climáticos  extremos,  torna‐se 

essencial  a  implementação  de  medidas  de  adaptação  da  sociedade  às  alterações 

climáticas a curto‐prazo. As soluções baseadas na natureza desempenham um papel 

primordial  no  planeamento  urbano,  pelo  seu  potencial  de  redução  do  impacto  de 

episódios  de  poluição  atmosférica  e  de  eventos  climáticos  extremos1,2.  O 
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conhecimento  do  microclima  urbano  e  consequentes  padrões  de  dispersão  de 

poluentes  atmosféricos  é  de  extrema  importância  numa  estratégia  integrada  de 

adaptação às alterações climáticas a nível local (por exemplo à escala da rua), o que 

implica  a  realização  de  campanhas  experimentais  e  o  recurso  a  ferramentas  de 

modelação física e numérica da camada limite atmosférica urbana. Especificamente, 

têm‐se usado os modelos CFD para o cálculo da dinâmica do escoamento turbulento 

e da dispersão de poluentes na camada de superfície urbana. Os CFD consideram as 

especificidades  da  morfologia  urbana  conseguindo  reproduzir  as  perturbações 

causadas pelos distintos obstáculos urbanos na dinâmica do escoamento, tendo, por 

isso, sido aplicados para avaliar o papel da vegetação urbana na melhoria da qualidade 

do ar3,4. No entanto, a maioria dos estudos são conduzidos recorrendo a geometrias 

idealizadas e cenários hipotéticos. Atualmente, apesar de todas as contribuições para 

a evolução do conhecimento científico a compreensão atual destes efeitos ainda não 

é  suficientemente  clara,  dada  a  variedade  de  efeitos  registados,  dependendo  da 

configuração, espécie de árvore, etc. 

Atualmente o estudo do impacto das alterações climáticas é frequentemente realizado 

desde a escala global até à escala regional5,6. No entanto, um conhecimento alargado 

deste  impacto  à  escala  local  representa  ainda  um  desafio  de  extrema  relevância, 

nomeadamente na previsão das alterações do microclima urbano e da dispersão de 

poluentes atmosféricos em contexto de clima futuro. 

Neste artigo avaliam‐se os benefícios das infraestruturas verdes no microclima urbano 

e na qualidade do ar, substituindo áreas edificadas por áreas verdes e recorrendo a 

ferramentas de modelação numérica e física. Selecionou‐se a cidade do Porto como 

caso de estudo  com o objetivo de  aprofundar o  conhecimento  sobre o microclima 

urbano  da  cidade,  assim  como  com  o  objetivo  de  estabelecer  relações  entre  as 

alterações climáticas globais e as tendências de desenvolvimento urbano. 

Avaliação dos efeitos das infraestruturas verdes na dinâmica do 
escoamento – modelação CFD e ensaios em túnel de vento 

Os efeitos das infraestruturas verdes no escoamento turbulento são avaliados através 

da comparação de resultados CFD e de medições em túnel de vento, para o cenário 

morfológico  de  referência  e  um  cenário  verde.  Foram  realizadas  várias  simulações 

físicas  no  túnel  de  vento  da  Universidade  de  Aveiro  (UA),  com  uma maquete  que 

representa  a  área  de  estudo  à  escala  de  1:250.  A  camada  limite  atmosférica  foi 

simulada  com  recurso  a  geradores  de  turbulência  e  a  elementos  de  rugosidade 

incluídos  no  túnel,  a  montante  da  secção  de  teste.  A  análise  do  escoamento  foi 

efetuada  através  de  medições  de  velocidade  do  vento  e  turbulência  com  um 

anemómetro de fio quente. As medições do escoamento  foram realizadas para os 8 
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pontos indicados na figura 1b, a uma altura correspondente a 1,5 m à escala real. Para 

a comparação com os resultados medidos em túnel de vento foram realizadas várias 

simulações CFD utilizando o modelo VADIS, para as mesmas configurações. O modelo 

VADIS  (pollutant  DISpersion  in  the  atmosphere  under  Variable wind  conditions)  foi 

desenvolvido  na  UA  para  simular  numericamente  a  dispersão  de  poluentes 

atmosféricos em áreas urbanas de geometria complexa. É composto por dois módulos: 

o FLOW,  de  simulação  euleriana  do  escoamento  turbulento  em  condições

estacionárias na camada limite atmosférica; o DISPER, de simulação da dispersão de

poluentes atmosféricos com base na equação de transporte lagrangeano.

A  análise  dos  dados  históricos  climatológicos  permitiu  a  seleção  das  condições 

meteorológicas típicas: direções de vento dominantes de Norte, Oeste e Sudeste, e 

velocidades do vento de 3 e 6 m.s‐1, medidas a 10 m de altura. Também se escolheu a 

velocidade do vento de 9 m.s‐1, representativa de condições de vento forte. 

Domínio computacional 

A figura 1 mostra o domínio de simulação definido para as simulações CFD e para os 

ensaios  em  túnel  de  vento.  A  área  de  estudo  é  centrada  em  parte  da  Rua  da 

Constituição.  O  domínio  para  o  cenário  morfológico  de  referência  (figura  1a) 

corresponde às condições morfológicas atuais da área de estudo, enquanto o cenário 

verde hipotético (figura 2b) corresponde à substituição de dois blocos de edifícios 

por parques públicos com barreiras constituídas por árvores. 

(a) (b) 

Figura 1: Domínio de simulação para o cenário de referência (a), e para o cenário verde (b), 

inclui a localização dos pontos de medição dos ensaios em túnel de vento, correspondentes às 

células do domínio CFD. As novas áreas verdes são representadas por círculos verdes. 
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Os efeitos das infraestruturas verdes no escoamento turbulento são avaliados através 

da comparação entre o cenário morfológico de referência e o cenário verde. A tabela 

1 apresenta os resultados medidos no túnel de vento e simulados com o modelo CFD. 

Apresenta‐se  na  tabela  a  diferença  entre  a  velocidade  do  vento  registada  entre  o 

cenário  verde  e  o  cenário  de  referência  para  os  diferentes  pontos  de medição  (e 

correspondentes células do domínio de simulação), para um vento inicial a soprar de 

Norte com velocidade igual a 3 m.s‐1 (U0=3) e 9 m.s‐1 (U0=9). 

Tabela 1: Diferenças das velocidades do vento obtidas para o cenário verde e o cenário de 
referência, medidas no túnel (TV) e simuladas com o VADIS (CFD). 

Ponto  1  2  6  7  8 

CFD  TV  CFD  TV  CFD  TV  CFD  TV  CFD  TV 

U0=3  0,33  0,37  0,52  ‐0,05  0,01  0,52  ‐0,20  0.74  0,22  0,35 

U0=9  0,97  0,79  1,39  1,25  0,18  1,54  ‐0,55  1,87  0,63  1,54 

Analisando os efeitos das infraestruturas verdes em termos de aumento ou diminuição 

da velocidade do vento registados no cenário verde, quando comparado com o cenário 

de referência, verifica‐se uma tendência de aumento da velocidade. Por exemplo, no 

ponto  8,  localizado  imediatamente  a  montante  da  barreira  de  árvores,  os  valores 

medidos no túnel de vento registam um aumento de velocidade de 0,35 m.s‐1 e de 1,54 

m.s‐1,  enquanto  que  os  resultados  da  simulação  CFD  revelam  um  aumento  de

velocidade de 0,22 m.s‐1 e de 0,63 m.s‐1. No entanto, em alguns pontos específicos do

domínio  regista‐se  uma  diminuição  da  velocidade  do  vento  aquando  da

implementação do cenário verde, como é o caso do ponto 7, nos resultados CFD. Este

ponto  localiza‐se  imediatamente  a  jusante  da  zona  de  intervenção  onde  as

perturbações exercidas pela vegetação são significativas. Os resultados numéricos e

físicos  apresentam  boa  correlação  na  previsão  da  tendência  geral  de  aumento  da

velocidade  do  vento  no  cenário  verde,  à  exceção  do  ponto  7.  Os  resultados  de

velocidade  do  vento  simulados  com  o modelo  CFD  e medidos  em  túnel  de  vento

apresentam um erro quadrático médio de 0,14 m.s‐1 e 0,16 m.s‐1 no cenário verde, e

de 0,77 m.s‐1 e 0,74 m.s‐1, no cenário de referência, para uma velocidade de entrada

de  3  m.s‐1  e  9  m.s‐1,  respetivamente.  Em  suma,  os  resultados  numéricos  e  físicos

revelam  a  capacidade  do  modelo  CFD  e  do  túnel  de  reproduzir  os  efeitos  das

infraestruturas verdes no escoamento turbulento.

Avaliação dos efeitos das  infraestruturas verdes na dispersão 
de material particulado – clima de referência, atual e futuro 

O microclima urbano e a dispersão de material particulado são estudados através da 

aplicação de um sistema de modelação numérica, desde a escala global até à escala 

local.  Utilizou‐se  o  modelo  meteorológico  WRF7  para  a  realização  de  simulações 
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climáticas  aplicando  um  downscalling  dinâmico.  O  modelo  foi  configurado  para  4 

domínios interligados on‐line com um aumento de resolução progressivo de razão 3. 

O domínio 1 engloba  toda a Europa Ocidental e aplica uma  resolução de 27 km; o 

domínio 2 inclui toda a Península Ibérica com resolução de 9 km; o domínio 3 engloba 

Portugal Continental com resolução de 3 km; e o domínio 4 incide sobre o Noroeste 

de  Portugal  com  resolução  de  1  km.  A  metodologia  inclui  uma  simulação 

representativa  do  clima  passado  recente  (1976‐2005),  utilizado  como  cenário 

climático de referência, uma simulação para clima atual, para o dia 24 de setembro de 

2010, e uma simulação representativa do clima futuro a médio‐prazo (2041‐ 2070). 

Para as simulações de clima futuro foi adotado o cenário RCP8.58. O modelo CFD VADIS 

foi posteriormente aplicado com o objetivo de quantificar o efeito das infraestruturas 

verdes na dispersão de partículas, em clima atual e clima futuro. 

Domínio computacional 

Aplicou‐se o modelo CFD a uma área na cidade do Porto definida em torno da estação 

de  qualidade  do  ar  Francisco  Sá  Carneiro  –  Campanhã.  As  simulações  CFD  foram 

efetuadas  para  um  domínio  de  1300  m  x  1300  m  x  150  m  (figura  2)  com  uma 

resolução da malha de 3 m x 3 m x 3 m. Apresenta‐se na figura 2a o domínio para o 

cenário de referência, com a indicação da localização dos contadores de tráfego e da 

estação de qualidade do ar. Na figura 2b apresenta‐se o cenário verde que inclui a 

substituição de 35% da área de edificado, localizada na zona Sudeste do domínio. 

(a)  (b) 

Figura 2: Domínio de simulação para o cenário de referência, incluindo a localização dos 

contadores de tráfego (1‐7) e da estação de qualidade do ar (AQS) (a), e para o cenário verde, 

com as novas áreas verdes identificadas pelos retângulos vermelhos (GI) (b). 
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Emissões do tráfego rodoviário 

Definiram‐se as vias rodoviárias no domínio como fontes de emissão em linha. Todos 

os segmentos de via, desenhados na figura 2a, têm uma taxa de emissão média horária 

de PM10 associada, calculada com elevada resolução espacial e temporal pelo modelo 

TREM (Transport Emission Model for Line Sources), desenvolvido na Universidade de 

Aveiro, com base na metodologia EMEP/EEA9. As taxas de emissão foram calculadas 

para cada segmento de via tendo por base as contagens de tráfego, fornecidas pelos 

equipamentos  instalados  na  área  de  estudo.  Para  as  vias  sem  dados  aplicaram‐se 

relações empíricas para a estimativa de emissões. 

As emissões médias horárias de PM10 foram calculadas para cada segmento de via, 

num total de 68 segmentos, para o dia 24 de setembro de 2010 (sexta‐feira). A figura 

3 apresenta as taxas de emissão de PM10 calculadas em base horária, mostrando para 

cada hora o valor mínimo, máximo e médio. O valor mínimo é  registado em vários 

segmentos de via na zona Sudeste do domínio, enquanto o valor máximo é sempre 

registado na Avenida de Fernão Magalhães. A curva com o valor médio corresponde à 

média das taxas de emissão estimadas para os 68 segmentos de via. 

Figura 3: Taxas de emissão horárias calculadas pelo modelo TREM. Valor mínimo (min), máximo 

(max) e médio (aver) de emissão de PM10. 

A figura 3 apresenta a evolução típica das dinâmicas do tráfego rodoviário, sendo os 

níveis de emissão mais elevados  registados durante a manhã e até ao  final do dia, 

enquanto as emissões reduzidas registam‐se durante o período noturno. As taxas de 

emissão calculadas com o modelo de tráfego tendo por base as contagens do dia 24 

de  setembro  de  2010  são  mantidas  para  cada  segmento  de  via  para  o  cenário 

morfológicos, assim como para os diferentes cenários climáticos. 
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Dados meteorológicos 

Inicialmente,  as  simulações  do  escoamento  turbulento  e  da  dispersão  de material 

particulado foram realizadas para o dia 24 de setembro de 2010, com o objetivo de 

avaliar a performance do modelo CFD, através da comparação de resultados com os 

dados medidos na estação de qualidade do ar. As simulações meteorológicas com o 

modelo WRF fornecem os dados de entrada com variação horária para a inicialização 

do modelo CFD. Para o dia 24 de setembro a velocidade do vento horária varia entre 

condições de baixa a moderada velocidade do vento, entre 0,1 m.s‐1, durante à noite 

às 5 horas, e 6,5 m.s‐1, durante a tarde às 3 horas. As velocidades do vento elevadas 

registam‐se durante o período diurno, entre as 8 horas da manhã e as 6 horas da tarde. 

A direção do vento varia de Su‐Sudoeste a Nor‐Nordeste, soprando maioritariamente 

de quarto quadrante. A velocidade de fricção varia entre um valor mínimo quase nulo 

e o valor máximo de 1 m.s‐1. O comprimento de rugosidade aerodinâmico de superfície 

foi calculado tendo por base o perfil vertical do vento horário e varia entre 0,8 m e 2,2 

m. 

Analisaram‐se os resultados das simulações meteorológicas com o modelo WRF para 

caraterizar o clima passado recente e o clima futuro de médio prazo. Em cenário de 

clima  futuro  verifica‐se  uma  redução  significativa  da  velocidade  do  vento  para  os 

meses de outono. Para as outras estações do ano as diferenças são negligenciáveis, 

sem nenhuma tendência clara. Os resultados climáticos apontam para uma redução 

ligeira do número médio de dias com velocidade do vento a variar de moderada a 

forte,  e um  ligeiro  aumento do número médio de dias  com condições de  reduzida 

velocidade do vento, condições desfavoráveis à dispersão de poluentes atmosféricos. 

Avaliação da performance do modelo CFD 

A comparação entre os resultados de simulação CFD e as concentrações de PM10 

medidas na estação de qualidade do ar, localizada no domínio de simulação, permite 

determinar a performance do modelo CFD. A figura 4 apresenta a comparação entre 

os  valores  horários  de  concentração  de  PM10,  simulados  com  o  modelo  CFD  e 

medidos na estação de qualidade do ar (valores médios numa base temporal de 2 

horas) no dia 24 de setembro de 2010. 

A figura 4 evidencia uma sub‐estimativa das concentrações de PM10 simuladas pelo 

modelo  CFD.  Para  além  disso,  os  valores  medidos  na  estação  durante  o  período 

noturno (da meia noite às 6 horas e das 22 horas à meia noite) não são coerentes com 

as dinâmicas do tráfego rodoviário, apontando para a existência de outras fontes de 

emissão de material particulado com uma contribuição para os valores registados na 
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estação de qualidade do ar. O comportamento do modelo CFD é avaliado  através  do 

cálculo  do  erro  quadrático médio. O  erro  obtido  é  igual  a  2,1 

µg.m‐3,  logo  os  resultados  obtidos  não  apresentam  uma  correlação  adequada.  A 

avaliação do comportamento do modelo denota a relevância da qualidade dos dados 

de  entrada  na  simulação  do  impacto  das  infraestruturas  verdes  na  dispersão  de 

material particulado, quando consideradas apenas as emissões com origem no tráfego 

rodoviário. 

Figura 4: Comparação das concentrações de PM10 simuladas pelo modelo (CFD) e medidos 

na estação de qualidade do ar (EQA). 

Efeito das infraestruturas verdes em clima futuro 

Para avaliar o impacto das infraestruturas verdes em contexto de alteração climática 

realizou‐se um conjunto de simulações CFD. O impacto das infraestruturas é estudado 

em  clima  passado  recente,  atual  e  em  clima  futuro  de  médio‐prazo,  através  da 

comparação entre o cenário morfológico de referência e o cenário verde. A figura 5 

apresenta um exemplo do impacto das infraestruturas verdes na velocidade do vento 

e na dispersão de material particulado. Os resultados da figura 5 correspondem a uma 

simulação inicializada com vento de Su‐Sudoeste, com velocidade baixa (0,3 m.s‐1), e 

taxas de emissão baixas (emissões às 4 horas). 
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Figura 5: Linhas horizontais extraídas a 1,5 m de altura das diferenças de velocidade do vento 

(a) e das concentrações de PM10 (b), obtidas entre o cenário verde e o cenário morfológico de 

referência. 

As diferenças de velocidade do vento (figura 5a) e as diferenças de concentração de 

PM10  (figura 5b) obtidas entre os valores simulados para o cenário verde e para o 

cenário morfológico de referência, são calculados em termos de diferenças absolutas 

a uma altura acima do solo de 1,5 m. A velocidade do vento máxima simulada pelo 

CFD é igual a 0,79 m.s‐1 no cenário morfológico de referência e igual a 0,84 m.s‐1 no 

cenário  verde. O  valor máximo de  concentração de PM10  é  igual  a  13,6 µg.m‐3 no 

cenário morfológico de referência e igual a 29,6 µg.m‐3 no cenário verde. As diferenças 

apresentadas na figura 5a revelam um aumento da velocidade do vento em 46% da 

área do domínio computacional e uma diminuição da velocidade em 16% da área do 

domínio.  As  diferenças  apresentadas  na  figura  5b  indicam  um  aumento  das 

concentrações de PM10 em 16% da área do domínio e uma diminuição em 15% do 

domínio. Em conclusão, a implementação de infraestruturas verdes promove, neste 

caso  particular,  ligeiros  aumentos  ou  diminuições  da  velocidade  do  vento  e  das 

concentrações de material particulado. 

Os  efeitos  das  infraestruturas  verdes  dependem  altamente  das  condições 

meteorológicas  iniciais  e  das  taxas  de  emissão  e  da  configuração  urbana.  Neste 

sentido,  concluiu‐se  que os  efeitos  destas  infraestruturas  são mais  relevantes  para 

situações de elevadas taxas de emissão por segmento de via, para elevadas velocidade 

do  vento,  e  neste  caso  em  particular,  devido  à  localização  das  áreas  verdes 

implementadas, para direções de vento de segundo quadrante. Para estas condições 

registam‐se  aumentos  de  velocidade  do  vento  até  60%  e  diminuições  de  54%,  em 

pontos específicos do domínio, por sua vez, a concentração aumenta até 79% e pode 

diminuir até 44%, em células específicas do domínio computacional. 
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Conclusões 

O aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos e dos episódios de poluição 

atmosférica,  como  consequência  das  alterações  climáticas,  provoca  uma  gama 

alargada de  impactos na  sociedade,  economia e  ambiente.  Este  artigo  apresenta e 

discute os efeitos das infraestruturas verdes no escoamento turbulento e na qualidade 

do  ar,  colocando  em  evidência  o  modelo  CFD  como  uma  ferramenta  válida  com 

potencialidades na avaliação dos efeitos das alterações climáticas à escala local, e do 

papel das  infraestruturas  verdes  como medidas de adaptação,  contribuindo para o 

aumento  da  resiliência  das  áreas  urbanas.  Os  resultados  evidenciam  perturbações 

distintas provocadas pela introdução de infraestruturas verdes, seja em clima atual ou 

em  cenário  de  clima  futuro.  A  presença  das  infraestruturas,  dependendo  da  sua 

localização e geometria, promove a nível local um aumento ou redução da velocidade 

do  vento,  e  das  concentrações  de  material  particulado.  Em  suma,  os  efeitos  das 

infraestruturas verdes no escoamento e na dispersão de poluentes atmosféricos são 

distintos  e  complexos,  exigindo  uma  compreensão  mais  clara  dos  fenómenos 

envolvidos.  Os  resultados  obtidos  para  a  área  de  estudo  revelam  efeitos  distintos 

dependentes  das  condições meteorológicas  e  dos  dados  de  emissão  associados  ao 

tráfego rodoviário, podendo variar desde efeitos residuais até efeitos extremamente 

significativos.  É essencial,  por  isso, um conhecimento profundo destes efeitos para 

apoio à tomada de decisão. 

Agradecimentos 

Agradecimentos  devidos  ao  Laboratório  Associado  CESAM  –  Centro  de  Estudos  do 

Ambiente  e  do  Mar  (UID/AMB/50017)  financiado  por  fundos  nacionais  (PIDDAC) 

através da FCT/MCTES e cofinanciado pelo FEDER (POCI‐01‐0145‐FEDER‐007638), no 

âmbito  do  Acordo  de  Parceria  PT2020,  e  Compete  2020  –  Programa  Operacional 

Competitividade e Internacionalização (POCI). Os autores agradecem o financiamento 

do  projeto  CLICURB  (EXCL/AAG‐MAA/0383/2012,  no  âmbito  de  Fundos  Europeus 

através  do COMPETE e  de  Fundos Nacionais  através  da  Fundação para  a Ciência  e 

Tecnologia no âmbito do projeto Pest‐C/MAR/LA0017/2013). Os autores agradecem o 

financiamento  da  Ação  COST  FP1204  “Green  Infrastructures  Approach:  linking 

environmental  with  social  aspects  in  studying  and  managing  urban  forests” 

(GreenInUrbs). Os autores agradecem também ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino  Superior  pelas  bolsas  de  doutoramento  de  Sandra  Sorte 

(SFRH/BD/117164/2016),  Sandra  Rafael  (SFRH/BD/103184/2014)  e  Hélder  Relvas 

(SFRH/BD/101660/2014). 

226

Parte I



Referências 

1. UN‐HABITAT/WHO, “Hidden Cities: Unmasking and Overcoming Health Inequities in  Urban

2. Settings”, World Health Organization (UN‐HABITAT), 2010.

3. EEA,  “Urban  adaptation  to  Climate  Change  in  Europe  2016:  Transforming  cities  in  a  changing

climate”, European Environmental Agency, Report 12/2016, 2016.

4. B. Blocken, “50 years of computational wind engineering: Past, present and future”, J. Wind Eng. &

Indust. Aero., 129: 69‐102 (2014).

5. J. Amorim, V. Rodrigues, R. Tavares, J. Valente and C. Borrego, “CFD modelling of the aerodynamic

effect of trees on urban air pollution”, Sci. Tot. Env. 461(462) 541‐551 (2013).

6. E. Sá, H. Martins, J. Ferreira, M. Marta‐Almeida, A. Rocha, A. Carvalho, S. Freitas and C. Borrego,

“Climate change and pollutant emissions impacts on air quality in 2050 over Portugal”, Atêm. Env.

131: 209‐224 (2016).

7. K. Markakis, M. Valari, A. Colette, O. Sanchez, O. Perrussel, C. Honore, R. Vautard, Z. Klimont  and

8. S. Rao, “Air quality in the mid‐21st century for the city of Paris under two climate scenarios: from

the regional to local scale”, Atêm. Chem. Phy. 14: 7323‐7340 (2014).

9. W.C.  Skamarock,  J.B.  Klemp,  J.  Dudhia,  D.O.  Gill,  D.M.  Barker,  X.Y.  Huang, W. Wang  and  J.G.

10. Powers, “A description of the Advanced Research WRF version 3”, NCAR/TN‐475+STR (2008).

11. IPCC,  “Climate  Change  2013:  The  Physical  Basis.  Contribution  of Working  Group  I  to  the  Fifth

Assessment  Report  of  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change”  Cambridge  University

Press, UK and New York, USA (2013).

12. C.  Borrego,  O.  Tchepel,  A.M.  Costa,  J.H.  Amorim  and  A.I.  Miranda,  “Emission  and  dispersion

modelling of Lisbon air quality at local scale”, Atêm. Env. 37: 5197‐5205 (2013).

227

Parte I



CONCESSÕES DE TERRAS NO NORTE DE MOÇAMBIQUE: 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS COMO FATOR DE 
VULNERABILIDADE DAS POPULAÇÕES RURAIS 

Carla GOMES1 2, Luísa Schmidt1, Carlos Sangreman Proença3 4 
1 Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal 
2 School of International Development, Universidade de East Anglia, Norwich, Reino Unido  
3 Professor Sénior da Universidade de Aveiro, Portugal 
4 Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina, Universidade de Lisboa, Portugal 

carla.gomes@ics.ulisboa.pt, schmidt@ics.ulisboa.pt, carlos.sangreman@ua.pt  

Resumo 

O Norte de Moçambique é uma das regiões do globo mais vulneráveis aos impactos 

das alterações climáticas na agricultura. É também uma das que têm suscitado maior 

interesse  por  parte  dos  investidores  de  terras  na  última  década.  Parte  desses 

investimentos destina‐se ao desenvolvimento da agricultura, e surgem com o propósito 

declarado de impulsionar o desenvolvimento rural, na região com as populações rurais 

mais  pobres  do  país.  No  entanto,  movimentos  sociais  e  ONGs  têm  demonstrado 

preocupação  quanto  aos  impactos  negativos  para  as  populações  e  modos  de  vida 

locais.  A  presente  comunicação  analisa  dois  casos  de  estudo  de  projetos  agrícolas, 

tendo  em  conta  os  efeitos  sobre  a  vulnerabilidade  das  comunidades  locais  face  a 

cenários climáticos futuros. 

Introdução 

As concessões de terras a privados dispararam na África Subsariana na última década, 

despertando  o  interesse  da  comunidade  académica  e  de  organizações  não‐

governamentais  (ONG).  Suscitam  preocupação  os  possíveis  impactos  negativos  na 

segurança  alimentar,  na  posse  da  terra  e  nos modos  de  vida  rurais. Moçambique, 

território  em  que  se  centra  a  presente  investigação,  é  um  dos  países  com  maior 

número destas concessões a nível mundial. No entanto, ainda pouco se sabe sobre os 

impactos destes desenvolvimentos nas estratégias locais de resiliência climática, num 

país em que 80% da população depende da agricultura, e que tem sido duramente 

afetado por sucessivas secas e cheias. 

O  clima  é  um  dos  principais  fatores  que  contribuem  para  a  vulnerabilidade  das 

comunidades locais, que poderá agravar‐se nos casos em que há reassentamento de 

populações ou de terrenos de cultivo. É por isso uma das componentes abordadas no 

estudo, que incide em particular sobre as concessões de terras para projetos agrícolas. 
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Procura‐se  compreender os efeitos destes projetos nas dinâmicas  sociais  locais,  da 

perspetiva da corrente académica da justiça ambiental. 

Enquadramento conceptual: justiça ambiental 

O estudo da  justiça  ambiental  (JA),  enquanto  escola  académica,  tem‐se debruçado 

sobre  três  dimensões  em  particular:  a  distributiva,  a  processual  e  a  de 

reconhecimento. 1 

Inicialmente, quando surgiram os primeiros movimentos sociais e os primeiros estudos 

dedicados  à  justiça  ambiental,  nos  anos  80  do  século  XX,  estes  centravam‐se  na 

distribuição  desigual  dos  riscos  ambientais,  nomeadamente  a  maior  exposição  de 

certas  minorias  raciais  aos  riscos  da  poluição.  O  protesto  de Warren  County,  nos 

Estados Unidos (1983), em que uma comunidade maioritariamente afro‐americana se 

revoltou  contra  a  instalação  de  um  aterro  e  resíduos  perigosos  na  sua  área,  é 

comummente  considerado  o  momento  fundador  do  movimento  pela  justiça 

ambiental. Desde então, os movimentos cívicos reforçaram‐se e distribuíram‐se pelo 

mundo,  abordando  vertentes  tão  diversas  como  a  justiça  climática  e  a  justiça 

alimentar. 

Por seu turno, a justiça ambiental enquanto linha de investigação académica conheceu 

também uma forte expansão, quer em termos geográficos, quer em termos temáticos 

e a nível da abordagem teórica2. Se inicialmente se centrava nos aspetos distributivos, 

a JA evoluiu para uma abordagem processual, em que passaram a ser analisados os 

mecanismos de participação pública nas decisões. 

Mais recentemente,  impulsionada pelos debates académicos dos anos 90 do século 

XX,  emergiu  a  componente  da  ‘justiça  como  reconhecimento’.  Iris  Young,  Charles 

Taylor,  Nancy  Fraser  e  Axel  Honneth  são  as  referências  chave  do  debate  sobre  o 

reconhecimento no seio da filosofia política. Foi a partir destes contributos, sobretudo 

de Nancy Fraser, que se desenvolveu recentemente, na última década, uma linha de 

investigação  sobre  as  conceções  locais  de  justiça  e  o  reconhecimento  dos  povos 

indígenas do ‘Sul Global’. 

A  JA começou, assim, por se centrar nos países do Norte, em particular os Estados 

Unidos e a Europa. Atualmente os investigadores desta área desenvolvem projetos em 

toda a América Latina, África e Ásia. Em termos temáticos, tem havido também uma 

expansão  progressiva  da  abordagem,  incluindo  projetos  de  florestação  (REDD), 

conservação da natureza e serviços de ecossistemas (por exemplo Sikor et al., 2013 e 

Martin et al., 2016).3 4 
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Mais recentemente, o enquadramento conceptual da justiça ambiental foi aplicado às 

questões agrárias em África5 e na América  Latina6,  adotando neste  caso a  linha de 

abordagem  desenvolvida  por  Honneth7.  Esta  linha  de  investigação  emergente 

pretende complementar as análises da política económica, até agora predominantes, 

com a perspetiva da justiça ambiental, através de estudos empíricos detalhados junto 

das comunidades rurais.  

É  nesse  contexto  que  se  enquadra  a  presente  comunicação,  resultante  de  uma 

investigação  de  doutoramento  sobre  as  concessões  de  terras  em  Moçambique. 

Centramo‐nos  aqui  sobre  um dos  aspetos  abrangidos  nesse  estudo:  os  efeitos  das 

concessões de terras para a vulnerabilidade climática das populações locais, tendo em 

conta que a região estudada, e a agricultura de subsistência em particular, é uma das 

que se espera venham a sofrer impactos mais negativos nas próximas décadas. 

Agricultura e alterações climáticas 

A África Subsariana e o Sul da Ásia são apontados, em sucessivos estudos ‐ entre os 

quais o último relatório do Painel  Intergovernamental para as Alterações Climáticas 

(IPCC, 2014) ‐ como as regiões em que a agricultura está mais vulnerável aos eventos 

climáticos extremos. A generalidade dos estudos recolhidos pelo IPCC aponta para um 

aumento futuro da intensidade e frequência de secas, chuvas intensas e cheias. Além 

disso, a subida da temperatura irá favorecer a propagação de pragas e doenças. Os 

sistemas  de  produção  baseados  na  cultura  do  milho,  em  especial  no  continente 

africano, estão entre os que suscitam maiores preocupações. 

Um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acordados na Assembleia Geral 

das Nações Unidas em Setembro de 2015, é “acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar,  uma nutrição mais  adequada,  e promover uma agricultura  sustentável”. 

Mas para tal será necessário duplicar a produção de alimentos nos próximos 30 anos, 

para  fazer  face  ao  aumento  da  população  global.  Um  desafio  tanto mais  arrojado 

quanto as alterações climáticas, entre outros fatores, ameaçam anular os progressos 

feitos até aqui. 8 

Situação em Moçambique 

O caso de Moçambique é paradigmático dos desafios que se colocam às populações 

rurais face às alterações climáticas. O país, que chegou a ser o mais pobre do mundo, 

ocupa ainda o 181º lugar entre 188 países no Índice de Desenvolvimento Humano das 

Nações Unidas (2017). Apesar das suas elevadas taxas de crescimento económico, a 
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pobreza tem persistido nas zonas rurais, onde vive cerca de 80% da população, na sua 

maioria dependente da agricultura de subsistência. 

A  concessão  de  terras  a  investidores  privados  –  sobretudo  na  extração  mineira, 

florestas e agricultura –, que disparou na última década, tem aumentado a competição 

pelas  terras  mais  produtivas  e  acessíveis,  próximas  das  principais  estradas,  rios  e 

infraestruturas. Em Moçambique, estas concessões envolvem cerca de 3 milhões de 

hectares  de  terras  aráveis,  o  equivalente  a  toda  a  terra  cultivada  pelos  pequenos 

agricultores. 

Em  paralelo,  surgem  programas  de  desenvolvimento  rural  que  favorecem  o 

desenvolvimento do agronegócio em larga escala, como o ProSAVANA e o Projeto de 

Desenvolvimento do Vale do Rio Lúrio, e que têm gerado intensa controvérsia entre 

as ONG e os movimentos da sociedade civil. Estes movimentos, com destaque para a 

União  Nacional  de  Camponeses  (UNAC)  contam  com  o  apoio  de  organizações 

transnacionais  como  a  Via  Campesina.  Receia‐se  sobretudo  que  haja  expropriação 

massiva de terras, agravando ainda mais a vulnerabilidade e a insegurança alimentar 

das populações rurais. 

Metodologia e casos de estudo 

No âmbito do presente estudo,  foram selecionados dois  investimentos agrícolas no 

Norte de Moçambique, nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. Cada uma destas 

áreas  é  abrangida  por  um  programa  de  desenvolvimento  rural  (ProSAVANA  e 

Programa de Desenvolvimento do Rio Lúrio, respetivamente).  

Figura 1: Localização dos casos de estudo no Norte de Moçambique 
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O projeto  em estudo na província  de Nampula  trata‐se  de uma plantação de  soja, 

situada  no  distrito  de Malema,  com  concessão  aprovada  em 2012.  Neste  primeiro 

caso, o reassentamento e compensação das populações teve um alcance limitado. A 

maior parte das famílias e indivíduos afetados teve de abdicar das áreas que cultivava 

na plantação, pois havia já um precedente de ocupação por parte do grupo investidor. 

O segundo projeto, na província de Cabo Delgado, consiste numa plantação de cana‐

de‐açúcar,  cuja  concessão  foi  aprovada  em  2008.  Este  último  envolveu  o 

reassentamento  de  277  famílias  locais,  das  quais  cerca  de metade  tinha  recebido 

indemnizações  como  se  apurou  nos  dados  recolhidos  pelo  trabalho  de  campo  em 

Junho de 2015. 

O trabalho de campo, realizado entre 2014 e 2015, assentou em métodos qualitativos, 

incluindo entrevistas semiestruturadas (a empresas, autoridades, ONGs, populações 

locais), grupos focais e observação direta. Foram realizadas ao todo um conjunto de 

90 entrevistas a nível nacional, provincial, distrital e local. Na comunidade local, foram 

abrangidos quer os líderes tradicionais quer uma diversidade de moradores das aldeias 

onde  se  situam  as  concessões  de  terras  estudadas,  incluindo  camponeses 

reassentados, mas também aqueles que apenas tiveram de ceder terrenos de cultivo 

ou que não foram diretamente afetados pelo processo de concessão. 

Esta comunicação analisa em particular os resultados das entrevistas, no que se refere 

aos impactos das alterações climáticas, em particular das cheias, e à forma como os 

processos de reassentamento podem condicionar as estratégias de resiliência a nível 

local, acabando por agravar a vulnerabilidade das populações rurais. Para respeitar o 

anonimato  dos  entrevistados,  quaisquer  nomes  são  pseudónimos  e  não 

correspondem  aos  nomes  reais  de  nenhum  dos  participantes  da  investigação,  em 

nenhuma das zonas em estudo. 

Perceções sobre as alterações climáticas 

No  início de 2015, a chuva não poupou os agricultores de Moçambique. As regiões 

Centro e Norte foram afetadas por precipitação intensa e das piores cheias das últimas 

décadas.  No  ano  em  que  se  realizou  o  trabalho  de  campo  no  Norte  do  país,  nas 

províncias de Nampula e Cabo Delgado, as chuvas destruíram boa parte das culturas 

de subsistência,  sobretudo o milho. Muitos camponeses perderam as colheitas por 

completo, e estima‐se que cerca de 100 milhões de hectares tenham sido afetados. 

É pois uma evidência para os agricultores de subsistência, que constituem cerca de 

80% da população, o seu grau de exposição e vulnerabilidade aos caprichos do clima. 

No entanto, numa primeira abordagem, a maioria dos agricultores entrevistados não 
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exprime uma noção de alterações climáticas progressivas. A noção de que o clima é 

variável e de certo modo imprevisível – ‘ditado por Deus’ ‐ é predominante. Porém, 

quando diretamente questionadas sobre as mudanças que têm observado ao longo 

das  últimas  décadas,  as  populações  rurais  das  zonas  de  estudo  apontam  para  um 

aumento da temperatura na época seca – nos meses de Abril a Junho. 

A maioria dos camponeses entrevistados (em particular os mais idosos) apontam as 

mudanças nos padrões das chuvas – aumento da intensidade num período mais curto 

‐  como  tendo  o  maior  impacto  na  sua  segurança  alimentar  e  nível  de  vida.  A 

proximidade a um curso de água é determinante para poder produzir durante todo o 

ano, pois, na sua maior parte, estes camponeses dependem inteiramente da água das 

chuvas e não têm acesso a sistemas de irrigação. No entanto, em anos de cheia, as 

colheitas ficam à mercê das intempéries, como se verificou nos primeiros meses de 

2015 em ambas as províncias. 

Então a chuva não parou, o milho é uma verdura que não quer lá 

tanto muita água. Choveu, germinou, primeiro tem de ter uma 

pausa de uma semana, duas semanas. Assim quando chove 

seguidamente o milho não nasce. Em muitas machambas não foi 

conseguida a sua sacha, é quando o milho fica amarelado mesmo é 

quando não há‐de dar (Vítor Serafim, Malema) 

Efeitos das concessões nas práticas locais 

Os  efeitos  de  um  reassentamento  sobre  diferentes  grupos  sociais  vão 

necessariamente variar em função da respetiva situação familiar, rendimentos e redes 

sociais em que se integram. Estas condições determinam, como têm referido diversos 

estudos  levados  a  cabo  em Moçambique,  o  grau  de  acesso  à  terra  e  aos  recursos 

naturais que cada indivíduo e família terão. Por outro lado, mesmo num contexto em 

que toda a terra pertence ao Estado, a disponibilidade financeira continua a ser um 

fator determinante. 

Num  contexto  de  crescente  competição  sobre  a  terra  –  perante  o  aumento  da 

densidade  populacional,  maior  presença  de  investidores  e  degradação  das  terras 

disponíveis  –  existe  o  risco  dos  camponeses  mais  pobres,  que  já  estavam  numa 

situação  de  particular  vulnerabilidade  antes  das  concessões,  verem  reforçada  esta 

vulnerabilidade.  O  risco  é  tanto maior  quanto  se  ignorem  os  efeitos  indiretos  das 

concessões, os seus impactos cumulativos e a longo prazo. 
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É necessário, antes de mais, ter em conta a realidade social e o contexto de profunda 

pobreza. Face à possibilidade de obter uma indemnização no curto prazo, muitos dos 

camponeses  entrevistados  confessam  terem  investido  esses  montantes  noutras 

necessidades materiais imediatas e, na hora de procurar uma machamba alternativa, 

terem tido dificuldade em obter terra adequada e próxima da habitação, por esta ter 

custos elevados e não lhes ter sobrado nada da indemnização. 

Desta  forma,  as  compensações  materiais,  por  si  só,  acabam  por  ter  um  alcance 

limitado para assegurar a justiça de uma concessão de terra, no espírito plasmado na 

Lei da Terra, de que os camponeses reassentados devem ficar numa situação melhor 

ou pelo menos equivalente àquela em que se encontravam anteriormente. 9 

Estudos  anteriores,  realizados  nas  zonas  rurais  do  Norte  de  Moçambique, 

demonstraram  que  o  acesso  à  terra  e  recursos  naturais  variam  substancialmente 

consoante o estatuto socioeconómico, o grupo etário, a situação familiar e o género.10 

A pertença a uma comunidade local e a redes familiares terá também influência, pois 

pode permitir obter acesso a uma terra através de um empréstimo ou de uma herança, 

de  acordo  com as  práticas  costumeiras. No  entanto,  estas  regras  nem  sempre  são 

inteiramente  compatíveis  com  os  princípios  legais,  em  particular  no  que  toca  aos 

direitos de acesso à terra por parte das mulheres. Embora a Constituição não permita 

qualquer  discriminação  de  género  na  transmissão  dos  direitos  de  uso  da  terra,  as 

mulheres continuam mais vulneráveis.11 

Existem práticas locais específicas que podem ser vistas como estratégias de resiliência 

climática, nomeadamente a dispersão de machambas por áreas com características 

distintas, como a proximidade aos principais cursos de água (rios, ribeiros) e o tipo de 

solos  adequados  para  diversas  culturas  de  subsistência.  Numa  zona  como  Ocúa, 

parece haver esta preocupação por parte dos camponeses. Se é verdade que ter uma 

machamba junto ao Rio Lúrio permite ter acesso a água todo o ano – numa área em 

que  a maioria  dos  agricultores  depende  das  chuvas  –  por  outro  lado,  em  caso  de 

cheias, pode perder‐se toda a colheita de uma época. 

Foi isto que verificou Paulo Valente, um jovem agricultor, que não tinha memória de 

cheias  tão graves como as que atingiram o Lúrio em Janeiro‐Fevereiro de 2015. As 

águas  do  rio  galgaram  as margens  e  devastaram  as machambas  aí  cultivadas  pela 

população. Esta área tinha sido deixada livre pela plantação de cana‐de‐açúcar que aí 

se instalou em 2009. No entanto, é uma zona vulnerável a eventos deste tipo. 
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Só este ano vimos que trabalhar na margem do rio fica feio. (…) A 

nossa confiança era aqui fora (Paulo Valente, camponês 

reassentado, Ocúa). 

Estes testemunhos evidenciam como um processo de reassentamento, na sequência 

de  um  investimento  agrícola  privado,  pode  condicionar  as  estratégias  locais  de 

resiliência  climática  das  populações.  Trata‐se  de  um  aspeto  que  tem  sido  pouco 

estudado, e ainda menos a nível local.12 

Também em Malema, os camponeses reassentados referem‐se a algumas das zonas 

que agora cultivam como “pântano”. Num ano tão chuvoso como o de 2015, em que 

metade  das  colheitas  de milho  se  perderam,  a  vulnerabilidade  dos  agricultores  de 

subsistência evidencia‐se ainda mais. 

Em Malema, os camponeses que perderam as machambas quando a plantação de soja 

surgiu, em 2012, encontram‐se nas situações mais diversas. Enquanto uns tiveram de 

recorrer a empréstimos de terras temporários em aldeias vizinhas, outros, com laços 

mais  antigos  a  este  território,  tinham  já  garantido  o  acesso  à  terra  através  das 

respetivas famílias. 

Aquele que não tinha machamba fora é que está a sofrer. Mas nós 

como sempre tivemos machambas fora, fomos lá mesmo. (Alberto 

Maputo, Malema) 

Não consigo ir para fora para fazer outra produção. Não tenho 

força e é longe, não posso ter machamba longe. (Filomena Santos, 

Malema) 

A área entre o rio Lúrio e a aldeia é considerada uma das mais férteis desta zona, para 

além de ficar estrategicamente situada junto a uma estrada nacional. Em Malema a 

localização das machambas segue a mesma lógica de maximização da produtividade e 

minimização dos riscos climáticos.  

Aquele que foi esperto é que já ocupava perto do rio, ali podíamos 

aproveitar o ano todo. (Gustavo Andrade, Malema) 

Apesar  da  narrativa  que  dá  suporte  à  ‘Revolução  Verde’  em  África  pressupor  a 

existência  de  vastas  áreas  de  terras  por  cultivar,  os  investidores  acabam  por  se 

concentrar nas zonas mais produtivas, próximas dos rios, das infraestruturas e vias de 

comunicação. Precisamente as mesmas áreas procuradas pela população rural, e que 
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têm vindo  a  aumentar  a  sua densidade populacional. Neste  contexto de  crescente 

pressão sobre os recursos, e independentemente da terra ser propriedade do Estado, 

na prática a disponibilidade de recursos financeiros é crucial. 

Conclusões e recomendações 

O  IPCC  estima  que  cenários  de  seca,  chuvas  torrenciais  e  cheias  se  agravem  nas 

próximas  décadas  na  África  Subsariana.  Estes  impactos  vão  afetar  duramente  as 

populações  rurais  de  países  como Moçambique.  O  presente  estudo  sugere  que  a 

deslocação  de  populações  e  terrenos  de  cultivo,  na  sequência  das  concessões  de 

terras, poderá afetar a capacidade das comunidades rurais para gerir estes riscos. Urge 

aprofundar  a  investigação  nesta  área,  de  forma  a  contribuir  para  uma  maior 

sustentabilidade das atuais estratégias de adaptação e desenvolvimento rural. 

Por  um  lado,  é  necessário  mobilizar  os  diversos  agentes  com  interesse  no 

desenvolvimento rural e agrícola no país. Se a estratégia nacional passa por envolver 

os  investidores  privados,  muitos  deles  multinacionais,  torna‐se  necessário  tirar  o 

máximo partido  do  capital,  tecnologia  e  conhecimentos  disponíveis. Nas  zonas  em 

estudo, verificou‐se que o  investimento na comunidade, bem como a promoção de 

sistemas de agricultura por contrato e a criação de empregos em geral, era ou mais 

reduzida do que esperado, ou protelada para fases mais avançadas do projeto, muitas 

vezes pendente de novos financiamentos externos. Esta situação faz com que, anos 

depois dos reassentamentos, os benefícios para a comunidade envolvente sejam ainda 

pouco significativos e abrangentes. Do ponto de vista da justiça ambiental, levantam‐

se  problemas  claros  quando  as  populações  aceitam  os  projetos  em  função  de 

benefícios futuros que se arrastam no tempo, ou acabam mesmo por não se verificar. 

De um ponto de vista de justiça processual, urge que os processos de consulta prévios 

sejam  não  só  inclusivos,  como  contemplem  também  mecanismos  de 

acompanhamento a longo prazo, com uma participação ativa da comunidade, e em 

particular das populações reassentadas, desde o início dos processos.  

No  que  respeita  à  dimensão  distributiva  e material  dos  projetos,  os  processos  de 

reassentamento e compensação devem ter em conta os efeitos  indiretos e a  longo 

prazo  das  concessões.  A  criação  de  fundos  locais  de  desenvolvimento,  em 

complemento  das  indemnizações  aos  reassentados,  tem  sido  apontada  como  uma 

medida que assegura os benefícios a mais longo prazo e para a comunidade. 

Devem ainda ser criados mecanismos para prevenir os efeitos cumulativos e indiretos 

das  concessões.  Um  dos  riscos  mais  evidentes  é  que  os  camponeses  locais  sejam 

progressivamente afastados para  zonas marginais e menos produtivas,  com acesso 
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mais difícil a cursos de água e outros recursos naturais, bem como aos mercados locais 

e infraestruturas sociais (centros de saúde, escolas). 

Finalmente, é necessário ter em conta a dimensão transversal do reconhecimento, que 

implica  o  desenvolvimento  de  interações  recíprocas  entre  os  investidores  e  as 

comunidades.  Isto  passa  pela  troca  de  conhecimentos  e  experiências,  e  pela 

integração das práticas ecológicas locais, numa perspetiva pró‐ativa e bottom‐up. 13 

O  estudo  das  relações  sociais  a  nível  local,  bem  como  das  práticas  de  gestão  dos 

recursos  naturais,  será  determinante  para  prevenir  uma  degradação  ainda  mais 

profunda das condições de vida dos camponeses. A perspetiva da justiça ambiental, 

ao  analisar  de  uma  forma  integrada  as  diversas  componentes  destes  processos  de 

mudança  económica,  ambiental  e  social,  vem  contribuir  para  uma  adaptação 

socialmente sustentável nas zonas rurais mais vulneráveis do planeta. 
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Resumo 

As  mudanças  climáticas  poderão  se  intensificar  e  repercutir  de  várias  formas  nas 

atividades agropecuárias,  dentre  elas,  a  piscicultura,  que poderá  ser  uma das mais 

impactadas.  Como  essa  atividade  sofre  os  efeitos  das  mudanças  climáticas  e,  ao 

mesmo tempo, provoca alterações ambientais, é necessário desenvolver ações para 

minimizar as perdas econômicas, especialmente no Submédio do rio São Francisco, que 

está  inserido  na  região  semiárida  brasileira.  Esse  estudo  visa  avaliar  os  impactos 

ambientais  e  adaptação  da  piscicultura  no  Submédio  São  Francisco  diante  das 

mudanças climáticas. Impactos ambientais e socioeconômicos são efeitos esperados e 

como adaptação sugere‐se a seleção de espécies adaptadas às variações climáticas, 

planejamento, manejo adequado da ração, dentre outras ações. 

Introdução 

O  crescimento  da  demanda  nacional  e  também  mundial  por  peixes  e  pescados, 

associado ao limite esgotado de produção em áreas na Europa e nos Estados Unidos, 

faz  a  procura  pelo  alimento  ser  maior  que  a  oferta.  No  Brasil,  apesar  da  grande 

capacidade produtiva, 30% dos pescados consumidos vm de fora, especialmente da 

China e do Vietnã (CASTRO, 2014). Segundo Bueno et al. (2011) a piscicultura é uma 

das atividades que mais cresce no Brasil, principalmente em reservatórios no sistema 

intensivo utilizando tanques‐rede e gaiolas. Ribeiro (2015) constatou que as políticas 

públicas voltadas para o agronegócio tm incentivado a prática da piscicultura em novos 

espaços, como lagos, represas e açudes. 

A piscicultura nas águas continentais, principalmente os peixes criados em viveiros, 

tanques‐rede  e  outros  sistemas,  totalizaram 483.241  toneladas,  demonstrando um 

crescimento de 1,88% em relação ao ano de 2014 (CARVALHO‐FILHO, 2016). A tilápia 

(Oreochromis niloticus) segue como a espécie mais criada no Brasil, com 219,33 mil 
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toneladas despescadas em 2015, representando 45,4% do total da despesca nacional 

(IBGE, 2015). De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2017), em dez anos, entre 2005 e 2015, a produção do peixe mais cultivado no Brasil, 

a tilápia, saltou 223% com a modernização e a intensificação da produção tanto em 

tanques‐rede em reservatórios quanto em viveiros escavados. 

A  piscicultura  como  atividade  produtiva  adquiriu  caráter  técnico/empresarial 

moderno  nos  últimos  anos  da  década  de  70  e  registrou  durante  os  anos  80, 

considerável aperfeiçoamento, proporcionando melhoria socioeconômica nas regiões 

em que foi implantada. Cabe destacar ainda, a importância das condições climáticas 

do Nordeste, que favorece a capacidade de integração da piscicultura com os demais 

elementos  produtivos  do  meio  rural,  em  especial  com  os  projetos  de  agricultura 

irrigada, em que a água enriquecida de nutrientes e de matéria orgânica decorrente 

da  produção  biológica  nos  viveiros,  pode  e  deve  ser  utilizada  na  irrigação, 

racionalizando os meios de produção com reflexos diretos na melhoria dos índices de 

rentabilidade  final  dos  diversos  segmentos  produtivos  das  propriedades  rurais 

(ROCHA, 1997).  

O  Nordeste  possui  ainda  um  elevado  potencial  de  produção  aquícola  em  tanques 

escavados com a utilização de águas de poço. Em 2015, essa região respondeu por 

17,4% da produção nacional de peixes e por 17,5% do valor de produção, no entanto, 

com a crise hídrica que atingiu a região nos últimos anos, essa situação certamente 

mudou,  pois  grande  percentual  da  piscicultura  nordestina  é  desenvolvida  nos 

reservatórios em tanques‐rede ou gaiolas em sistema intensivo de produção. Como as 

demais  atividades  agropecuárias,  a  piscicultura  também  é  vulnerável  à  fatores 

climáticos  diversos.  A  prolongada  estiagem  que  atinge  o  Nordeste  desde  2012, 

provocou uma severa crise hídrica em diversos estados e inviabilizou a produção de 

peixes (VIDAL, 2016). 

Historicamente  a  região  Nordeste  sempre  foi  afetada  por  extremos  climáticos, 

havendo inúmeros relatos desde o século XVII. Devido à irregularidade das chuvas e 

aos baixos índices pluviométricos (abaixo de 800 mm por ano) grande parte da região 

enfrenta  um  problema,  já  crônico,  de  falta  de  água,  motivo  desses  obstáculos  ao 

desenvolvimento  das  atividades  agrárias  e  agropecuárias  (MARENGO  et  al.,  2011). 

Extremos climáticos associados à precipitação pluviométrica afetam diretamente os 

recursos hídricos uma vez que a mudança no padrão de precipitação  tem  impacto 

direto no ciclo hidrológico, da mesma forma afeta a vida da população, resultando, 

especialmente, no aumento das perdas econômicas, materiais e até de vidas humanas 

(ASSIS, 2012). 
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A terminologia mudança climática refere‐se à qualquer mudança no clima durante um 

considerável período de tempo, independentemente se for uma variação natural ou 

resultado das atividades humanas. O Semiárido brasileiro será a região do país mais 

impactada  pelas mudanças  climáticas  de  acordo  com  o  Painel  Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007). 

A bacia do rio São Francisco é uma referncia obrigatória de pesca, onde se pratica tanto 

a pesca de subsistncia quanto a comercial. O rio São Francisco apresenta 2.780km de 

extensão, passando por sete Estados, onde ocorrem onze represamentos, com área 

alagada  que  corresponde  à  cerca  de  23,3%  da  área  represada  no  país  (PLANVASF, 

1989). É inegável a importância desse rio para a população e o desenvolvimento das 

atividades econômicas, porém, o uso  indevido dos  recursos hídricos na bacia pode 

conduzir ao colapso de diversas atividades desenvolvidas na região, fato que tem se 

tornado  objeto  de  preocupação  da  comunidade  científica,  instituições 

governamentais,  políticos,  empresários  e  a  população  em  face  das  mudanças 

climáticas que ocorrem na região (MARQUES et al., 2016). 

Os maiores polos de piscicultura do Nordeste estão localizados em volta dos grandes 

açudes  do  Ceará  (Orós  e  Castanhão)  e  do  Submédio  e  Baixo  São  Francisco  (Xingó, 

Itaparica  e  Moxotó)  (VIDAL,  2016).  A  região  do  Submédio  São  Francisco  (SMSF) 

apresenta uma variedade de usos e usuários de água (consuntivos e não consuntivos), 

que  configuram  por  si,  uma  série  de  conflitos  pelo  uso  da  água  existente, 

principalmente,  entre  o  setor  de  geração  de  energia  e  a  agricultura  (SILVA,  2017). 

Considerando que há conflitos entre os usos múltiplos e ecológicos da água em meio 

aos  diversos  interessados,  estes  vm  sendo  intensificados  pelo  atual  cenário  de 

mudanças climáticas (CARDOSO; EL‐DEIR; CUNHA, 2016). 

Segundo  Martins  e  Magalhães  (2015),  a  seca  plurianual  iniciada  em  2012,  e  que 

chegou a quatro anos de duração em 2015, é o quadrinio mais crítico em termos de 

totais de chuva desde 1911. Como resultado, há uma intensificação dos efeitos da seca 

ao longo desse período, os quais podem ser agravados ainda mais pela perspectiva de 

um  quinto  ano  de  seca.  A  seca  hidrológica  no  período  de  2012‐2015  foi  crítica, 

culminando em setembro de 2015 com 21 reservatórios secos e 33 em volume morto. 

Marques e Oliveira (2016) ressaltaram que a desestruturação do sistema econômico, 

bem como do sistema ambiental, em  face da variabilidade climática, dá‐se quando 

esta atinge um nível tal que a partir desse instante rompe‐se o equilíbrio do sistema e 

a  crise,  em  diversos  subsistemas,  é  inevitável,  podendo  ser  mais  ou  menos 

intensa.Esse estudo visa avaliar os impactos ambientais e adaptação da piscicultura no 

Submédio São Francisco diante das mudanças climáticas. 
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Descrição de caso de estudo 

Com uma área de, aproximadamente, 155.637 Km², o SMSF abrange uma totalidade 

de 17% do território da bacia hidrográfica do rio São Francisco, sendo essa a região 

com  menor  incidncia  de  chuva.  O  SMSF  caracteriza‐se  como  um  dos  polos  de 

desenvolvimento de empreendimentos da piscicultura instalados em trs reservatórios 

e sete municípios inseridos em trs estados brasileiros (CBHSF, 2017a). Segundo Ribeiro 

et al. (2015) a maioria dos piscicultores do polo do Submédio São Francisco (69,23%) 

foram  classificados  como  pequenos  produtores,  com  produção  de  até  240.000 

toneladas. 

A região fisiográfica que se estende de Remanso até a cidade de Paulo Afonso (BA), 

caracterizada como SMSF, inclui os reservatórios de Itaparica (atual Luiz Gonzaga, em 

homenagem ao rei do baião), Moxotó, Paulo Afonso I, II, III e Paulo Afonso IV, o que 

representa,  um  enorme  potencial  aquático  considerando  ainda  que  a  região  está 

situada no semiárido nordestino (SOARES et al., 2007). 

O clima da área é denominado de Tropical Quente Semiárido e apresenta um regime 

de chuvas irregulares o que gera uma deficincia hídrica acentuada. De acordo com a 

classificação climática de Köppen, a área está integrada à região climática do tipo BSwh 

(CEARÁ,  2011).  As  precipitações  pluviais  concentram‐se  em  poucos  meses  e  são 

imprevisíveis, o que caracteriza a existncia de grande diversidade climática, incluindo 

áreas muito secas com menos de 300 mm de chuvas anuais, onde a taxa de evaporação 

chega a superar a de precipitação e áreas semiáridas caracterizadas por isoietas anuais 

inferiores a 800 mm (BARBOSA; PONZI‐JÚNIOR, 2006). Uma peculiaridade da Região 

Hidrográfica  do  São  Francisco  é  o  regime  hidrológico  dos  rios  que  atravessam  o 

semiárido. Cerca de metade dos tributários mais importantes do rio São Francisco são 

rios  intermitentes, destacando‐se os rios Pajeú, Moxotó e Graça. Essa característica 

influencia fortemente a qualidade da água, uma vez que as vazões estão diretamente 

relacionadas com a capacidade de diluição dos poluentes (ANA, 2012). 

Resultados 

A  área  dos  reservatórios  hidrelétricos  do  SMSF  é  de  988,3  Km²,  com  produção 

estimada em 32.988 toneladas de tilápia em 2014, sendo a margem pernambucana a 

de maior produção, 16.368 t, o que corresponde quase à metade da produção do SMSF 

(RIBEIRO, 2015). Nas  regiões Nordeste e Centro‐Oeste no ano de 2015 registrou‐se 

quedas de 4,7% e 19,7%, respectivamente (IBGE, 2016). 

A Tabela 1 apresenta a produção de tilápias nos municípios localizados nas margens 

dos reservatórios do SMSF que praticam a tilapicultura, tendo produzido em 2014 e 
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2015, 32.988 ton. e 14.224 ton., respectivamente, com uma queda de 43% em relação 

ao ano anterior por conta da estiagem prolongada. 

Tabela 1: Produção de tilápias nos municípios localizados nas margens dos 

reservatórios do SMSF em 2014 e 2015 

Reservatório  Estado(s)  Município  Produção em 2014 (ton.) 
Produção em 2015 

(ton.) 

Xingó  Alagoas 
Delmiro Gouveia  156  76,8 

Piranhas  4.800  900 

Itaparica 

Bahia 

Glória  10.968 4.773 

Paulo Afonso  696 2.223 

Rodelas  --- 301 

Pernambuco 

Jatobá  7.548 4.000 

Itacuruba  1.440 950 

Petrolândia  7.380 1.000 

Total 32.988 14.224 

É  preciso  considerar  que  a  atividade  de  piscicultura  em  tanques‐rede  nos  grandes 

reservatórios  envolve  riscos  e  necessita  de melhor  regularização,  afinal  trata‐se  da 

utilização de águas públicas continentais de domínio da União. Apesar de toda uma 

argumentação  de  que  a  criação  dos  peixes  em  tanques–rede  nos  reservatórios  é 

sustentável e agride menos o ambiente, sendo um enorme potencial para produção 

aquícola, faltam definições da capacidade suporte de cada reservatório e necessidade 

de  desenvolvimento  de  técnicas  de  manejo  que  garantam  o  uso  múltiplo  deste 

ambiente (SOARES, 2007). 

O Rio São Francisco tem sofrido uma série de impactos que refletem negativamente 

na  sua  qualidade,  e  consequentemente,  em  todos  os  que  tiram  dele  a  sua 

sobrevivncia, seja visando a utilização de suas águas para geração de energia elétrica; 

na captura de água para abastecimento público ou em projetos de irrigação agrícola 

e, sem deixar de mencionar, a captura de peixes, que tem garantido a sobrevivncia de 

inúmeros pescadores. As constantes mortandades de peixes que vm ocorrendo em 

diferentes  locais  deste  rio,  paralelo  ao desaparecimento de matas  ciliares  e  lagoas 

marginais além das veredas (só para citar alguns exemplos), são reflexos visíveis destas 

agressões (EYSINK, 2006). 

Tem sido comum o relato de perdas relevantes nas fazendas de piscicultura, tanto por 

escapes em épocas de chuvas excessivas como por mortalidades em inverno ou verão 

extremos (SILVA; INOUE; FIETZ, 2016). Episódios de mortandade de peixes ocorrem, 

com  razoável  regularidade,  em  todas  as  partes  no  mundo  e  numa  variedade  de 

habitats.  Muitos  deles  são  causados  por  fenômenos  naturais,  entre  os  quais 

temperatura elevada, baixo teor de oxignio, inversões térmicas, baixos níveis de água, 

crescimento excessivo de plânctons, etc. Em vista das mudanças no clima, este tipo de 
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mortandade tende a ocorrer com freqüncia cada vez maior (HACKETT, 2005). Em 1974 

ocorreram  os  primeiros  registros  de  mortandade  de  peixes  no  rio  São  Francisco, 

entretanto, esses episódios já vm ocorrendo quase que historicamente: 1976; 1978; 

1985,  2004;  2005;  2006;  2010;  2013;  2014;  2015,  2016.  Em  2017  estima‐se  que 

cinquenta milhões  de  peixes morreram  somente  no  reservatório  Itaparica  (CBHSF, 

2017b). 

Impactos Ambientais 

As  mudanças  no  cenário  climático  poderão  afetar  uma  das  principais  fontes  de 

alimentação do brasileiro: o peixe. Estudos feitos no Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA) com o tambaqui, uma das espécies de maior potencial econômico 

da região, mostram que o aumento da temperatura retarda o crescimento do animal. 

Nessas condições, a mudança climática afeta uma das principais enzimas que elevam 

a quantidade de ômega‐3 no organismo do peixe. Embora haja um pico dessa enzima 

num primeiro momento, ela cai bruscamente depois. Por isso, pode‐se ter peixes com 

mais gordura saturada (MACEDO, 2014). 

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, os 

registros  de  dados meteorológicos  dessa  bacia  já  são  suficientemente  longos  para 

permitir  a  análise  das  tendncias  de  alteração  da  temperatura,  evaporação  e 

precipitação. Os resultados obtidos pelo Instituto de Meteorologia (INMET) mostram 

um  aumento  da  temperatura  do  ar  e  da  evaporação,  e  uma  diminuição  da 

precipitação,  durante  o  passado  recente  (1961‐2014)  (CBHSF,  2015a).  A  pesca  em 

águas interiores e a aquicultura podem se defrontar com mortalidade mais elevada 

devida à ondas de calor e à escassez ou competição por água (CSA, 2014). 

Dados da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) nos anos de 2010 e 2013 

mostram o declínio do nível da água no reservatório de Itaparica nesse intervalo de 

tempo. Em 2010, a média da profundidade no reservatório era de aproximadamente 

21 m, e em 2013, a média caiu para aproximadamente 15 m (CHESF, 2010; 2014). Essas 

informações evidenciam o cenário hídrico atual na região do semiárido e o nos traz à 

luz as reflexões acerca da capacidade de suporte desse recurso frente às mudanças 

climáticas e aos seus usos múltiplos (CARDOSO; EL‐DEIR; CUNHA, 2016). 

Cada espécie de peixe possui uma zona de conforto de temperatura da água para sua 

sobrevivncia e uma temperatura ótima para seu máximo desempenho. Mesmo sendo 

a  tilápia  considerada  uma  espécie  resistente  e  rústica,  quanto  mais  perto  dos 

extremos, mais susceptível às doenças ficam os peixes. (MARCUSSO et al., 2015). As 

doenças  nos  pescados  (como  a  síndrome  da  mortalidade  precoce)  são  ameaça 

constante  para  a  produção  e,  portanto,  para  os  meios  de  vida  locais.  O  uso  de 

antibióticos  e  substâncias  químicas  em  sistemas  intensivos  é  também  fonte  de 

243

Parte I



preocupação, com muitos países instituindo regulações sobre o uso de antibióticos, 

drogas e substâncias químicas na produção aquícola (CSA, 2014). 

A forte estiagem que vem assolando o SMSF provocou a diminuição da lâmina d’água 

dos reservatórios e açúdes. Como consequncia, os produtores que utilizavam tanques‐

rede  tiveram  que  diminuir  drasticamente  a  produção  e  realocar  seus  tanques, 

aumentando os custos (FRESNEDA, 2014). Por outro lado, quando ocorre enchentes, 

pode ocorrer danos à estrutura dos tanques‐rede, liberando milhares de peixes para 

os rios e até a morte de alguns deles, como relatado na região da Grande Dourados 

(LIRA, 2016). 

A temperatura mais alta favorece o crescimento de algumas espécies de microalgas 

que,  junto  com  o  excesso  de  nutrientes  usados  na  piscicultura,  podem  ocasionar 

florações  provocando um  fenômeno  conhecido  como  “maré  vermelha” devido  aos 

pigmentos das microalgas. Algumas espécies de microalgas podem, inclusive, conter 

toxinas, representando risco de intoxicação ao homem (FUERA, 2016). As quantidades 

excessivas  de  ração  podem  favorecer  a  ocorrncia  de  eutrofização.  A  atividade  de 

piscicultura tem potencial  impactante negativo, podendo comprometer a qualidade 

da água e afetar a biodiversidade local, devido à liberação de nutrientes (nitrognio e 

fósforo) provenientes da ração e dejetos dos peixes, associado ao uso de antibióticos 

e hormônios. Por isso a gestão de recursos pesqueiros se faz importante, uma vez que 

atualmente  não  vem  assegurando  o  crescimento  econômico  da  atividade 

simultaneamente à sustentabilidade do uso dos recursos (SOBRAL et al., 2009). 

A atividade de piscicultura pode transformar o meio ambiente através da demanda 

por  recursos  naturais,  do  risco  e  interações,  dos  impactos  ambientais  causados, 

interferindo na estrutura do sistema, mudando assim o ponto de resilincia (CARDOSO, 

EL‐DEIR; CUNHA, 2016). O aquecimento e a acidificação da água, aliados à diminuição 

do  oxignio  dissolvido,  também  afetam  a  dinâmica  dos mares  e  rios,  resultando  na 

migração de espécies, problemas com a desova, proliferação de algas, diminuição no 

crescimento  dos  peixes,  aumento  na  predação, mudança  no  ecossistema  entre  as 

espécies  de  peixes  e  até  a  extinção  de  muitas  delas  (como  visto  em  inúmeras 

manchetes de noticiário em todo o mundo). Além disso, o aquecimento global diminui 

a disponibilidade e aumenta os preços dos  ingredientes que compõem as rações, o 

que  torna a produção de peixes uma atividade com custos altos e de alto  risco de 

danos ou perdas em infra‐estrutura (SILVA, 2016). 

Em  função  do  represamento  de  águas  do  rio  São  Francisco,  as  espécies  de  peixes 

reofílicos sofreram grande  impacto,  isto porque foram  impedidas de subir as águas 

para realizar a migração reprodutiva. Visando contornar este impacto, a piscicultura 

da CHESF realizou a reprodução artificial de várias espécies do rio São Francisco, como: 
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a  curimatã‐piau,  Prochilodus  costatus;  piau‐verdadeiro,  Leporinus  obtusiden;  piau‐

lavrado,  Schizodon  fasciatus;  surubim,  Pseudoplatystoma  corruscans;  pacamã, 

Lophiosilurus  alexandri,  dourado,  Salminus  brasiliensis;  dentre  outras.  Dentre  os 

impactos  identificados  relacionados  com  a  mortandade,  a  longa  “estiagem” 

certamente  favoreceu  o  assoreamento  ao  longo  do  Rio  São  Francisco  à  jusante, 

especialmente porque foi observada uma reduzidíssima quantidade de matas ciliares, 

o que  favorece a erosão e consequentemente, o assoreamento do  rio. Além disso,

verificou‐se o  lançamento de esgotos na água e a possibilidade de carreamento de

produtos químicos advindos da Companhia Mineira de Metais do Grupo Votorantim,

especialmente  do  depósito  localizado  na margem direita  do  rio  e  à  jusante  de  Trs

Marias (EYSINK, 2006).

A  morte  dos  cardumes,  por  causa  da  seca  encarrilhada,  reedita  o  fenômeno  da 

migração.  Agora,  pescadores  do  Nordeste  estão  indo  em  busca  de  sobreviver  no 

Norte, onde a água não costuma desaparecer com os peixes, ou seguem para onde o 

rio São Francisco ainda é abundante e há possibilidade se instalar gaiolas de tilápia (O 

POVO ONLINE, 2016). Como o peixe se desenvolve na água durante todo o ciclo, com 

menos oferta de água, o produtor passa a fazer a reposição de forma mais lenta de 

alevinos (a fase inicial do peixe) implicando na redução dos estoques e repercutindo 

na elevação dos preços. A elevação se deve tanto ao impacto na oferta dos animais de 

cativeiro, devido à seca, como ao período de defeso de alguns peixes (BARROS, 2015). 

Conclusões 

Considerando que a piscicultura é uma atividade que sofre os efeitos das mudanças 

climáticas  e,  ao  mesmo  tempo,  provoca  alterações  ambientais,  é  necessário 

desenvolver ações para minimizar as perdas econômicas, especialmente no Submédio 

São Francisco, que está inserido na região semiárida. Como adaptação da piscicultura 

no Submédio São Francisco diante das mudanças climáticas, sugere‐se a seleção de 

espécies  adaptadas  às  variações  climáticas,  o  manejo  adequado  da  ração,  o 

monitoramento  da  qualidade  da  água  em  tanques,  controlar  a  densidade  dos 

estoques, açudes e reservatórios, a capacitação dos piscicultores, o uso de rações de 

boa  qualidade,  planejamento  de  todas  as  etapas  produtivas,  o  uso  criterioso  de 

suplementos alimentares,  investir em tecnologias para aumentar a produtividade e 

melhorar  a  qualidade  da  produção,  promover  a  oxigenação  dos  tanques  quando 

necessário,  são  ações  que  podem  minimizar  as  perdas  da  safra  e  os  prejuízos 

econômicos,  mesmo  em  períodos  de  variação  climática  extrema,  como  ocorre 

atualmente na região. A piscicultura no Submédio São Francisco tem potencial para 

crescer ainda mais se for planejada considerando as mudanças climáticas e com bases 

sustentáveis. 
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Resumo  

As  alterações  do  contexto  urbano  levam  frequentemente  ao  incremento  da 

temperatura, acentuando diferenças entre as áreas urbanas e o meio rural envolvente, 

resultando no denominado Efeito de Ilha de Calor Urbano (EICU). A instalação de uma 

rede de monitorização da temperatura do ar na área urbana e na envolvente rural da 

cidade de Bragança permitiu, através da análise das diferenças de temperatura entre 

estes dois contextos territoriais, demonstrar a existência de um EICU. Verificou‐se que 

o EICU  é  mais  intenso  no  verão,  antes  do  nascer  do  Sol.  Foi  ainda  observada  a

ocorrência do efeito de Ilha de Frio, no período da manhã. Temperaturas mais altas

foram registadas onde ocorre a maior intensidade do EICU e as mais baixas em pontos

altos ou  influenciados pela drenagem de ar  frio, na envolvente do  rio Fervença. No

âmbito  deste  estudo,  foram  ainda  sugeridas  medidas  mitigadoras  do  EICU,

preservando ou integrando espaços verdes.

Introdução 

A transformação do território, pelo avanço do espaço urbano, pode conduzir a diversas 

alterações  ambientais  devido,  entre  outros  fatores,  à  introdução  de  superfícies  de 

baixo albedo, ao aumento de emissões atmosféricas ou à maior liberação de calor de 

origem antropogénica1. Como resultado, o clima urbano assume peculiaridades que o 

tornam diferenciado de outros contextos climáticos.  

O clima urbano resulta da interferência das estruturas urbanas no balanço térmico e 

radiativo  devido  à  geometria  dos  edifícios,  das  características  de  superfícies,  da 

poluição  atmosférica,  da  emissão  de  calor,  do  tráfego  e  do metabolismo  de  seres 

vivos2. Como resultado destes fatores, regista‐se o fenómeno mais representativo da 

interferência da cidade no clima, no denominado Efeito de Ilha de Calor Urbano (EICU), 

caracterizado  pela  ocorrência  simultânea  de  temperaturas  mais  altas  em  áreas 

urbanas quando comparadas com áreas rurais envolventes2,3. Este fenómeno torna‐se 
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mais  evidente  em  zonas mais  urbanizadas,  motivado  pela  elevada  rugosidade  das 

estruturas  urbanas  que  diminui  a  perda  de  calor  por  irradiação,  convecção  e 

transferência por vento. Assim, o EICU acaba por assumir maiores  intensidades em 

zonas mais urbanizadas, onde ocorre um menor fator de visão de céu e predominam 

superfícies de baixo albedo2,3,4.  

Os estudos do EICU são habitualmente realizados tendo por base o conceito de Zona 

Climática Local (ZCL), que permite uma aproximação às variações na alteração do clima 

nos diferentes espaços urbanos5,6. Para além das componentes urbanas, a presença 

de  terrenos  complexos,  com  fenómenos  como  transporte  de  massas  de  ar  frio, 

rugosidade  do  terreno  ou  a  ocorrência  de  brisas  de montanha  e  de  vale  também 

contribuem para o perfil térmico urbano. 

O objetivo deste estudo foi analisar o clima urbano da cidade de Bragança, para definir 

opções que devem ser incorporadas no planeamento (climático) urbano, contribuindo 

para  a  melhoria  do  conforto  térmico  exterior  ou  do  desempenho  energético  dos 

edifícios. 

Metodologia
Caracterização da Área de Estudo 

Localizada no nordeste de Portugal, Bragança apresenta uma elevada complexidade 

orográfica, pois apesar da sua reduzida dimensão, apresenta uma variação altimétrica 

de  200 metros. A  sua  estrutura  urbana  caracteriza‐se  pela presença de um núcleo 

histórico e central denso, que contrasta com a grande diversidade de  tipologias de 

construção e dispersão das últimas décadas. Na cidade persistem marcas de expansão 

recente,  com  diferentes  níveis  de  consolidação,  com  amplos  espaços  de  transição 

entre o urbano e o rural.  

O contexto climático regional é marcado pela grande amplitude térmica, pois a cidade 

localiza‐se  num  contexto  climático  de  tipo  Csb  da  classificação  de  Köppen,  o  que 

corresponde a um clima temperado com invernos suaves, verão seco e verão longo e 

fresco7. 

Monitorização do Clima Urbano 

Bragança  conta  com  uma  rede  de monitorização  de  23  termo‐higrómetros  e  uma 

estação meteorológica, nos quais são registados dados de modo contínuo desde 2012. 

Os  sensores  foram  dispostos  de  maneira  a  alcançar  uma  distribuição  equilibrada, 

considerando os diferentes contextos  topográficos, além da  representatividade por 
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ZCL, como proposta por Oke8, com a  inclusão de uma nova categoria referente aos 

espaços verdes urbanos. Como resultado, os sensores encontram‐se distribuídos para 

incluir três a quatro sensores por zona climática (Figura 1), considerando as seguintes 

tipologias: 

PMA ‐ Edificado moderno de altura média a alta, elevada densidade e predomínio de 

superfícies pavimentadas.  

BDT  ‐  Núcleo  antigo  da  cidade,  com  edificado  de  altura  média‐baixa,  elevada 

densidade, edificado em pedra e tijolo.  

UMR ‐ Média densidade, ruas de habitações de baixa altura em banda ou isoladas. ZCS 

‐  Comercial  e  industrial,  densidade média  a  baixa,  com  edifícios  baixos  de  grande 

envergadura com parqueamento pavimentado.  

EVU ‐ Espaços verdes urbanos, cobertura predominantemente verde com vegetação 

rasteira e arbórea.  

TUR ‐ Espaço de transição entre o meio urbano e rural, casas dispersas com envolvente 

agrícola e florestal.  

ZRE ‐ Áreas rurais isoladas nos subúrbios da cidade representativas das características 

da paisagem local.  

Figura 1: Localização dos sensores 
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Os sensores Termo‐Higrómetros usados são do modelo TinyTag TGP4500, instalados 

em  abrigos  a  3 metros  acima do  solo,  em postes  de  iluminação  pública. Os  dados 

obtidos  foram  convertidos  para  formato  compatível  e  trabalhados  de  maneira  a 

complementar a análise climática. 

Resultados e Discussão

A intensidade do EICU para o período em questão (2012‐2016) foi avaliada tendo por 

base as diferenças de temperatura entre as ZCLs urbanas e as ZCLs rurais (Δurbano‐rural).  

A  Figura  2  representa  a  variação  da  intensidade  do  EICU  nas  diferentes  ZCLs, 

permitindo observar uma maior  amplitude de  valores na  classe PMA  (categoria de 

espaços mais densamente urbanizados), alcançadas no verão, com valores que variam 

entre ‐5°C e 7°C. Uma grande amplitude, para o mesmo diferencial, também pode ser 

observada em EVU, devido ao efeito de sombra que ocorre nas estações mais quentes, 

associado  à  ausência  de  folhas  no  inverno,  permitindo  que  a  área  receba  mais 

radiação. Em contrapartida, os espaços de transição entre área urbana e rural (TUR), 

apresentaram  os  valores  menos  intensos  para  o  EICU.  A  ocorrência  de  valores 

negativos na amplitude do EICU indica a presença de um outro efeito, o Efeito de Ilha 

de Frio Urbana. 
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oC 

Figura 2: Distribuição dos valores médios horários na diferença de temperaturas 
entre as zonas climáticas urbanas e rurais para as estações do ano (em ºC)

Segundo  Lopes10,  em  países  europeus  é  comum  a  ocorrência  de  valores  de  EICU 

superiores  a  4°C  em  cidades  de  média  dimensão  (aproximadamente  100.000 

habitantes). No caso de Bragança, ainda que a sua dimensão seja menor, verifica‐se 

um comportamento idntico, constatando‐se ainda a ocorrência deste efeito nos meses 

mais frios, ainda que com menor intensidade. 

O comportamento médio registado, para o EICU, ao longo do dia e dos meses do ano 

nas zonas climáticas PMA, UMR e TUR está representado na Figura 3, onde é possível 

identificar um EICU diurno e outro noturno, que se diferenciam em intensidade. Estes 

dois fenómenos podem ser explicados pelas características do espaço urbano e pela 

presença de vegetação, que  influenciam a ocorrência de processos  localizados, que 

incluem a presença de ilhas de calor e de frio com variações ao longo do ano.11 
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Figura 3: Variação ao longo do dia e do ano para o efeito de EICU em três das ZCLs, 
em oC.

O Efeito de  Ilha de Frio, observado  com maior  intensidade na  zona climática PMA, 

resulta  do  aquecimento mais  rápido  na  zona  rural  nas  primeiras  horas  da manhã. 

Nestes locais, a baixa elevação do sol no início da manhã cria áreas de sombra urbanas, 

que  impedem a  incidncia direta de  radiação de pequeno  comprimento de onda. A 

inércia térmica superior e a baixa taxa de evapotranspiração levam ao aumento das 

temperaturas no decorrer do dia, com o incremento da incidncia da radiação solar, até 

que a diferença de temperaturas se torna favorável às ZCLs urbanas. Começa então a 

formar‐se o EICU, com um considerável aumento depois do pôr‐do‐sol e ainda mais 

significativo antes do nascer do sol. 

O incremento e a diminuição da intensidade do EICU podem também ser explicados 

pela diferença na taxa de aquecimento/arrefecimento entre áreas urbanas e rurais, 

que é representada na Figura 4. Os dados confirmam uma maior taxa de aquecimento 

matinal  na  área  rural  (ZRE),  com  maior  amplitude  no  verão,  apresentando  uma 

diferença  máxima  de  aproximadamente  2°C/h  face  à  ZCL  mais  urbanizada  (PMA), 
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próximo das 8h da manhã. A zona PMA, por sua vez, armazena calor por mais tempo 

durante  a  manhã  e  pela  noite  apresenta  valores  mais  baixos  de  arrefecimento, 

corroborando com o que foi observado por Lopes10. 

Figura 4: Taxa média sazonal de aquecimento e arrefecimento por hora para cada 
zona climática (ºC/h) 

A  análise  das  temperaturas  mínimas  permitiu  identificar  valores  mais  baixos,  no 

contexto peri‐urbano de vales e zonas de cotas mais baixas, como mostram as Figuras 

5a e 5b, resultantes da drenagem de ar frio para esses pontos mais baixos dos vales e 

pelas  condições  de  ventilação/estagnação  térmica  nesses  locais.  As  temperaturas 

mínimas  mais  elevadas  ocorreram  em  áreas  com  maior  intensidade  de  EICU, 

correspondendo aos pontos onde há maior quantidade de solos impermeabilizados e 

construções  com  maior  volume.  Os  dados  demonstram  ainda  um  aumento  da 

temperatura mínima nos pontos mais altos da cidade, como resultado de processos 

de inversão térmica noturna. 
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Figura 5: Isolinhas da média das temperaturas máximas (oC)

Já  a  interpretação  das  temperaturas  máximas  é  mais  complexa,  como  pode  ser 

observado  nas  Figuras  5c  e  5d,  uma  vez  que  este  parâmetro  é  condicionado  pelo 

comportamento  radiativo,  no  qual  intervêm  processos  de microescala,  como  pelo 

efeito  de  sombra  em  alguns  dos  pontos  de  monitorização.  Esses  processos 

microclimáticos são responsáveis por um padrão que não é totalmente coerente com 

a  classificação  de  ZCL,  uma  vez  que  se  registaram  variações  de  temperaturas  em 

pontos muito próximos, como é percetível na Figura 5d.   As temperaturas máximas 

mais  elevadas  foram  registadas  nos  locais  de maior  urbanização.  As  temperaturas 

máximas mais baixas ocorreram em pontos mais elevados. 

(a)  (b) 

(c)  (d) 
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A variedade de condições térmicas registadas ao longo do ano dificulta a identificação 

de uma única estratégia para o espaço urbano, o que remete para a necessidade de 

definição de diferentes estratégias para os diferentes contextos, que contribuam para 

melhorar as condições climáticas locais. 

Com o predomínio de baixas temperaturas em grande parte do ano e no período mais 

quente, com valores acima do nível de conforto, como é característico do clima Csb, 

devem‐se  manter  os  espaços  verdes  e  as  zonas  mais  permeáveis,  uma  vez  que 

constituem zonas mais  frescas.  Já em períodos mais  frios, a ausência de  folhas das 

espécies  de  folha  caduca  permite  que  a  radiação  solar  atinja  a  superfície,  com 

benefícios para o conforto térmico dos utilizadores desses espaços.  

As áreas mais urbanizadas, onde o EICU apresenta maior intensidade, precisam de ser 

melhor  planeadas,  particularmente  no  que  diz  respeito  ao  desenho  das  estruturas 

urbanas bem como à e relação deste com os fatores meteorológicos (e.g. vento),  a 

vegetação e os materiais de construção. 

No caso das zonas industriais, onde ocorre emissão de calor antrópico, é relevante que 

se  mantenham  distantes  do  contexto  residencial  e,  preferencialmente,  sejam 

rodeados por espaços  verdes, que podem atenuar o EICU,  além de  servirem como 

filtro para reter o pó e contribuir na reoxigenação do ar. 

Uma vez inserida num contexto de montanha, as zonas mais altas são normalmente 

mais expostas a ventos e, assim, deve evitar‐se a construção de edifícios residenciais 

nessas  áreas,  uma  vez  que,  incidindo  sobre  os  edifícios,  o  vento  pode  acentuar  as 

perdas  térmicas  e  aumentar  a  necessidade  de  climatização  nesses  locais, 

particularmente em épocas mais  frias. No caso dos pontos mais baixos de vales de 

montanha, onde ocorre no período noturno a drenagem e acumulação de ar frio, estes 

devem ser evitados como espaços de urbanização, assumindo especial importância a 

manutenção/introdução de áreas verdes. 

Deve‐se  ainda  considerar  que  diversos  fatores  contribuem  para  modificação  da 

temperatura  superficial  de  pavimentos  e  coberturas.  Assim,  uma  das maneiras  de 

mitigar o EICU passa por aplicar materiais de elevado albedo em superfícies (verticais 

e horizontais), que podem reduzir a quantidade de radiação solar absorvida nas suas 

superfícies e diminuir o aquecimento das mesmas. Esta opção contribui para a redução 

da  emissão  de  radiação  de  grande  comprimento  de  onda,  contribuindo  para 

ocorrência  de menores  temperaturas  do  ar,  através  da  redução  do  fluxo  de  calor 

convectivo, por superfícies mais frias12,13. 
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Conclusão

O  estudo  do  Clima  Urbano  é  particularmente  complexo  porque  se  encontra 

dependente  de  um  conjunto  de  fatores  dependentes  tanto  do  contexto  meso‐

climático como das características do contexto urbano. Por esse motivo, foi necessário 

integrar  na  cidade  de  Bragança  uma  rede  que  permitisse  medir  parâmetros 

meteorológicos  numa  ampla  diversidade  de  contextos  urbanos,  respondendo  à 

necessária representatividade por ZCLs e por contextos topográficos. 

Os dados de caracterização do clima urbano da cidade de Bragança, no período de 

2012 a 2016, permitem constatar que, mesmo no caso de uma cidade de pequena 

dimensão,  verifica‐se  a  existência  de  um  clima  urbano  particular  determinado  por 

processos e fenómenos resultantes da sua localização numa região montanhosa e das 

características do seu espaço urbano. 

Os  dados  obtidos  demonstram  a  ocorrência  do  Efeito  de  Ilha  de  Calor  Urbano  no 

período de análise. Para além deste efeito, a ocorrência de um segundo fenómeno, o 

de Ilha de Frio Urbano, ambos relacionados à  interferência do ambiente urbano no 

clima.  Complementarmente,  o  relevo  está  igualmente  associado  a  diferentes 

processos  com  influência no  clima urbano,  como  seja a drenagem de ar  frio ou os 

efeitos da variação da altitude. 

Este estudo constitui‐se como um instrumento para recomendações de planeamento 

urbano que  podem  ser  incorporadas  para  a melhoria  do  ambiente  urbano,  na  sua 

componente climática. 
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Resumo 

Neste  trabalho,  um algoritmo de  deteção  de  rios  atmosféricos  (RAs)  foi  aplicado  à 

região do Oceano Atlântico Norte, com o objetivo de identificar os RAs que afetaram a 

Península Ibérica (PI) no período 1979‐2016. As características dos RAs identificados, a 

relação  com  a  Oscilação  do  Atlântico  Norte  (NAO)  e  a  associação  com  frentes 

extratropicais  são  analisadas.  Os  resultados mostram  que  os  RAs  persistentes  que 

afetam a PI nos meses de verão têm menos duração e mais extensão zonal do que os 

RAs nos meses de inverno, que para ambas as estações os RAs afetam mais vezes o 

Norte da PI do que o Sul, que os meses de inverno na fase negativa da NAO são mais 

propensos à ocorrência de RAs persistentes e que a maioria dos RAs que afetam a PI 

estão relacionados com ciclones e frentes extratropicais. 

Introdução 

Um rio atmosférico (RA) é "uma banda longa, estreita e transiente de forte transporte 

horizontal de vapor de água que geralmente está associado com a corrente de jato de 

baixo nível antes de uma frente fria de um ciclone extratropical".1 Este fenómeno pode 

causar eventos de precipitação extrema, com algumas áreas na Europa Ocidental com 

oito dos dez maiores eventos de precipitação relacionados com RAs2 e com os dias de 

maior precipitação na Península Ibérica (PI) associados com a ocorrência de RAs3. 

O estudo dos RAs é importante devido à relação existente entre a ocorrência destes e 

eventos de precipitação extrema e inundações em várias regiões da Europa, incluindo 

a PI2,3,4,5, e também porque o transporte meridional de vapor de água nas latitudes 

médias ocorre principalmente em RAs1, por isso têm um papel muito importante no 

ciclo  hidrológico.  Além  disso,  Ramos  et  al.  (2016)  identificaram  um  aumento  na 

intensidade e frequência dos RAs ao longo da costa europeia,  inclusivamente na PI, 
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em projeções de alterações climáticas para 2074‐2099, que sugere um aumento do 

risco de precipitação intensa e inundações nestas regiões. 

Um RA médio nas latitudes médias tem 850 km de largura, 3 km de altura e um fluxo 

total de vapor de água de 5 x 108 kg s‐1 1, mas a sua largura pode variar de 300 km a 

1000  km  e  o  comprimento  médio  entre  2100  km  e  3000  km3,4,6.  Embora  as 

características  e os  impactos dos RAs  tenham sido  intensamente estudados,  vários 

algoritmos  foram  desenvolvidos  para  a  identificação  de  RAs  usando  diversos 

critérios3,5,6,7.  Apesar  de  as  características  dos  RAs  serem  relativamente  bem 

conhecidas, muitas questões permanecem sobre os seus mecanismos de formação e 

a origem do vapor de água presente nos RAs. 

Os RAs estão relacionados com ciclones extratropicais e com as frentes associadas a 

esses  ciclones8. No caso dos RAs que afetam a PI,  estão  relacionados com ciclones 

extratropicais que se formam sob condições de instabilidade baroclínica no Atlântico 

Norte  e  depois  viajam  na  direção  da  Europa  e  da  PI.  A  atividade  destes  ciclones 

extratropicais é influenciada pela posição de sistemas de bloqueio, que pode resultar 

numa bifurcação da trajetória das tempestades para norte e para sul dos seus trajetos 

habituais  e  consequentemente  alterar  a  distribuição  de  precipitação  sobre  o 

continente9.  A  localização  destes  sistemas  de  bloqueio  pode  ser  relacionada  com 

padrões  de  circulação  atmosférica  em  larga  escala,  como  a Oscilação  do  Atlântico 

Norte (NAO), que é caracterizada por um dipolo de alta pressão ao nível médio do mar 

na região dos Açores e baixa pressão ao nível médio do mar na região da Islândia. 

Dados e Métodos 

Identificação de RAs 

Neste  trabalho,  os  RAs  foram  identificados  utilizando  dados  das  reanálises  ERA‐ 

Interim produzidas pelo Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, com 

uma  resolução  espacial  de  0,75°  x  0,75°  e  6  horas  de  resolução  temporal  para  o 

período  1979‐2016.  As  variáveis  descarregadas  foram  a  humidade  específica,  o 

geopotencial e os ventos zonal e meridional nos níveis 1000, 975, 950, 925, 900, 875, 

850, 800, 775, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350 e 300 hPa para as latitudes 

entre 19,5°N e 60°N e longitudes entre 75°W e 3°E. 

A identificação de RAs geralmente é feita por um de dois métodos, usando o Vapor de 

Água Integrado (IWV), para os valores obtidos por medições realizadas por satélite6 ou 

usando o transporte horizontal de vapor de água integrado verticalmente (doravante 

transporte de vapor integrado, IVT), calculado a partir de dados de reanálises. Neste 

trabalho, utilizamos o segundo método para detetar os RAs que afetaram a PI seguindo 

a metodologia de Lavers et al. (2012, 2013) e Ramos et al. (2015). 
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O IVT foi calculado entre os níveis 300 hPa e 1000 hPa da seguinte forma: 

onde q é a humidade específica média da camada (kg kg‐1); u e v são as componentes 

do vento zonal e meridional (m s‐1), respetivamente; g é a aceleração da gravidade; e 

dp é a diferença de pressão entre dois níveis  de pressão adjacentes. O  integral  foi 

calculado numericamente usando a regra dos trapézios. 

Após o cálculo dos campos de IVT e considerando que um RA atinge a PI a 9,75°W e 

entre 36°N e 43,5°N, o seguinte conjunto de critérios foi usado para identificar os  RAs 

que afetaram a PI: 

Foi  encontrado  o máximo  de  IVT  às  1200  UTC  de  cada  dia  dos meses  de  inverno 

estendido (outubro a março), de 1979 a 2016, no domínio PI (entre 36°N e 43,5°N ao 

longo  de  9,75°W).  Foi  definido  um  limiar  de  IVT  calculando  o  percentil  85  da 

distribuição  dos  máximos  de  IVT  e  este  valor  foi  usado  como  um  limiar  para  a 

identificação dos RAs. O percentil 85 foi escolhido seguindo o trabalho de Lavers et al. 

(2012), onde os autores mostraram que este corresponde aos valores de IVT dos RAs 

mais intensos. 

O máximo de IVT ao longo do domínio PI foi calculado em cada passo de tempo de 6 

horas. Se o máximo de IVT naquele instante de tempo excedeu o limiar de IVT, várias 

informações sobre este são registadas. 

Para aqueles  instantes de  tempo que excederam o  limiar de  IVT,  foi  realizada uma 

pesquisa para trás/para frente para identificar o máximo de IVT em cada longitude, 

nas latitudes que possuem continuidade espacial com as latitudes acima do limiar na 

longitude  anterior.  Foi  considerado  que  dois  pontos  têm  continuidade  espacial  se 

estiverem na mesma latitude e em longitudes consecutivas. Os pontos que excederam 

o limiar de IVT (definido para 9,75°W) foram extraídos.

Um critério espacial é aplicado aos pontos extraídos para determinar se eles têm o

comprimento  mínimo  necessário  para  serem  considerados  um  RA.  Se  um  dado

instante de tempo tiver 27 pontos de longitude consecutivos acima do limiar de IVT

(26 intervalos X 0,75° = 19,5°), esse instante de tempo é considerado como um passo

com RA. Considerando que a 40°N o comprimento de um grau de longitude é de cerca

de  85  km,  o  comprimento  mínimo  exigido  para  ser  considerado  como  RA  é,

aproximadamente, 1658  km.

Por fim, foram aplicados critérios temporais para identificar RAs persistentes, ou seja,

RAs que têm pelo menos 18 h de duração (3 passos de tempo). Portanto, se um evento

de  RA  ocorreu  por  três  ou mais  passos  de  tempo  consecutivos,  é  considerado  um

evento de RA persistente e recebe um número para identificá‐lo. Além disso, dois RAs
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persistentes são considerados distintos apenas se estiverem separados por mais de 

um dia. 

Aplicando o conjunto anterior de critérios, foram encontrados um total de 3042 passos 

de  tempo  com  RA  que  afetaram  a  PI  no  período  1979‐2016,  dos  quais  2428 

correspondem a passos de tempo com RAs persistentes que pertencem a 399 eventos 

de RAs persistentes. Posteriormente, o mesmo algoritmo foi aplicado para um novo 

domínio a 20,25°W e entre 31,5°N e 48°N, usando o mesmo limiar de IVT obtido no 

domínio anterior, com o objetivo de identificar os passos de tempo com RA antes do 

RA atingir a PI. Foram detetados 1649 novos passos de tempo que pertencem aos RAs 

detetados anteriormente, mas que naquele instante ainda não tinham alcançado a PI, 

sendo que estes novos dados só foram utilizados nas análises da relação entre os RAs 

e as frentes extratropicais. 

Oscilação do Atlântico Norte (NAO) 

Na análise da relação entre a NAO e os RAs que afetaram a PI, foram usados os dados 

do índice NAO da Unidade de Pesquisa Climática da Universidade de East Anglia, Reino 

Unido, que calculou o valor mensal do índice NAO para o período entre 1821 e 2016, 

usando  a  diferença  de  pressão  normalizada  entre  uma  estação  na  Islândia 

(Reiquejavique) e outra em Gibraltar. 

Os dados do índice NAO para os meses de inverno estendido no período entre 1980 e 

2016 foram divididos em três partes, cada uma delas correspondendo a um tercil dos 

dados, e o número médio de passos de tempo com RA por ms foi calculado para o 1º 

e para o 3º  tercil. O 1º  tercil  corresponde ao 1/3 dos meses  com  índice NAO mais 

negativo e o 3º tercil corresponde ao 1/3 dos meses com índice NAO mais positivo. 

Frentes e RAs 

No estudo da relação entre RAs e frentes extratropicais, foi usada a base de dados de 

frentes descrita por Schemm et al.  (2015), para o período entre 1979 e 2013. Estes 

dados conjuntamente com os dados da localização dos RAs obtidos pelo algoritmo de 

identificação de RAs foram usados para calcular a percentagem de pontos que cada 

RA tem na proximidade de uma frente. Foi considerado que um ponto de um RA está 

na vizinhança de uma frente se estiver a 2 graus (de latitude e longitude) ou menos de 

distância de um ponto marcado como pertencente a uma frente, sendo que este valor 

de  2  graus  foi  escolhido  seguindo  o  trabalho  de  Ralph  et  al.  (2004).  O  cálculo  da 

percentagem de pontos que cada RA tem na proximidade de uma frente foi realizado 

inicialmente para todo o tipo de frentes, sendo repetidos posteriormente para apenas 

frentes frias, apenas frentes quentes e dividindo o RA em duas partes, a parte oriental 

(10,5° do RA mais a este) e a parte ocidental (restante RA). 
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Resultados e Discussão 

Estatísticas e características dos RAs 

A Figura 1 mostra o número de RAs persistentes que afetaram a PI por ms no período 

1979‐2016. A maioria dos RAs ocorreu nos meses de inverno estendido (72,7%), com 

os meses de dezembro (16,5%), outubro (15,5%), novembro (13,3%) e janeiro (12,3%) 

a serem os meses com maior atividade de RAs (mais de metade dos RAs) e abril (3,5%) 

e  junho  (3,8%)  a  serem  os  meses  com  menor  número  de  ocorrências  de  RAs 

persistentes. A  variabilidade  intra‐anual  obtida  concorda  com a  variabilidade  intra‐

anual dos meses de inverno estendido mostrada em Ramos et al. (2015). 

Figura 1: Variabilidade intra‐anual da percentagem RAs persistentes de 1979 a 2016. 

Durante o período de 38 anos analisado, a PI  foi afetada por 399 RAs persistentes, 

correspondendo a um valor médio de 10,5 RAs persistentes por ano, com um desvio 

padrão de 3,0 RAs por ano (Figura 2). O número mínimo de RAs num ano foi alcançado 

nos anos de 1993, 2005 e 2011 com apenas 4 RAs nesses anos e o máximo aconteceu 

em 2013 com 17 RAs persistentes. 
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Figura 2: Variabilidade anual do número de RAs persistentes que afetaram a PI no 
período entre 1979 e 2016. 

A Figura 3 mostra a localização do máximo de IVT no domínio PI para todos os passos 

de tempo acima do limiar de IVT no período 1979‐2016. A maioria dos passos de tempo 

com  RA  (51%)  tiveram  o  seu  máximo  de  IVT  localizado  na  latitude  mais  a  norte 

(43,5°N),  enquanto  o  resto  das  latitudes  apresentou  significativamente  menos 

máximos, com as percentagens a decrescer do Norte para o Sul, exceto na  latitude 

mais a sul (36°N) que teve a terceira maior percentagem. Os resultados desta figura 

mostram que a maior quantidade de precipitação no Norte da PI é gerada não só pela 

presença  de  uma  orografia  mais  montanhosa  no  Norte  do  que  no  Sul,  mas 

também  porque  a  atividade  ciclónica  é  maior  no  Norte  e,  consequentemente,  os 

máximos  de  IVT  estão  localizados  em  latitudes mais  a  norte.  Embora  a  humidade 

específica média seja maior no Sul, a intensidade média do vento é superior devido à 

maior atividade ciclónica 

Figura 3: Distribuição da localização do máximo de IVT no domínio PI de 1979 a 2016. 
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Na Figura 4, os RAs persistentes são divididos por estações estendidas e observa‐se 

que a percentagem de RAs com o número mínimo de passos de tempo é superior no 

verão (31%) do que no inverno (24%). Além disso, a percentagem de RAs persistentes 

com  uma  duração  superior  a  48  horas  no  verão  (11%)  é  metade  da  mesma 

percentagem no inverno (22%) e o valor médio no inverno foi de 6,4 passos de tempo 

e no verão foi de 5,4 passos de tempo,  isto é, menos um passo de tempo (6 h) em 

média. Estes resultados mostram que os RAs persistentes que afetam a PI nos meses 

de  verão  estendido  têm  menor  extensão  temporal  que  nos  meses  de  inverno 

estendido. 

Figura 4: Distribuição do número de passos de tempo (h) de cada RA 

persistente identificado, divididos em inverno estendido (azul) e verão 

estendido (vermelho). 

Figura 5: Distribuição da extensão zonal (graus de longitude) dos RAs persistentes 

que afetaram PI, divididos em inverno estendido (azul) e verão estendido 

(vermelho). 
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Na Figura 5, podemos observar a extensão zonal dividida por estações estendidas. 

A extensão zonal média nos meses de inverno foi de 41,0 graus de longitude (~3485 

km) e o valor médio nos meses de verão foi de 44,2 graus de longitude (~3757 km), 

com a percentagem de passos de tempo com RA com mais de 61,5° (~5228 km) de 

extensão zonal no verão (26%) a ser também superior ao inverno (14%). Assim, os 

RAs persistentes no verão têm maior extensão zonal do que no inverno. 

Relação entre a NAO e os RAs que afetaram a PI 

Para estudar a relação entre a NAO e os RAs que afetaram a PI foi analisada a variação 

do número de passos de tempo com RAs persistentes que afetaram a PI com o valor 

mensal do índice NAO para os meses de inverno estendido, no período compreendido 

entre 1980 e 2016. Os 222 valores mensais do índice NAO foram divididos por tercil. 

Em  seguida,  o  número  médio  mensal  de  passos  de  tempo  com  RA  foi  calculado 

considerando os 74 meses em cada tercil. 

Figura 6: Número de passos de tempo com RAs persistentes que afetaram a PI por 

ms durante os meses de inverno estendido no período entre 1980 e 2016. Os 

meses cujo índice NAO pertence ao 1º tercil estão indicados com um círculo 

vermelho e os que pertencem ao 3º tercil estão indicados com um círculo verde. 

No 1º tercil (fase negativa da NAO) obteve‐se um valor médio de 10,4 passos de tempo 

com RA por ms e no terceiro tercil (fase positiva da NAO) foi obtido um valor médio de 

6.5 passos de tempo com RA por ms. Isto corresponde a uma diferença entre as médias 

de 3,9 passos de tempo com RA por ms, ou seja, nos meses do 1º tercil, a PI foi afetada 

por 60% mais passos de tempo com RA que nos meses do terceiro tercil. Esta diferença 

entre as médias do 1º tercil e do 3º tercil é estatisticamente significativa ao nível de 

2,5%. Estes resultados mostram que a PI é mais afetada por RAs durante os meses de 

inverno quando a NAO está na fase negativa. A fase negativa da NAO está associada a 

valores abaixo do normal da pressão ao nível do mar na  região do Atlântico Norte 
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central, em oposição com a fase positiva que está associada a valores acima do normal 

da pressão ao nível do mar nessa região. Isto sugere que durante a fase positiva da 

NAO, os sistemas de bloqueio estão localizados no Atlântico Norte central, alterando 

o trajeto  das  tempestades  das  trajetórias  habituais  e  desviando  os  RAs  da  PI  para

outras regiões, pelo contrário, durante a fase negativa da NAO, os RAs e os ciclones

extratropicais não têm obstáculos no caminho para a PI.

Frentes extratropicais e RAs que afetam a PI 

Nesta parte do trabalho foi efetuada a análise estatística da relação entre as frentes 

extratropicais e os RAs que afetam a PI. Para tal, foi calculada a percentagem de pontos 

do RA que tinham na vizinhança  (a 2 graus ou menos de distância) uma  frente. Na 

figura  7,  está  representado  um  exemplo  de  um  RA  em  que  o  valor  obtido  da 

percentagem de pontos próximos de uma frente foi de aproximadamente 100%. 

Figura 7: Exemplo de um RA, às 1800 UTC de 5 de outubro de 1979. Direção do 

IVT (vetores) e intensidade (kg m‐1 s‐1, sombreado), altura de geopotencial a 850 

hPa (gpm; linhas a preto) e frentes frias e quentes (pontos a azul e a vermelho). 

Os  resultados  obtidos  mostram  que  a  maioria  dos  RAs  que  afetam  a  PI  estão 

associados  a  ciclones  extratropicais  e  a  frentes,  principalmente  frentes  frias.  Ao 

dividir os RAs em duas partes conclui‐se que as frentes estão mais presentes na parte 

ocidental do RA do que na parte oriental, na parte ocidental existe uma diferença 

substancial entre frentes frias e quentes e na parte oriental as frentes quentes estão 

mais associadas aos RAs persistentes do que as frentes frias. Não foram detetadas 

diferenças sazonais na relação entre frentes extratropicais e RAs persistentes. 
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Conclusões 

O estudo da climatologia dos RAs persistentes que afetaram a PI permitiu observar 

algumas diferenças sazonais. Os RAs persistentes nos meses de verão estendido têm 

uma  persistncia  menor  do  que  nos  meses  de  inverno  estendido,  enquanto  que  a 

extensão  zonal  é  superior  no  verão.  Em  ambas  as  estações,  o  Norte  da  PI  é mais 

afetado por RAs. No estudo da relação com a NAO, foi identificado um sinal estatístico 

significativo, com a fase negativa da NAO mais propensa à ocorrência de RAs na PI. Os 

resultados obtidos mostram também que a maioria dos RAs que afetam a PI estão 

relacionados  com  ciclones  e  frentes  extratropicais.  Esta  relação  é  mais  forte  nas 

frentes frias e na parte ocidental dos RAs, enquanto que as frentes quentes estão mais 

presentes na parte oriental dos RAs que afetam a PI. 
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Resumo 

As  variabilidades  climáticas  tem  intensificado  cada  vez  mais  a  problemática  da 

escassez hídrica, sobretudo em áreas áridas e semiáridas do planeta, que apresentam 

uma  grande  tendência  à  aridização,  acompanhada  da  alteração  nos  padrões 

pluviométricos. O objetivo deste trabalho é analisar os cenários futuros regionalizados 

da precipitação para o ano 2055, no trecho Submédio da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco. Para geração dos cenários foram utilizados dados do modelo ETA adquiridos 

junto  ao  Centro  de  Previsão  de  Tempo  e  Clima  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas 

Espaciais (CPTEC/INPE). Como resultados, os cenários climáticos mostraram que existe 

tendência de diminuição da precipitação em torno de 150 mm a 300 mm para o ano 

de 2055. 

Introdução 

As variabilidades climáticas e/ou as mudanças climáticas tem intensificado cada vez 

mais a problemática da escassez hídrica, sobretudo em áreas áridas e semiáridas do 

planeta,  que  apresentam  uma  grande  tendência  à  aridização,  acompanhada  da 

alteração nos padrões pluviométricos. 

De  acordo  com o Quarto  relatório  do  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change 

(IPCC‐AR4,  2007)1,  as  projeções  futuras  associadas  aos  impactos  das  mudanças 

climáticas apontam para o aumento da frequência dos eventos extremos nas áreas 
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semiáridas do Nordeste do Brasil, provocando, nesta região, secas mais prolongadas. 

Reforçando  esta  afirmação,  pesquisadores  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas 

Espaciais – INPE têm desenvolvido modelos regionais para cenários futuros, com maior 

resolução  espacial.  Tais modelos  indicam que  a  temperatura  poderá  aumentar  em 

função dos  cenários, de 1,5 a 2,5  °C e em até 3 a 5,5  °C, até o  final do século XXI, 

sobretudo  na  região  semiárida  brasileira.  Com  o  aquecimento  haverá  aumento  na 

evaporação e diminuição da disponibilidade hídrica (INSA, 2011)2. 

O  IV  relatório  do  IPCC  (IPCC‐AR4,  2007)1  indica  que,  em  média,  na  maioria  dos 

modelos,  existe  uma  maior  probabilidade  de  redução  das  chuvas  no  Nordeste 

brasileiro,  como  consequência  das  mudanças  climáticas  globais.  As  projeções 

apresentadas no Relatório do Clima do INPE (CPTEC/INPE, 2007)3 mostram que, pelo 

fato  de  praticamente  todos  os modelos  convergirem numa  situação  de  clima mais 

seco,  considera‐se  essas  projeções  como  tendo  um  grau  de  certeza  grande. 

Considerando  o  modelo  do  Centro  Climático  Britânico,  o  HadCM3  e  o  cenário 

pessimista, relata‐se uma tendência de extensão da deficiência hídrica para a região 

Nordeste  do  Brasil,  particularmente  para  a  região  semiárida,  que  sofre  uma  forte 

tendência de “aridização” até o final do século XXI (INSA, 2011)2. 

Segundo o Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas  (PBMC, 2013)4,  é 

provável que o semiárido nordestino tenha sua precipitação reduzida em até 20% até 

2040. Este relatório também indica que todo o Brasil deverá ficar ao menos 3°C mais 

quente até o fim do século e as precipitações podem aumentar, em média, em 30% 

nas regiões Sul e Sudeste e diminuir em até 40% nas regiões Norte e Nordeste. Esses 

percentuais  do  PBMC  são  prognósticos  climáticos  estimados  em  valores  médios 

tomando por base os cenários do IPCC, onde estes indicam aumento de 1 a 3°C e 2 a 

4°C nos cenários otimistas e pessimistas, respectivamente. 

Outros resultados do Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas  (PBMC, 

2013) 4, indicam que não apenas nos padrões pluviométricos as mudanças do clima e 

consequente alteração do ciclo hidrológico se evidenciam. Há grande tendência de que 

a mudança do clima poderá afetar as taxas de recarga de águas subterrâneas, ou seja, 

o recurso águas subterrâneas renováveis e os níveis de águas subterrâneas. Do mesmo

modo  o  aumento  global  de  temperatura  tem  efeito  significativo  no  aumento  da

evaporação, o que poderá prejudicar a eficiência de armazenamento nos reservatórios

superficiais. Esses estudos  indicam ainda que o  impacto da mudança do clima deve

considerar a diversidade hidrológica do território brasileiro. Diversos estudos têm sido

realizados  para  identificação  de  tendências  em  diferentes  regiões  e  bacias

hidrográficas brasileiras, considerando as variações naturais e os possíveis efeitos da

mudança do clima.
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O  déficit  hídrico  constatado  no  semiárido  juntamente  com  as  altas  taxas  de 

evapotranspiração  vem  repercutindo  negativamente  em  setores  como  agricultura, 

abastecimento de água, geração de energia elétrica, entre outros. Tendo em vista que 

a  disponibilidade  hídrica  no  semiárido  é  bastante  dependente  da  pluviometria,  o 

abastecimento  de  água  depende  predominantemente  das  chuvas,  uma  vez  que  o 

aquífero tem pouca capacidade de armazenamento. 

Diante  do  exposto,  este  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  os  cenários  futuros 

regionalizados  da  precipitação  para  o  ano  2055,  no  trecho  Submédio  da  bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. 

Materiais e métodos 

Área de estudo 

O trecho Submédio da bacia hidrográfica do rio São Francisco está localizado na porção 

semiárida  do  Nordeste  brasileiro,  no  oeste  do  estado  de  Pernambuco  e  norte  do 

estado da Bahia, entre os meridianos 43ºW e 37ºW e paralelos 7°S e 12°S. O Submédio 

corresponde a 17% da área total da bacia do São Francisco e estende‐se  da barragem 

de  Sobradinho  até  a  barragem  de  Xingó.  As  principais  cidades  do  Submédio  são 

Petrolina e Serra Talhada, em Pernambuco e Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia. Nesse 

trecho do São Francisco destacam‐se as represas de Paulo Afonso I, II, III e IV, Xingó, 

Itaparica e Moxotó (CBHSF, 2015)5. 

Figura 1: Localização do Submédio São Francisco 
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O Submédio São Francisco abrange toda a mesorregião do Sertão de Pernambuco e 

grande  parte  da  mesorregião  do  Agreste.  Na  parte  localizada  no  estado  de 

Pernambuco,  está  limitada  na  porção  leste  com  o  trecho  Baixo  da  bacia  do  São 

Francisco.  Já  na  parte  localizada  no  estado  da  Bahia,  o  Submédio  São  Francisco 

abrange grande parte da mesorregião do Vale do São Francisco e pequena parcela do 

Centro Norte, se limitando ao sul com o trecho Médio da bacia do São Francisco, no 

município de Remanso. No total, o Submédio São Francisco abrange 83 municípios, 

sendo 59 localizados em Pernambuco e 24 na Bahia. 

Do ponto de vista climático, a área do Submédio São Francisco é caracterizada pela 

grande  irregularidade  das  precipitações  pluviométricas  e  apresenta  como  principal 

período chuvoso os meses de janeiro a abril. Os totais pluviométricos anuais oscilam, 

em média,  entre  300  e  1200mm,  com maiores  valores  observados  no  Alto  Sertão 

pernambucano  com  valores  acima  de  600  mm,  e  os  menores  no  Sertão  de  São 

Francisco de Pernambuco e Bahia com totais entre 300 e 600 mm, em média. Na  área 

de estudo a estação seca pode se prolongar por 7 a 10 meses. A semiaridez é bem 

acentuada na parte mais baixa, próximo ao rio São Francisco, que apresenta o maior 

número de anos consecutivos secos. 

Cenários climáticos 

Para gerar os cenários regionalizados para a Submédio da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco  foram  adquiridos  junto  ao  CPTEC/INPE  (Centro  de  Previsão  de  Tempo  e 

Clima  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais)  os  cenários  climáticos,  que 

correspondem  ao  ano  de  2055  para  a  variável  precipitação  pluviométrica  para  o 

cenário  A1B.  Estes  são  baseados  no  modelo  global  HadCM3,  modelo  do  Centro 

Climático do Reino Unido (Hadley Centre), que gera condições de contorno e fornece 

condições iniciais para o modelo regional ETA. 

O  modelo  de  área  limitada  ETA,  ou  seja,  de  mesoescala,  foi  desenvolvido  pela 

Universidade  de  Belgrado  em  conjunto  com  o  Instituto  de  Hidrometeorologia  da 

Iugoslávia, e se tornou operacional no National Centers for Environmental Prediction 

(NCEP) (MESINGER et al. 1988)6. Esse modelo foi  instalado no CPTEC/INPE em 1996 

com o fim de complementar a previsão numérica de tempo que vem sendo realizada 

desde o  início de 1995 com o modelo de circulação geral atmosférica, assim como, 

estimar  com  maior  grau  de  confiabilidade,  sistemas  organizados  em  mesoescala 

(ALVES et al. 2004)7. 

A versão do modelo ETA que roda operacionalmente no CPTEC/INPE é hidrostática 

com resolução horizontal de 40 km, além de outros de 20 km, ambas as resoluções 

com 38 camadas na vertical, e cobrem praticamente toda a América do Sul (MOURA, 
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2010)8. Utiliza‐se a técnica de dowscaling que segundo Marengo (2010)9 é uma técnica 

que consiste na  regionalização dos cenários climáticos obtidos por modelos globais 

usando modelos regionais (dowscaling dinâmico). 

Pela necessidade de se ter resultados mais específicos e detalhados, as simulações dos 

cenários foram regionalizadas pela técnica de downscaling, já que os modelos globais 

apresentam  uma  baixa  resolução.  A  partir  desses  dados,  foi  gerado  um  recorte 

espacial para o Submédio do Rio São Francisco com os cenários climáticos para o ano 

de 2055. 

Resultados 

Alterações na dinâmica climática do trecho Submédio da bacia hidrográfica do rio  São 

Francisco podem ser observadas através da análise dos cenários futuros de mudanças 

climáticas. A Figura 2 apresenta os mapas dos cenários de precipitação para o ano de 

2055 juntamente com a série das normais climatológicas (baseline) do modelo Eta. 

a) Chuva‐Baseline b) Chuva‐High2055

c) Chuva‐Mid2055  d) Chuva‐Low2055

Figura 2: Cenários climáticos da precipitação pluviométrica 
para o ano de 2055. Baseline (a), Eta‐High2055 (b), Eta‐

Mid2055 (c), Eta‐Low2055 (d) 
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O baseline do modelo (a) representa as normais climatológicas referente ao período 

de 1961 a 1990, com precipitação variando entre 500 mm e 1400 mm, concentrando 

os menores valores na parte central da sub‐bacia, compreendendo a maior parte da 

área com chuvas entre 500 e 650 mm. Os maiores totais pluviométricos podem ser 

observados mais para a parte norte, na microrregião do Pajeú, sobretudo na região 

mais próxima ao município de Triunfo e adjacências, entre 800 a 1250 mm. A parte Sul 

do Submédio apresenta precipitação média entre 650 mm a 800 mm. 

Os  cenários  simulados  para  o  ano  de  2055  indicam que  a  precipitação  apresentou 

grande  tendência  à  diminuição pluviométrica,  que  ficou  entre  300 mm e  400 mm, 

indicando uma  situação mais  crítica na bacia  com  relação às  reservas hídricas. Nas 

simulações  do  modelo  Eta‐High  (a)  e  Eta‐Mid  (b),  de  alta  e  média  sensibilidade 

respectivamente, a precipitação total anual não ultrapassa a faixa de 1000 mm ao ano, 

chegando no máximo a 800 mm na categoria Mid e 950 mm na categoria High. Nessas 

duas simulações, o modelo mostra que na maior parte do Submédio, a precipitação 

será escassa, caso essas simulações venham a se concretizar. Esse fator de previsão de 

uma  maior  escassez  hídrica  colabora  para  o  aumento  dos  impactos  sobre  as 

populações  e  os  setores  econômicos,  além  de  acarretar  grandes  prejuízos  para  os 

sistemas agrícolas, abastecimento público de água e geração de energia elétrica, que 

necessitam  de  maior  atenção  no  que  concerne  à  gestão  do  recurso  hídrico  e 

desenvolvimento de políticas de ação voltadas para a adaptação e mitigação. 

Na análise da simulação do modelo Eta‐Low (c) para o ano 2055, de baixa sensibilidade, 

verifica‐se  que  este  foi  o  que  menos  apresentou  tendência  de  diminuição  da 

precipitação  em  relação  à  normal  climatológica,  apresentando  um  cenário  mais 

otimista  em  relação  aos  demais.  Porém  vale  salientar  que  a  simulação  é  menor 

sensibilidade do modelo, e que as demais simulações tendem mais a se concretizarem 

como realidade. 

Os resultados apresentados das simulações de precipitação pluviométrica do modelo 

Eta para o ano de 2055 são compatíveis com os resultados de alguns estudos robustos 

e de alta confiabilidade, publicados pelo Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas  (PBMC,  2014)10,  dentre  eles,  destacamos  estudos  de  Tanajura    et  al. 

(2010)11; Ambrizi et al. (2007)12 e Marengo et al. (2007)13, onde todos identificaram as 

projeções de clima futuro, para o período de 2071 a 2100, para a Região Nordeste. Os 

resultados para os cenários  futuros  indicaram chuvas mais escassas e  tendência de 

extensão de deficiência hídrica para todos os meses do ano. 

Ainda  referente  ao  Relatório  do  Painel  Brasileiro  de  Mudanças  Climáticas  (PBMC, 

2014)10, uma das conclusões do relatório é de que os eventos extremos de secas e 

estiagens prolongadas, principalmente nos biomas da Amazônia, Cerrado e Caatinga, 
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devem aumentar e essas mudanças devem se acentuar a partir da metade e no fim do 

século 21. Na porção semiárida do Nordeste brasileiro os cenários indicam decréscimo 

nos níveis de precipitação em torno de 10% até 2040. Entre 2041 e 2070 a tendência 

de diminuição pluviométrica ficará entre 20% e 25%. Já para o final do século, entre 

2071 e 2100, as tendências são ainda mais pessimistas, mostrando uma diminuição de 

30% a 35% na ocorrência das chuvas. 

De forma geral, já existem estudos sobre os possíveis efeitos de alterações climáticas 

nos recursos hídricos do Brasil. As principais bacias hidrográficas, como é o caso da 

bacia  do  rio  São  Francisco,  cujo  trecho  Submédio  se  encontra  inserido,  sofrem 

diretamente as influências dessas alterações uma vez que são susceptíveis a diferentes 

impactos com efeitos distintos, na disponibilidade de água ao uso humano, geração 

de energia elétrica, assim como a manutenção de processos ecológicos. Fatores estes 

que colaboram com a imposição de um stress sério aos já escassos recursos hídricos 

da região Nordeste. 

Conclusões 

Os diagnósticos climáticos indicam que está ocorrendo uma significante alteração do 

clima  nas  últimas  décadas.  Os  prejuízos  para  a  sociedade,  caso  se  concretizem  as 

mudanças  já sinalizadas, são alarmantes. Para o semiárido do Nordeste brasileiro a 

tendência  é  de  redução  das  chuvas  acompanhada  de  maiores  probabilidades  de 

ocorrência de secas mais duradouras e severas, em função do aumento no número de 

dias sem chuva. 

As  simulações  de  cenários  futuros  para  o  ano  de  2055  apresentaram  grandes 

tendências de diminuição pluviométrica, nas  três  categorias de baixa, média e alta 

resolução.  Esse  fator  de  previsão  de  uma  maior  escassez  hídrica  colabora  para  o 

aumento  dos  impactos  sobre  as  populações  e  os  setores  econômicos,  além  de 

acarretar grandes prejuízos para os sistemas agrícolas, abastecimento público de água 

e geração de energia elétrica, que necessitam de maior atenção no que concerne à 

gestão  do  recurso  hídrico  e  desenvolvimento  de  políticas  de  ação  voltadas  para  a 

adaptação e mitigação. 

Referências 

1. IPCC ‐ Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change – The Physical Science Basis.

Contribution  of  Working  Group  I  to  the  Fourth  Assessment  Report  of  the  IPCC.  Cambridge

University. Press, Cambridge, 2007.

2. INSA  –  Instituto  Nacional  do  Semiárido.  Desertificação  e  mudanças  climáticas  no  semiárido

brasileiro / Editores, Ricardo da Cunha Correia Lima, Arnóbio de Mendonça Barreto Cavalcante,

Aldrin Martin Perez‐Marin.‐ Campina Grande: INSA‐PB, 2011.

3. CPTEC/INPE ‐ Centro de Previsão de Tempo e Clima /  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Relatório do Clima do INPE. Caracterização do clima atual e definições das alterações climáticas

275

Parte I



para o território brasileiro ao longo do século XXI. In: Mudanças Climáticas globais e efeitos sobre 

a biodiversidade. São Paulo, 2007. 

4. PBMC – Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho 2 ao Primeiro

Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Sumário Executivo

do GT2. PBMC, Rio de Janeiro, Brasil. Disponível, 2013.

5. CBHSF ‐ Comitê Da Bacia Hidrográfica Do Rio São Francisco. Comitê da Bacia Hidrográfica do rio

São Francisco. Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco 2016‐ 2025.

RP2 – Diagnóstico consolidado da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Relatório de diagnóstico,

  2015.  Disponível  em:  http://cbhsaofrancisco.org.br/planoderecursoshidricos/wp‐ 

content/uploads/2015/04/RP2_V1_Diagnostico_Consolidado.pdf.  Acessado    em:    12    de 

janeiro de 2018. 

6. MESINGER, F. A.;  JANJIC,  S.; NICKOVIC, D.; GAVRILOV, D. G.; DEAVEN,  Z.  I..  The  step‐mountain

coordinate: Model description and performance for cases of Alpine lee cyclogenesis and for a case

of Appalachian redevelopment. Mon. Wea. Rev., p. 116, 1493‐1518, 1988.

7. ALVES, J. M. B.; FERREIRA, F. F; CAMPOS, J. N. B.; STUDART, T. M. C. As Chuvas de Janeiro/2004 no

Nordeste do Brasil,  suas Características Atmosféricas e seus  Impactos nos Recursos Hídricos da

Região. In: VII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, 2004, São Luís. Anais do VII Simpósio de

Recursos Hídricos do Nordeste. ABRH, 2004.

8. MOURA, R. G..  Avaliação do modelo  regional  ETA utilizando  as  análises  do CPTEC e NCEP.

9. Revista Brasileira de Meteorologia, v.25. n.1, 46‐53, 2010.

10. MARENGO, J. A.. Future change of climate in South America in the late twenty‐first century: inter

comparison of scenarios from three regional climate models. Clim. Dyn., doi:10.1007/s00382‐009‐

0721‐6, 2010.

11. PBMC  –  Painel  Brasileiro  de Mudanças  Climáticas.  Impactos,  vulnerabilidades  e  adaptação  às

mudanças  climáticas.  Contribuição  do  Grupo  de  Trabalho  2  do  Painel  Brasileiro  de Mudanças

Climáticas ao Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas [Assad, E.D.,

Magalhães, A. R. (eds.)]. COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil,

414 pp, 2014.

12. TANAJURA,  C.A.S.;  GENZ  F.;  ARAÚJO,  H.A.  Mudanças  climáticas  e  recursos  hídricos  na  Bahia:

validação da simulação do clima presente do HADRM3P e comparação com os cenários A2 e B2

para 2070‐2100. In: Revista Brasileira de Meteorologia, v.25, n.3, 2010.

13. AMBRIZZI, T.; ROCHA, R. P.; MARENGO, J. A.; PISNITCHENKO, I.; ALVES, L. M.; FERNANDEZ,   J.

14. P. R. Cenários regionalizados de clima no Brasil e América do Sul para o Século XXI: projeções de

clima futuro usando três modelos regionais: Relatório 3. São Paulo: Inpe/ USP, 2007.

15. Marengo, J. A. Caracterização do clima no século XX e cenários climáticos no Brasil e na América

do Sul para o século XXI derivados de modelos globais de clima do IPCC. Relatório no 1, Ministério

do  Meio  Ambiente  (MMA).  São  Paulo,  SP:  CPTEC/  Inpe,  2007.  Disponível  em

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/prod_probio/Relatorio_1.pdf.  Acessado

em 14 de janeiro de 2018. 

276

Parte I



COMPOSIÇÃO  QUÍMICA  DE  PARTÍCULAS  DE 
RESSUSPENSÃO RODOVIÁRIA  

Célia  ALVES1, Margarita  EVTYUGINA1,  Ana  VICENTE1,  Estela  VICENTE1, 
Teresa NUNES1,  Pedro  SILVA1, Márcio  DUARTE1,  Casimiro  PIO1,  Fúlvio 
AMATO2, Xavier QUEROL2  
1  Centro  de  Estudos do Ambiente  e  do Mar, Departamento de Ambiente  e Ordenamento, 

Universidade de Aveiro, Portugal 
2 Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Barcelona, España 

celia.alves@ua.pt,  margarita@ua.pt,  anavicente@ua.pt,  estelaavicente@ua.pt, 

tnunes@ua.pt,  a30164@ua.pt,  marcioaduarte@ua.pt,  casimiro@ua.pt, 

fulvio.amato@idaea.csic.es, xavier.querol@idaea.csic.es 

Resumo 

A ressuspensão de poeiras depositadas nas rodovias é uma das principais causas para 

os  elevados níveis  de material  particulado  (PM10)  na atmosfera.  Com o objetivo de 

quantificar  a  fração  inalável,  utilizou‐se  uma  câmara  de  ressuspensão  para 

amostragem in situ das poeiras rodoviárias em cinco ruas principais da cidade do Porto 

e num túnel urbano em Braga. Em vias asfaltadas obtiveram‐se cargas de PM10 de 0.48 

± 0.39 mg m‐2, enquanto numa rua calcetada se atingiu um valor muito mais elevado 

(50 mg m‐2). Os constituintes carbonáceos, entre os quis se destacaram os compostos 

plásticos, representaram uma fracção mássica minoritária do PM10. Elementos crustais 

(Al, Fe, Ca e K) e antropogénicos (Sb, Fe, Cu, Sn e Zn), associados ao desgaste de pneus 

e travões, dominaram a componente inorgânica.  

Introdução 

A  ressuspensão  de  poeiras  representa  uma  fonte  significativa  de  partículas 

atmosféricas.  As  poeiras  englobam  diversos  constituintes,  incluindo  metais,1 

pesticidas,2 bifenilos policlorados,3 e radionuclideos,4,5 para os quais pequenos fluxos 

de  ressuspensão  podem  significar  sérios  riscos  para  a  saúde  humana  ou  para  o 

ambiente. A ressuspensão de poeiras desempenha também um papel importante na 

qualidade  do  ar  urbano,6  nas  alterações  climáticas,7  e  na  mediação  de  reações 

químicas  na  atmosfera,8  constituindo  assim  alvo  de  interesse  para  uma  vasta 

comunidade científica. As poeiras resultantes da ressuspensão incluem: (a) material 

particulado  transportado  pelo  vento  que  se  deposita  nas  vias,  (b)  partículas 

resultantes do desgaste de pneus e travões, e (c) deposição seca de outros poluentes. 

A ressuspensão de poeiras rodoviárias provocada pela passagem de veículos é uma 

das  principais  fontes  de  poluição  ligadas  ao  tráfego  em  atmosferas  urbanas. 
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Assumindo que um veículo pesa aproximadamente 2 toneladas e uma carga média de 

silte de 100 g m‐2 em vias pavimentadas, seguindo a metodologia empírica AP‐42 da 

Agência  Ambiental  dos  Estados  Unidos,9,10  foi  estimada  uma  emissão  de  PM10 

resultante da ressuspensão rodoviária de 30 g km‐1. Isto significa que um veículo que 

percorra 30 km por dia, 6 dias por semana, provocará a ressuspensão de 280 kg de 

PM10 por ano. Esta fonte é certamente uma das que mais contribui para as excedências 

dos limites diários de PM10 estabelecidos pela legislação de qualidade do ar. Enquanto 

no centro e norte da Europa, taxas de precipitação mais elevadas reduzem os níveis 

de  ressuspensão,11  o  clima  mais  árido  dos  países  mediterrâneos  contribui  para  a 

permanente  remobilização  de  poeiras  quer  de  origem  mineral,  quer  carbonácea. 

Apesar  de  constituir  uma  das  fontes  que  mais  concorre  para  a  degradação  da 

qualidade do ar, a ressuspensão de poeiras foi alvo de um número muito limitado de 

estudos. Com o objetivo de contribuir com novos dados para inventários de emissões 

e modelos atmosféricos e para melhor compreender os efeitos na saúde, no presente 

trabalho  estimaram‐se  as  taxas  de  ressupensão  e  efetuou‐se  uma  caracterização 

química detalhada do PM10 para algumas vias urbanas no norte de Portugal. 

Metodologias 

Para amostragem de poeiras  rodoviárias utilizou‐se um sistema constituído por um 

tubo de aspiração, uma câmara, um filtro elutriador em aço inoxidável que permite 

apenas a passagem de partículas de diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (PM10), 

um  porta  filtros  de  47  mm  de  diâmetro  (filtros  de  quartzo,  Pall),  uma  válvula  de 

regulação  de  caudal,  uma  bomba  de  vácuo  e  um  tubo  de  exaustão  ligado  a  um 

rotâmetro.1 As amostragens  foram realizadas em cinco vias principais da cidade do 

Porto  (Avenida  da  Boavista,  Avenida  de  Fernão  de Magalhães,  Campo Mártires  da 

Pátria, Rua da Constituição e Rua do Campo Alegre) e num túnel rodoviário na cidade 

de Braga (Túnel da Avenida da Liberdade). Para além das vias enumeradas, realizaram‐

se também colheitas no passeio adjacente à Avenida de Fernão Magalhães. A seleção 

destes troços teve por base critérios relacionados com a intensidade de tráfego, tipo 

de pavimento e condições de segurança. 

Após determinação gravimétrica das massas depositadas nos filtros, seções circulares 

de 9 mm de diâmetro foram analisadas por uma técnica termo‐ótica de transmitância 

para determinação do carbono orgânico (OC) e elementar (EC).11 Na primeira etapa 

analítica, destinada a volatilizar o OC, a temperatura do forno sobe gradualmente até 

aos 600ºC numa atmosfera de azoto. Na segunda fase, a temperatura aumenta até aos 

850ºC sob atmosfera de azoto com 4% de oxigénio para volatilização do EC. O CO2 

resultante da oxidação destas duas frações carbonosas é quantificado num analisador 

de  infravermelhos  não  dispersivo  (NDIR).  Para  corrigir  a  pirólise  do OC que  ocorre 

durante o aquecimento do forno, o grau de escurecimento do filtro é monitorizado 

medindo  continuamente  a  intensidade  da  radiação  laser  que  o  atravessa.  Para 
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determinar a concentração de carbonatos, para cada filtro, foram também utilizadas 

duas secções circulares de 9 mm de diâmetro, as quais foram sujeitas a borbulhamento 

em H3PO4. A concentração do CO2 libertado foi determinada no analisador NDIR do 

sistema termo‐ótico. 

Para cada rodovia, um dos filtros amostrados foi cortado e sujeito a uma digestão em 

meio ácido com 2,5 ml de HNO3 e 5 ml de HF, num recipiente de teflon a 90ºC durante 

8 horas. Após arrefecimento, foram adicionados 2,5 ml de HClO4 à solução, a qual foi 

completamente  evaporada  numa  placa  de  aquecimento  a  230ºC.  O  resíduo  foi 

dissolvido em 2,5 ml de HNO3 e água bidestilada, obtendo‐se uma solução a 5%.13 As 

soluções resultantes da digestão ácida foram depois analisadas por espetroscopia de 

emissão atómica por plasma induzido (ICP‐AES) e espetroscopia de massa por plasma 

induzido  (ICP‐MS)  para  determinação  de  elementos  maioritários  e  vestigiais, 

respetivamente.  

Dois  ou  três  filtros  resultantes  de  réplicas  de  amostragem  em  cada  via  foram 

combinados e extraídos com diclorometano e metanol. Os extratos foram separados 

em várias classes orgânicas numa coluna de sílica, utilizando eluentes de polaridade 

crescente.14  As  classes  de  compostos  contendo  grupos  hidroxílicos  e  carboxílicos 

foram  derivatizadas  por  sililação.  A  identificação  e  quantificação  de  compostos  foi 

efetuada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC‐MS).  

Resultados e Discussão 

Em  geral,  a  massa  de  poeiras  depositadas  nas  vias  por  unidade  de  área  com 

granulometria inalável situou‐se abaixo dos níveis documentados para outras regiões 

na Europa. Em vias asfaltadas obtiveram‐se cargas de PM10 de 0.48 ± 0.39 mg m‐2 (Fig. 

1), enquanto numa rua calcetada com paralelepípedos de granito se atingiu um valor 

significativamente mais elevado (50 mg m‐2). Em ruas do centro de Paris, registaram‐

se  cargas  de  0,7  a  2,2 mg  PM10 m‐2,  subindo  até  10,3 mg  PM10 m‐2  numa  avenida 

principal, também calcetada em pedra.16 Provavelmente, a rugosidade deste último 

material favorece a acumulação de poeiras finas. Em Barcelona, foram obtidos valores 

muito  variáveis,  dependendo  da  tipologia  da  rodovia  e  atividades  associadas:  3‐23 

(ruas do centro da cidade), 24‐40 (circulares no litoral), 41‐89 (vias com intenso tráfego 

de pesados) e até 471 (vias nas proximidades de locais de construção/demolição) mg 

PM10 m‐2.1 Valores de 0,2 a 1,3 e de 1,3 a 7,1 mg PM10 m−2  foram reportados para 

Zurique (Suiça) e Girona (Espanha), respetivamente.11  

No seu conjunto, os elementos analisados constituíram uma fração mássica variável 

de 7 a 24%, estimando‐se que os correspondentes óxidos metálicos componham 29 ± 

7,5% do PM10 de vias asfaltadas e 73% na rua calcetada. Elementos crustais (Al, Fe, Ca 

e K) e antropogénicos (Sb, Fe, Cu, Sn e Zn) dominaram a componente inorgânica do 
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PM10. Os  impactos  antropogénicos  foram avaliados  a partir  do  cálculo do  Fator de 

Enriquecimento (FE) usando o Al como elemento normalizador e os valores da crosta 

continental como referência.16 O Sb, Sn, Fe, Cu, Pb e Zn apresentaram FEs da ordem 

das dezenas ou centenas, atingindo um valor próximo de 3000, no caso do Sb, nas 

amostras do túnel de Braga. A presença deste elemento deve‐se, provavelmente, à 

utilização  de  Sb2S3  como  alternativa  ao  amianto  na  produção  de  travões,  o  qual  é 

oxidado  a  Sb2O3  durante  o  processo  de  travagem.17,18  O  Cu,  Fe,  Ba  e  Sn  têm  sido 

também  apontados  como  elementos  abundantes  em  partículas  resultantes  do 

desgaste  de  travões.19,20  As  razões  de  Cu:Sb  obtidas  (4,8‐18,9)  distanciam‐se 

claramente do valor típico da matéria crustal (~125),21 aproximando‐se das obtidas em 

túneis rodoviários (4,3 ± 2,3),22 ou em ruas de Barcelona (7,0 ± 1,9).1 O Zn é um dos 

elementos mais abundantes nas partículas de desgaste dos pneus, devido à sua adição 

na forma de óxido, ZnO, como ativador do processo de vulcanização da borracha.23 

Entre outros componentes automóveis, os discos dos travões em ferro fundido, em 

particular, representam uma potencial fonte emissora de óxidos do metal.19 

Figura 1: Carga de poeiras nas rodovias com potencial de ressuspensão como PM10 
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Nas  vias  asfaltadas  não  foi  detetada  a  presença  de  carbonatos.  Este  constituinte 

carbonáceo surgiu apenas nas amostras da Rua Campo Mártires da Pátria (1882 µg m‐

2) e  do  passeio  da  Avenida  de  Fernão  Magalhães  (322  µg  m‐2).  O  OC  e  o  EC

representaram, no máximo, 11% e 5%, respetivamente, da massa de PM10. O carbono

total (OC+EC) variou de 3,5± 0,22%p.p. nas amostras da rua calcetada (Campo Mártires

da Pátria) a 15,8 ± 1,06% no túnel Avenida da Liberdade em Braga.

A análise cromatográfica permitiu verificar que a matéria particulada integra centenas 

de  constituintes  orgânicos,  incluindo  hopanóides,  n‐alcanos  e  outros  alifáticos, 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  (PAH), n‐alcanóis e outros álcoois, esteróis, 

diversos tipos de ácidos (hidróxi, oxo, n‐alcanóicos, n‐alcenóicos, aromáticos e outros), 

derivados do glicerol, lactonas, açúcares e derivados, compostos fenólicos e plásticos 

(Fig. 2). Nas amostras da rua calcetada, estas classes orgânicas representaram apenas 

439  µg  g‐1  PM10,  enquanto  para  outro  tipo  de  pavimentos  se  atingiram  frações 

mássicas até 65 mg g‐1 PM10. Excetuando a rua com blocos de granito, em média, cerca 

de 40% da fração orgânica analisada é constituída por compostos plásticos, tais como 

ftalatos  e  bis(2‐etil‐hexil)adipato.  Alguns  destes  compostos  são  classificados  como 

disruptores  endócrinos.24  Curiosamente,  encontraram‐se  concentrações  muito 

próximas  de  constituintes  plásticos  na  Avenida  de  Fernão  de  Magalhães,  Rua  do 

Campo Alegre e túnel da Avenida da Liberdade (18‐20 mg g‐1 PM10), enquanto noutras 

ruas asfaltadas  (3,35‐8,62 mg g‐1 PM10) e no Campo Mártires da Pátria  (4.23 µg g‐1 

PM10) se obtiveram frações mássicas mais baixas. Os PAH representaram menos de 4% 

da massa  total  de  constituintes  orgânicos.  Nas  amostras  do  túnel  de  Braga  foram 

detetados  apenas  5  PAH,  os  quais,  no  seu  conjunto,  contribuíram para  1,60 µg  g‐1 

PM10. Os hidroxi‐ e oxoácidos (17,8 mg g‐1) foram os compostos mais representativos 

no PM10 de ressuspensão nesta estrutura rodoviária. O material particulado com mais 

abundância de PAH foi o amostrado na Avenida de Fernão de Magalhães. Isto indica 

que a presença e concentração de PAH não dependem apenas do volume de tráfego, 

mas também da fluidez deste último e de outras fontes de combustão na envolvente. 

De facto, enquanto no túnel de Braga a circulação automóvel é intensa, mas contínua, 

naquela  avenida  portuense  as  travagens  devidas  aos  semáforos  e  passadeiras  são 

frequentes,  contribuindo  para  a  ineficiência  dos  motores  de  combustão  e, 

consequentemente, para a emissão de compostos aromáticos condensados. Por outro 

lado, outras fontes de combustão, como restaurantes, podem igualmente originar este 

tipo de compostos. 

Com base nas  concentrações dos PAH  foi  estimado o  risco de desenvolvimento de 

cancro.25 Embora o risco por inalação seja insignificante, o PM10 de algumas rodovias 

pode contribuir para o aparecimento de 332 a 2183 novos casos por cada milhão de 

habitantes adultos expostos pelas vias dérmica ou digestiva (Tabela 1). 
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Figura 2: Frações mássicas para as várias 

classes orgânicas detetadas nas poeiras 

rodoviárias (μg g‐1 PM10) 

Tabela 1: Risco de desenvolvimento de cancro por ingestão, inalação ou ingestão de 

PAH presentes no PM10 resultante de ressuspensão rodoviária 

Hopanóides 3

n-Alcanos 37
Outros alifáticos 11

PAH 1
NPAH 0

n-Alcanóis
30

Esteróis 4

Oxo- e 
hidroxiácidos

36

Ácidos n-
alcanóicos

155

Ácidos n-
alcenóicos 11

Ácidos n-
alcanedióicos 9

Ácidos aromáticos
6

Outros ácidos 2

Derivados do 
glicerol 69

Açúcares e 
derivados

51

Fenóis 10
Plásticos 4

Campo Mártires da Pátria 

Hopanóides 506

n-Alcanos
6,173

Outros alifáticos
1,691

PAH 11

NPAH 22

n-Alcanóis
5,584

Outros alcoóis 755

Esteróis 167
Ácidos n-
alcanóicos

4,591
Ácidos n-

alcenóicos 407
Ácidos n-

alcanedióicos 141

Ácidos 
aromáticos

1,099

Derivados do 
glicerol 1,302

Fenóis 457

Plásticos
18,444

Campo Alegre 

Hopanóides 2,706

n-Alcanos
9,982

Outros alifáticos 713

PAH 2,321

NPAH 33

n-Alcanóis 1,134

Outros alcoóis 546

Esteróis 35Oxo- e hidroxiácidos
7,749

Ácidos n-alcanóicos 
9,706

Ácidos n-alcenóicos 
1,094

Ácidos n-
alcanedióicos 568

Ácidos aromáticos 
476

Outros ácidos 125

Derivados do glicerol
8,227

Lactonas 1

çúcares e derivados 
5

Fenóis 502

Plásticos
19,011

Av. Fernão Magalhães 
(via) Hopanóides

24

n-Alcanos
1 PAH 7

n-Alcanóis
1,912

Outros alcoóis
4 Esteróis

76

Oxo- e 
hidroxiácidos

1,515
Ácidos n-
alcanóicos

1,139
Ácidos n-
alcenóicos

120Ácidos n-
alcanedióicos

671

Ácidos 
aromáticos

11

Outros ácidos 32Derivados do 
glicerol
12,297

Lactonas
79

Açúcares e 
derivados

232

Fenóis
5

Plásticos
3,348

Av. Boavista

Hopanóides 16
n-Alcanos 97

Outros alifáticos 
143 PAH 13

NPAH 1

n-Alcanóis 2,045

Outros alcoóis 23

Esteróis 92

Oxo- e 
hidroxiácidos

1,853

Ácidos n-
alcanóicos 1,277

Ácidos n-
alcenóicos 89

Ácidos aromáticos 
482

Outros ácidos
1

Derivados do 
glicerol
2,072Açúcares e 

derivados
1,373Fenóis 57

Plásticos
6,229

Fernão Magalhães 
(passeio)

Hopanóides 403
n-Alcanos 566 Outros alifáticos 147

PAH 192
NPAH 9

n-Alcanóis 283

Outros alcoóis 98

Esteróis 127

Ácidos n-alcanóicos 
113

Ácidos n-alcenóicos 
25

Ácidos aromáticos 
184

Fenóis
2,339

Plásticos
8,623

Constituição

Hopanóides 54
n-Alcanos 149

Outros alifáticos 
559 PAH 2

n-Alcanóis
2,936

Outros alcoóis 2
Esteróis 139

Oxo- e 
hidroxiácidos

12,751

Ácidos n-
alcanóicos

4,076
Ácidos n-

alcenóicos 234
Ácidos n-

alcanedióicos 561
Ácidos aromáticos

396Outros ácidos 69

Derivados do 
glicerol 7,341

Fenóis
35

Plásticos
20,205

Túnel Av. Liberdade
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Fernão 

Magalhães 

(via)

Consti‐

tuição

Av. 

Boavista

Fernão 

Magalhães 

(passeio)

Campo 

Alegre

Túnel Av. 

Liberdade 

Campo

Mártires 

Pátria

ADULTOS

Dérmico
7.8610‐4 1.2010‐4 4.9710‐7 5.2510‐6 1.7010‐6 5.6510‐8 5.5910‐7

Ingestão
1.4010‐3 2.1310‐4 8.8210‐7 9.3310‐6 3.0110‐6 1.0010‐7 9.9210‐7

Inalação
6.1010‐8 9.2810‐9 3.8510‐11 4.0710‐10 1.3210‐10 4.3810‐12 4.3310‐11

 Total
2.1810‐3 3.3210‐4 1.3810‐6 1.4610‐5 4.7110‐6 1.5710‐7 1.5510‐6

CRIANÇAS

Dérmico
1.1010‐3 1.6710‐4 6.9410‐7 7.3310‐6 2.3710‐6 7.8910‐8 7.8010‐7

Ingestão
1.3710‐3 2.0810‐4 8.6510‐7 9.1410‐6 2.9510‐6 9.8310‐8 9.7210‐7

Inalação
2.1310‐8 3.2410‐9 1.3410‐11 1.4210‐10 4.5910‐11 1.5310‐12 1.5110‐11

 Total
2.4710‐3 3.7510‐4 1.5610‐6 1.6510‐5 5.3210‐6 1.7710‐7 1.7510‐6

Conclusões 

Foi determinado, pela primeira vez, o material particulado (PM10) que potencialmente 

pode resultar da ressuspensão das poeiras depositadas em vias urbanas portuguesas. 

As massas por unidade de área determinadas  foram mais baixas do que os valores 

reportados para outras  cidades,  indicando que a  lavagem diária das principais  ruas 

praticada  na  cidade  do  Porto  é  uma  medida  mitigadora  eficaz  de  combate  à 

ressuspensão.  Comparativamente  com  as  superfícies  asfaltadas,  o  pavimento 

calcetado a granito favorece a acumulação de cargas de PM10 substancialmente mais 

elevadas.  O  PM10  engloba  inúmeros  metais  e  compostos  orgânicos  com  efeitos 

adversos na  saúde,  pelo que devem  ser  adotadas medidas  adicionais  para evitar  a 

ressuspensão  das  poeiras  rodoviárias.  Dada  a  influência  do  tipo  de  pavimento, 

condições de trânsito locais e outras fontes emissoras nas imediações, é recomendável 

a extensão deste tipo de estudos a outras rodovias e cidades, de forma a ampliar a 

representatividade dos resultados. 
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Resumo 

O projeto ClimAdaPT.Local iniciou, em Portugal, um processo contínuo de elaboração 

de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas, capacitando o corpo 

técnico de 26 Municípios e desenvolvendo ferramentas e metodologias que facilitem a 

elaboração e a  implementação das EMAAC. A presente comunicação contribui para 

um  enquadramento  de  referência,  a  nível  global,  sobre  o  reconhecimento  e  as 

perceções  acerca  das  Alterações  Climáticas  (AC)  a  nível  local,  respondendo  a  três 

questões‐chave: (i) se as AC estão a ser sentidas nas suas diversas configurações; (ii) 

como é que as AC estão a ser percecionadas enquanto ameaça, mas também como 

oportunidade; e (iii) o que é que as AC representam para os atores sociais envolvidos e 

que dinâmicas de mudança mobilizam à escala local.

Introdução 

O projeto ClimAdaPT.Local iniciou, em Portugal, um processo contínuo de elaboração 

de  Estratégias  Municipais  de  Adaptação  às  Alterações  Climáticas  (EMAAC), 

desenvolvendo  ferramentas  e  metodologias  que  facilitem  a  elaboração  e  a 

implementação  das  EMAAC.  Uma  dessas  ferramentas,  que  constitui  uma  peça 

inovadora  nos  processos  até  agora  aplicados  na  elaboração  destas  estratégias, 

consiste no envolvimento dos atores locais através de workshops participativos. Neste 

artigo apresentamos o potencial e impactos dessa que constituiu uma das principais 

ferramentas de auscultação, envolvimento e participação interativa dos atores locais 

(stakeholders) no processo de construção das EMAAC. 

Nas  últimas  décadas,  o  tema  das  Alterações  Climáticas  (AC)  tem  ganho  uma 

visibilidade crescente, dando origem a debates transversais que convocam diversos 

saberes, disciplinas e atores. Todavia, e apesar do consenso em torno da relevância do 

problema das AC e da necessidade em atuar sobre os seus impactos, pouco se conhece 
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sobre o que as pessoas efetivamente pensam sobre ele – como o entendem, lidam e 

perspetivam em termos atuais e futuros.  

O  presente  artigo  parte  da  ideia  que,  para  desenvolver  políticas  de  mitigação  e 

adaptação  eficazes,  é  necessário  compreender  as  dinâmicas  das  perceções  dos 

indivíduos  e  das  comunidades  sobre  as  AC.  Exploraremos  a  construção  social  das 

perceções das AC  como um processo derivado da exposição  individual  e  coletiva a 

políticas públicas e a procedimentos de comunicação mediática e científica,  face às 

experiências pessoais. 

Sendo Portugal um dos países europeus mais vulneráveis às modificações decorrentes 

das  AC,  esperam‐se  consequências  adversas  disseminadas  por  todo  o  território 

nacional, desde a subida do nível do mar (que afetará os Municípios da orla costeira), 

à desertificação e seca (que tenderão a alastrar sobretudo no interior), ao aumento da 

temperatura e da frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos (que 

se esperam para todo o território). Vários serão os impactos que a curto, médio e longo 

prazo se adivinham e perante os quais será necessária uma adaptação eficaz a uma 

nova realidade climática1. 

O principal  objetivo do  projeto ClimAdaPT.Local  foi  o  desenvolvimento de  EMAAC, 

envolvendo  as  comunidades  locais  no  seu  conjunto  e  ensaiando  um  modelo  de 

abordagem que  poderá  ser  replicado  em  todo  o  país.  Tratou‐se  de  um projeto  de 

carácter interdisciplinar, que, tendo tido como meta central o aumento a capacidade 

dos  Municípios  para  incorporarem  a  adaptação  nos  seus  instrumentos  de 

planeamento  e  gestão  territorial,  pretendeu  também  assegurar  o  compromisso 

político e institucional por parte dos decisores locais, bem como sensibilizar e envolver 

um conjunto amplo e diversificado de stakeholders (atores‐chave) locais na elaboração 

e futura implementação das EMAAC. 

Métodos e dados 

A adaptação às AC implica necessariamente um processo de aprendizagem social. No 

projeto  em  questão,  entendeu‐se  que  esta  passa  pela  construção  de  um  amplo 

compromisso social que reforce a legitimidade das EMAAC, reunindo o apoio essencial 

da comunidade no que respeita ao processo de implementação das mesmas. Assim, o 

envolvimento de atores‐chave revelou‐se crucial, no sentido de: (i) maximizar sinergias 

e  assegurar  a  boa  coordenação  e  combinação  de  respostas  e  recursos2  e  de  (ii) 

promover a qualidade e consequente aceitação das escolhas políticas, fomentando o 

sucesso da sua implementação3. 
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A estratégia de envolvimento de atores‐chave do ClimAdaPT.Local centrou‐se acima 

de  tudo na  realização de workshops participativos e  também de  inquéritos.  Foram 

realizados 26 workshops locais entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016, atingindo 

um total de mais de 1500 atores. Para além do objetivo geral de envolver stakeholders 

locais oriundos de diversos sectores de atividade no desenvolvimento das EMAAC em 

cada município, os workshops tiveram por principal objetivos: (i) aumentar os níveis 

de  conhecimento;  (ii)  contribuir  para  a  definição  de  prioridades;  (iii)  promover 

transparência no processo de decisão; (iv) encorajar a partilha de responsabilidades; 

(v) criar sinergias e assegurar a boa coordenação de respostas e recursos4.

Os workshops visaram um grupo bastante diversificado de atores‐chave, em cada um 

dos  26  Municípios  onde  tiveram  lugar.  Os  participantes  pertenciam,  assim,  a 

diferentes  sectores  de  atividade  (nomeadamente  economia,  agricultura,  turismo, 

energia, floresta), representavam os vários níveis da administração (central, regional 

e  local),  incluindo  também  membros  de  ONG,  de  IPSS,  e  da  Igreja,  sempre  em 

concordância com os problemas identificados em cada Município. 

Os Municípios abrangidos pelo projeto foram selecionados, um por cada comunidade 

intermunicipal,  o  que  permitiu  abarcar  uma  grande  diversidade  geográfica  e  de 

contextos socioeconómicos e culturais. De forma sumária, os workshops procuraram 

elencar problemas, predisposições e sugestões para integrar nas EMAAC em processo 

de  elaboração,  através  de  sessões  deliberativas  alargadas  com os  principais  atores 

sociais das comunidades locais envolvidas.  

Nas várias mesas de cada uma das 26 sessões efetuadas, um moderador e um relator 

agilizaram o debate com base num guião estruturado em três eixos fundamentais: (i) 

Perceções sobre o impacto já sentido, ou não, do fenómeno das Alterações Climáticas 

no município; (ii) Avaliação das propostas da estratégia delineadas pelos técnicos dos 

Municípios face à viabilidade / inviabilidade das medidas, sugestões e recomendações; 

(iii) Visão  de  futuro:  como  se  articulam  em  cada  município  desenvolvimento

económico e qualificação ambiental num futuro próximo mais sustentável.

O presente artigo centra‐se na análise dos resultados obtidos no primeiro ponto (i), 

que permitiu obter um quadro de referência geral sobre a sensibilidade e as perceções 

das AC a um nível local, de acordo com a diversidade geográfica, profissional e social 

dos atores‐chave envolvidos. 

Para além destes dados qualitativos, foram também recolhidos dados quantitativos, 

no âmbito da aplicação de 2 inquéritos aos atores‐chave. O primeiro foi aplicado no 

final da sessão dos workshops dos Municípios a cada um dos participantes e dedicou‐

se à importância e gravidade atribuídas às AC. O segundo inquérito foi aplicado online, 
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entre agosto e setembro de 2016 aos mesmos participantes dos workshops. Composto 

por  questões  idênticas,  este  inquérito  permitiu  a  comparação  das  respostas  em 

termos de evolução no tempo, incluindo também algumas questões específicas sobre 

as condições necessárias e as eventuais barreiras à implementação das EMAAC5. 

Análise de Resultados 

As  AC  são  um  fenómeno  global  com  um  elevado  nível  de  complexidade  técnico‐

científica. Um dos objetivos do projeto ClimAdaPT.Local era justamente a melhoria dos 

processos  de  comunicação  e  consequente  capacidade  de  apropriação  de 

conhecimento por parte das comunidades locais. Esta complexidade que o problema 

das AC encerra tende a bloquear a proatividade e o envolvimento social nas soluções 

de adaptação6. Para combater tal dificuldade devemos, antes de mais, compreender 

as AC sob a perspetiva das comunidades locais. Nesse sentido, a nossa análise foca‐se 

em 3 questões essenciais: Estão as AC a ser compreendidas e/ou já sentidas?; Como 

estão as AC a ser percecionadas?; O que representam as AC para os atores sociais? 

Perceções ‘Glocais’ 

De modo geral,  os  atores‐chave  reconhecem, de  forma quase unânime, que as AC 

estão a ocorrer a nível global. Este reconhecimento é mais evidente a nível global do 

que  a  nível  nacional  ou  local.  Vários  estudos  referem  que  as  perceções  sobre  os 

problemas de nível global e, portanto, mais distantes, são tidas como mais relevantes 

do que a nível mais próximo7,8,9. De acordo com pesquisas realizadas no Reino Unido, 

quanto maior a escala de distância a que são pensadas as AC, maiores são os níveis de 

preocupação sobre elas10. Weber identifica ainda como principal obstáculo para a ação 

no âmbito das AC o facto de para muitas pessoas o fenómeno parecer não só abstrato, 

mas  também pessoalmente  distante  no  espaço  e  no  tempo11.  Contudo,  os  atores‐

chave envolvidos no projeto ClimAdaPT.Local parecem contradizer esta ideia. 

De facto, quase todos os stakeholders identificaram a existência de efeitos das AC na 

sua experiência diária, quer sob a forma de fenómenos extremos (i.e. tempestades), 

quer  como  impactos  gerados  sobre  as  atividades  económicas  (como  a  pesca  e  a 

agricultura).  

Para além disso, e algum tempo depois da realização dos workshops (segunda ronda 

do inquérito), a gravidade atribuída ao problema das AC a nível local junto dos atores‐

chave  locais  quase  que  duplicou5.  O  workshop  teve,  percebe‐se,  um  efeito  de 

“despertador de consciências” sobre o tema, fazendo com que atores‐chave de todas 

as regiões do país ficassem mais alerta para os sinais das AC. 
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Capstick et al.12, num artigo de revisão sobre a investigação sobre perceções das AC, 

identificam vários estudos que  revelam uma  influência direta entre a meteorologia 

local  e  as  perceções  das  AC.  Reyes‐Garcia  et  al.13,  mostram‐nos  como  a  pesquisa 

sugere  que  “em  geral  as  pessoas  avaliam  as  AC  sobretudo  em  termos  de  eventos 

extremos e, ao nível  local,  as perceções das populações  sobre as AC são moldadas 

pelas  experiências  pessoais  de,  por  exemplo,  aumentos  de  temperatura  ou  outras  

flutuações do clima de curto prazo, mais do que tendências das AC globais”. O mesmo 

se aplica para Portugal, onde o reconhecimento empírico das AC foi identificado pelos 

stakeholders  de  quase  todas  as  regiões  onde  os  workshops  tiveram  lugar,  como 

revelam os seguintes testemunhos: “Tenho 25 anos e lembro‐me de grandes nevões 

na década de 90. Estamos em janeiro e ainda não sentimos frio a sério” (Bragança, 

Nordeste); “Foi a 19 de janeiro, tinha uma festa e casa e tive de a anular, caíram as 

árvores na avenida em Aveiro, e aqui também houve quedas de árvores. São ventos 

ciclónicos,  e  os minitornados  começam a  aparecer”  (Ílhavo,  Centro  Litoral);  Parece 

África,  no  mesmo  dia  há  chuva  torrencial  e  depois  sol  (Castelo  de  Vide,  Norte 

Alentejano); “A roupa que eu vestia quando era criança não tem nada a ver com a 

roupa que se veste hoje, vestíamos roupas grossas e agora sinto que a temperatura 

está muito mais amena” (Ílhavo, Centro Litoral). 

Também identificámos, na nossa análise, que certas atividades profissionais têm uma 

influência  crucial  nas  perceções  das  AC.  De  facto,  os  agricultores  identificaram 

mudanças na maturação (precoce) das frutas e  legumes: “Neste inverno, as plantas 

não entraram em dormência…” (Montalegre, Nordeste); “Notei, este ano, que a minha 

laranjeira deu  flores duas  vezes, deve  ter‐se baralhado”  (Ílhavo, Centro  Litoral);  “A 

própria azeitona mudou, fica madura mais cedo, fica ao calor à espera” (Castelo de 

Vide, Norte Alentejano). Tal como os pescadores identificam novas espécies de peixes: 

“Não tínhamos atum, mas agora já começa a aparecer” (Loulé, Algarve).   

Alterações Climáticas: ameaça ou oportunidade?  

Para além da perceção geral sobre as AC, quer a uma escala global quer a nível local, 

revelou‐se importante perceber se as pessoas percecionam este fenómeno mais como 

uma ameaça e/ou como uma oportunidade, bem como qual o posicionamento dos 

atores locais face às soluções para o problema. 

Alguns estudos mostram que as alterações climáticas  são percecionadas  sobretudo 

como uma ameaça, remetendo para um sentimento de “impotência” face à dimensão 

e complexidade do problema  (e.g.14). Também em Portugal, uma pesquisa anterior 

identificava que as AC eram maioritariamente vistas como uma ameaça, sentindo‐se 

os stakeholders como vítimas15. 
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Na nossa análise, a perceção das AC como uma ameaça também se verifica, mas de 

forma limitada, restrita a certos grupos sociais, como agricultores ou habitantes das 

zonas costeiras que já sofrem danos diretos devido às alterações climáticas, bem como 

a população idosa, mais vulnerável às ondas de frio e de calor. 

A este nível,  alguns problemas‐chave emergem. De  facto, durante os workshops, a 

perceção de ameaça e risco face às AC expressa pelos participantes foi, na sua maioria, 

orientada  para  os  seguintes  problemas:  as  perdas  na  produção  agrícola,  fogos 

florestais, erosão costeira e aumento do nível médio do mar, e afetação da saúde por 

calor ou frio excessivos. 

No  que  respeita  à  agricultura,  os  riscos  potenciais  das  AC  são  resumidos  pelos 

seguintes excertos de testemunhos de atores‐chave: “As árvores florescem mais cedo 

e a geada em abril ou maio queima tudo; depois não vai haver fruta, não vai haver 

nada” (Bragança, Nordeste); “Os castanheiros estão a morrer à conta do aquecimento 

do inverno” (Bragança, Nordeste); “Na primavera passada, em maio, as barragens, que 

servem de hidratação aos animais que andam a pastar nos  campos,  já não  tinham 

água”  (Castelo Branco, Centro  Interior); “Hoje,  temos 3 meses de humidade e 9 de 

seca.  Isto  implica  que  as  espécies  de  sequeiro,  alfarrobeira  e  amendoeira,  não  se 

aguentem” (Loulé, Algarve). 

Os fogos florestais foram também um dos problemas levantado pelos atores‐chave de 

todo o país, com um carácter dramático face a uma calamidade que já deixou de ser 

sazonal, dada a frequência com que atualmente ocorre, mesmo em épocas forma do 

verão. Tal foi eloquentemente demonstrado pelos bombeiros e guardas republicanos 

presentes nos diversos workshops: “As árvores apresentam sintomas de stress hídrico 

e em virtude disso os incêndios assumem maiores proporções” (Bragança, Nordeste); 

“O período crítico dos incêndios vai alargar‐se cada ano, podendo começar mesmo em 

fevereiro ou março” (Loulé, Algarve). 

Para  além  disso,  as  alterações  climáticas  aumentam  exponencialmente  a  erosão 

costeira. Em Portugal, com a sua extensa linha costeira, várias zonas apresentam uma 

vulnerabilidade extrema6. Algumas das áreas mais afetadas por violentas tempestades 

marítimas localizam‐se nos Municípios participantes do projeto ClimAdaPT.Local. Esta 

problemática esteve, assim, no centro dos tópicos de discussão dos workshops, onde 

estiveram presentes algumas das pessoas cujos bens  foram destruídos nos eventos 

extremos  ocorridos  no  litoral  em  janeiro  de  2014,  como  revelam  os  seguintes 

testemunhos  numa  cidade  do  Centro  Litoral:  “Verifico  a  diminuição  do  areal  nas 

praias. Relembro a destruição do Off‐shore (bar) e dos passadiços” (Ílhavo); “Com as 

tempestades ocorridas no  inverno de 2013/2014 viu‐se uma alteração completa da 
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Praia da Barra” (Ílhavo); “O aumento da cota da Ria de Aveiro é assustador. Já vivo 

aqui há algum tempo e cheguei a ver praias de areia na ria e agora cada maré alta é 

como se fosse uma maré viva. Todas as pessoas que têm casa junto à ria já perceberam 

que vão ter problemas de inundações” (Ílhavo). 

Por fim, regista‐se a ameaça à saúde pública sublinhada pelos participantes. Sendo o 

aumento das alergias e dos problemas respiratórios associados às AC (devido ao pólen 

e às temperaturas) um dos problemas mencionados, a questão mais abordada a este 

nível revelou ser a preocupação com a saúde da população idosa. Este grupo é visto 

como estando em maior risco, devido às temperaturas extremas, fenómeno que se 

associa a más condições de habitabilidade sem o conforto térmico necessário, como 

revelam alguns testemunhos: “Sinto efeitos na saúde pública devido ao aumento das 

temperaturas  extremas  no  verão  –  os  idosos  sofrem mais  impactos  pois  são mais 

frágeis  e  há  pouca  informação  e  sensibilização  para  saberem  responder  a  estas 

situações” (Bragança, Nordeste); “A população é envelhecida, bem como o edificado, 

o que dificulta as condições de boa climatização” (Ferreira do Alentejo, Sul Interior).

Ainda assim, a perceção das alterações climáticas como uma ameaça não revelou ser 

transversal nem dominante, na nossa análise. No inquérito aplicado aos stakeholders 

no  final  de  cada  workshop,  as  respostas  apontam  mesmo  para  uma  perceção 

maioritária  das  AC  como  uma  oportunidade  para  o  desenvolvimento  local, 

demonstrando, simultaneamente, uma predisposição para a ação face a um problema 

que precisa de soluções participativas. 

Figura 1 – AC como oportunidade para o desenvolvimento local  

(fonte: 5). 

Resultados semelhantes resultaram da Consulta Mundial sobre Clima e Energia, um 

processo de auscultação a nível mundial também realizado em Portugal, na véspera 

da COP 21 – Paris, em 2015. Aqui, 81% dos participantes portugueses consideraram 

que as medidas a  tomar para combater as alterações climáticas são,  também, uma 

oportunidade de melhoria das condições de vida, quer pela relação com o consumo e 
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reutilização  de  materiais  que  implicam,  quer  pelas  possibilidades  de  inovação  e 

desenvolvimento tecnológico, num paradigma social de baixo carbono16. 

Dinâmicas participativas 

No seguimento da perceção das AC como uma oportunidade, encontramos também, 

na nossa análise, uma consciência crescente da necessidade de adaptação às AC num 

contexto  de  dinâmicas  locais  de  participação  com  partilha  de  informação  e 

transferência de conhecimentos. Esta parece promover um efeito de empoderamento 

no coletivo de atores‐chave que participaram nos workshops. Neste contexto, alguns 

grupos de stakeholders mostraram maior predisposição para a ação, como foi o caso 

de alguns agricultores, grandes empresas, movimentos de transição, professores, bem 

como  um  conjunto  de  entidades  públicas,  como  os  bombeiros  ou  as  autoridades 

policiais. 

Estas oportunidades foram sublinhadas em diversos domínios. No caso da agricultura, 

por exemplo, se se verificam, por um lado, produtores que se sentem ameaçados pelas 

AC,  por  outro  lado,  também  há  aqueles  que  as  vm  como  uma  oportunidade  de 

desenvolver novas culturas, tais como por exemplo: a produção de vinho em zonas 

onde antes seria impossível; a produção de vinho verde de melhor qualidade devido 

ao aumento da  temperatura e consequente processo de maturação das uvas; ou o 

cultivo de produtos exóticos/subtropicais  como é o  caso das  frutas. Para os atores 

envolvidos, a possibilidade de investimento em novas culturas ou em variedades mais 

rentáveis aparece como uma oportunidade não só de atrair investimento e fomentar 

os negócios, como de oferecer mais formação aos agricultores, em especial aos jovens, 

contribuindo  dessa  forma  para  uma  nova  geração  de  agricultores,  que  possam 

também  ajudar  a  trazer  mais  população  para  o  interior,  despovoado.  Exemplos 

semelhantes  foram  também  discutidos,  por  exemplo,  no  domínio  das  energias 

renováveis  e  as  oportunidades que oferecem, bem  como o potencial  da  economia 

circular. 

Conclusões 

O  presente  artigo  contribui  para  um  enquadramento  geral  de  referência  sobre  a 

consciência  e  as  perceções  sobre  as  alterações  climáticas,  respondendo  a  três 

questões‐chave: 

Estão as AC a ser sentidas/percebidas? Sim. Em Portugal, as alterações climáticas estão 

a  ser  sentidas  e  são  reconhecidas  a  nível  local.  Por  outras  palavras,  as  alterações 

climáticas (AC) já não são vistas como um problema longínquo, ao qual temos acesso 
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apenas pelos meios de comunicação. Nos dias de hoje, os indivíduos e as comunidades 

têm um contacto direto, por vezes diário, com os fenómenos das alterações climáticas 

e manifestam essa sensibilidade e vivência. 

Como  estão  as  AC  a  ser  percecionadas?  A  perceção  sobre  as  AC  reflete‐se, 

nomeadamente,  nos  comportamentos  diários  que  incorporam  uma  mudança  de 

práticas em termos, por exemplo, da escolha do vestuário. Essas mudanças refletem 

as  alterações  observáveis  dos  ciclos  da  natureza,  incluindo  o  desfasamento  ou  até 

mesmo  desaparecimento  das  estações  do  ano.  Nomeadamente  o  Outono  e  a 

Primavera  são  constantemente  referidos  como  estando  atenuados  ou  mesmo 

desaparecidos, face a um clima que se tende a dicotomizar‐se entre verão e inverno.  

O que representam as AC para os atores sociais? As AC são vistas como um problema 

extremamente importante. Existe uma clara noção da necessidade de mitigar as suas 

causas bem como os seus impactos negativos. Por um lado, existe a perceção quase 

consensual de que as AC constituem uma ameaça – que levas os diferentes atores a 

sentirem‐se como vítimas de algo que não controlam. Mas, por outro lado, as AC foram 

também, e em larga medida, reconhecidas como uma oportunidade para a ação e para 

a transformação positiva das políticas públicas, bem como dos processos de tomada 

de  decisão  ao  nível  local  no  sentido  de  serem  mais  inclusivos  e  participados, 

contribuindo para uma dinâmica de mudança social efetiva. 
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Resumo 

A  indústria  cárnica  gera  emissões  elevadas  de  gases  de  efeito  estufa  (GEE)  para  a 

atmosfera. Este estudo teve por objetivo avaliar as emissões de GEE de dois sistemas 

de abate de carne bovina localizados no Nordeste de Portugal. A metodologia seguiu 

uma abordagem de avaliação de ciclo de vida (ACV), tendo‐se utilizado o software GaBi 

6.0  na  análise  de  inventário  e  na  avaliação  de  impacte.  Os  inputs  energéticos 

representam as principais fontes de GEE. O poluente com maior contribuição foi o CO2. 

Medidas  de  eficiência  energética  podem  ser  aplicadas  para  a  minimização  dos 

impactes causados. 

Introdução 

As  questões  ambientais  e  de melhoria  da  eficiência  dos  processos  produtivos  têm 

vindo a  tornar‐se uma preocupação constante da estrutura de gestão da cadeia de 

valor do setor alimentar. Dentro deste setor, a produção de carne é um dos subsetores 

que mais pressão gera sobre o ambiente1. 

A produção mundial de carne bovina,  segundo o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos2, é aproximadamente de 60 milhões de toneladas em peso de carcaça 

produzida por ano. Os maiores produtores de carne são os Estados Unidos  da América, 

com 19,0% da produção mundial, seguido pelo Brasil, com 15,3%, e a União Europeia, 

com 13,0%. Em Portugal são abatidas cerca de 88.645 toneladas de carne bovina por 

ano3. 
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4

A maior parte dos estudos de avaliação ambiental das indústrias de carne enfatiza a 

etapa  de  produção  animal,  onde  estão  os  principais  consumos  de  recursos  e   as 

principais emissões4,5. Além disso, existem diferenças substanciais na  forma como a 

carne bovina é produzida. Comparativamente, existem menos estudos e informação 

bastante mais exígua sobre os processos de abate de carne bovina, principalmente no 

que  respeita  aos  inputs de  recursos, output de produtos e  subprodutos e  todas  as 

emissões para o ambiente, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

O setor pecuário mundial, por exemplo, é responsável por aproximadamente 18% das 

emissões globais dos GEE como CO2, N2O e CH4 6. 

A avaliação do ciclo de vida (ACV) é um quadro metodológico para avaliar os potenciais 

impactes ambientais e recursos decorrentes de todo o ciclo de vida de um produto, 

desde a aquisição de matérias‐primas, passando pelas fases de produção e do uso do 

produto, até à gestão dos resíduos produzidos. Além disso, permite orientar o desenho 

ambientalmente consciente dos produtos, tendo por base a interpretação do ciclo de 

vida7. 

Portanto, com este estudo pretendeu‐se investigar as emissões diretas e indiretas de 

GEE associadas a dois sistemas de abate de carne bovina com diferentes sistemas de 

produção de energia térmica, caldeira de gás natural (Mng) e caldeira de pellets (Mgp), 

localizados no Nordeste de Portugal. 

Material e métodos 

Características gerais dos sistemas de abate 

Os matadouros que forneceram os dados para este estudo fazem o abate de vários 

tipos de animais, entre eles, bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Contudo, o estudo teve 

como objetivo apenas a ACV da produção da carne bovina. Foram considerados dois 

sistemas de abate de carne bovina, um matadouro com caldeira a gás natural (Mgn) e 

outro matadouro com caldeira a pellets (Mgp). Além da diferença no combustível das 

caldeiras, os matadouros apresentam eficiências de abate distintas. 

O processo de abate no Mgn tem um funcionamento usual de 28 horas de trabalho 

semanais, resultando em aproximadamente 600.000 kg de carne abatida por ano. O 

combustível utilizado para a caldeira no matadouro é o gás natural. O gás natural é 

utilizado para a produção de água quente e no cozedor de sangue do matadouro. 

O processo de abate no Mgp também envolve um período de 28 horas de trabalho por 

semana, porém o abate de carne bovina é de aproximadamente 900.000 kg por ano. 

Além dos pellets como combustível para a caldeira, o matadouro possui uma caldeira 
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alimentada a gás propano, que é utilizada apenas no abate de suínos (chamuscagem) 

e como backup na falta de pellets. 

Unidade Funcional, Fronteira do Sistema e Alocação 

Para auxiliar a interpretação e a comparação dos resultados, a unidade funcional (UF) 

utilizada foi de 1 kg de carcaça de bovino à saída do matadouro. 

A fronteira do sistema para a ACV dos sistemas de abate de bovinos é apresentada na 

Figura 1. A disponibilização de carne bovina ao consumidor envolve um conjunto de 

etapas  produtivas  bastante  complexas.  O  processo  de  abate  consome  calor, 

eletricidade e água e gera produtos, subprodutos, resíduos e águas residuais. Além do 

processo  de  abate,  o  uso  de  energia,  o  transporte  (do  resíduo  produzido  para  o 

incinerador e da carne abatida para a distribuição) e o tratamento por incineração dos 

resíduos cárnicos produzidos nos matadouros foram incluídos como fontes de GEE. 

Figura 1: Descrição da fronteira do sistema para ACV dos sistemas de abate de carne 

bovina. 

Foram  considerados  os  processos  que  são  possíveis  para  se  obter  dados  reais  e 

confiáveis  relativamente  ao  funcionamento  das  unidades  de  abate.  Esta  ACV 

pretendeu representar pelo menos 95% da massa total, 90% dos insumos energéticos 

totais8 e todos os insumos de relevância ambiental significativa para a cadeia produtiva 

de carne bovina. Diante disso, alguns dados foram excluídos do estudo como agentes 

de  limpeza, utensílios utilizados na construção dos matadouros e demais obras e o 

transporte do consumidor final até ao talho. A alocação dos inputs e outputs aplicada 

a este estudo foi efetuada com base na massa do peso dos animais9 
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Análise do Inventário do Ciclo de Vida 

Para análise de inventário do ciclo de vida, foi levado em consideração as entradas dos 

processos,  definidas  como  os  recursos  utilizados,  e  as  saídas  para  o  ambiente 

(emissões)  ligadas ao abate da carne bovina. Os  inputs baseiam‐se, principalmente, 

nos dados obtidos através de questionários aplicados, mas também em informação 

recolhida junto de especialistas das diferentes etapas da fileira. Os principais inputs, 

expressos em kg por UF, encontram‐se na Tabela 1. 

Tabela 1: Principais inputs associados com os processos de abate nos matadouros 

Mgn e Mgp. 

Input  Quantidade  Unidade 

Mgn 

Água  0,008  kg/UF 

Animal para abate  1,50  kg/UF 

Energia elétrica  0,15  kWh/UF 

Energia térmica  0,25  kWh/UF 

Mgp 

Água  0,004  kg/UF 

Animal para abate  1,80  kg/UF 

Energia elétrica  0,08  kWh/UF 

Energia térmica  0,22  kWh/UF 

A determinação das emissões (outputs) dos sistemas de abates estudados foi assente 

nos dados de base do software GaBi 6.0 e de referências bibliográficas (Tabela 2). 

Os inputs e outputs dos processos de energia elétrica foram obtidas através de um mix 

energético de produção de eletricidade para Portugal, onde estão incluídas as energias 

via  queima  de  carvão,  gás  natural,  combustíveis,  biomassa,  resíduos,  energia 

hidroelétrica, fotovoltaica e eólica. 

A  base  de  dados  do  GaBi  6.0  também  foi  aplicada  para  os  inputs  e  outputs  dos 

transportes entre os sistemas de abate e a distribuição do produto final, o transporte 

dos resíduos gerados desde o matadouro até à unidade de incineração, as emissões 

da queima de combustível nos matadouros e resultantes da incineração dos resíduos 

cárnicos. As distâncias percorridas dos matadouros até ao  tratamento dos resíduos 

gerados e até aos locais de comercialização da carne são, respetivamente, 100 km para 

Mgn e Mgp, e 50 km para Mgn e Mgp. Todos os processos incluídos no software foram 

utilizados para a aplicação em Portugal e/ou para a União Europeia. 
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Tabela 2: Principais outputs associados ao processo de abate de bovinos. 

Output  Quantidade  Unidade  referência 

Mgn 

Águas residuais  0,008  kg/UF  Questionário 

Carncia química de oxigénio 

(emissões orgânicas para 

água) 
3,92.10‐3  kg/UF  Mogensen et al.10 

Carne bovina  1  kg/UF  UF 

Nitrato (emissões inorgânicas 
para água)  6,07.10‐4  kg/UF  Pinto et al.11 

Resíduos sólidos  0,495  kg/UF  Questionário 

Emissões orgânicas e 

inorgânicas para o ar 
Base de dados do software Gabi 6.0 

Mgp 

Águas residuais  0,004  kg/UF  Questionário 

Carncia química de oxigénio 

(emissões orgânicas para 

água) 
5.10‐3  kg/UF  Mogensen et al.10 

Carne bovina  1  kg/UF  Unid. funcional 

Nitrato (emissões inorgânicas 

para água) 
3,43.10‐4  kg/UF  Pinto et al.11 

Resíduos sólidos  0,799  kg/UF  Questionário 

Emissões orgânicas e 
inorgânicas para o ar  Base de dados do software Gabi 6.0 

Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida 

Na fase final de avaliação do impacte ambiental, os resultados foram interpretados em 

termos de aquecimento global para um horizonte de tempo de 100 anos pelo método 

de CML 200112 e atualizados para o ano de 201613 no software GaBi 6.0. 

Os resultados foram expressos em CO2 equivalente (CO2‐eq) que é a quantidade de 

emissão de dióxido de carbono que causaria o mesmo efeito radiativo integrado num 

determinado horizonte de tempo, como uma quantidade emitida de um GEE de longa 

duração ou uma mistura de GEE. A emissão de CO2‐eq é obtida pela multiplicação da 

emissão de GEE pelo seu potencial de aquecimento global (PAG) para o horizonte de 

tempo dado14. A Equação 1  indica o modo de realização do cálculo da categoria de 

aquecimento global. Onde, PAGa,i é o PAG para a substância “i” integrada ao logo de 
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um ano, “a”, expressa em kg CO2‐eq kg‐1 de emissão e mi é quantidade de substância 

“i” emitida em kg. 
 

PAG = ∑ PAGa,i * mi  (1) 

Resultados e discussão 

A  Figura  2  apresenta  as  emissões  diretas  e  indiretas  de GEE  nos matadouros  com 

caldeiras  a  gás  natural  (Mgn)  e  com  caldeiras  a  pellets  (Mgp).  Os  matadouros 

obtiveram emissões de 0,233 kg CO2‐eq kg‐1 para o Mgn e de 0,285 kg CO2‐eq kg‐1 para 

o Mgp.

A  utilização  de  pellets  de  biomassa  florestal  como  combustível  é  geralmente 

considerada com efeito neutro para o forçamento radiativo, uma vez que o dióxido de 

carbono libertado durante o processo de combustão é absorvido posteriormente pelas 

restantes árvores, criando assim um ciclo natural de absorção de dióxido de carbono15. 

Neste estudo, as emissões de GEE foram consideradas com e sem a contribuição deste 

processo de combustão para efeito de comparação entre os cenários. 

Figura 2: Emissões de GEE decorrentes dos processos associados aos matadouros 

com caldeira a gás natural (Mgn) e com caldeira a pellets (Mgp/Mgp (C neutro)). 

Mogensen et al.10 estimaram emissões de GEE em todo o sistema produtivo de carne 

bovina na Dinamarca, desde a produção do alimento até ao abate, de 19 kg CO2‐eq kg‐

1,  sendo  que  0,2  kg  CO2‐eq  kg‐1  foi  atribuído  aos  processos  do  matadouro.  Neste 

mesmo sentido, Desjardins et al.16 reportaram que as emissões de GEE associadas ao 

transporte para as operações de matadouro e abate foram de 0,18 kg CO2‐eq kg‐1, ou 

cerca de 2% das emissões de GEE da produção animal. Estes resultados mostram que 

a  intensidade  do  impacte  ambiental  relacionado  com  as  emissões  de  GEE  nos 

matadouros é inferior à intensidade do impacte associada aos processos da  produção 

animal.  
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O poluente com destaque para a emissão de GEE dos dois sistemas de abate de carne 

bovina  estudados  é  o  dióxido  de  carbono  (Figura  2).  Este  poluente  foi  atribuído 

principalmente à produção e consumo de energia térmica e elétrica17. 

Considerando‐se a queima de pellets da caldeira do Mgp como neutra em relação ao 

carbono, as contribuições e emissões para a categoria de aquecimento global foram 

menores  do que  as  estimadas  para  o Mgn.  Para  este estudo,  os  valores  totais  das 

emissões de GEE no Mgp foram reduzidos em 53% pela neutralização do carbono na 

caldeira a pellets (de 0,285 kg CO2‐eq kg‐1 para 0,134 kg CO2‐eq kg‐1). 

Principais contribuições da pegada de carbono 

As contribuições por fonte para as emissões de GEE do processo de abate podem ser 

observadas na Figura 3. 

Figura 3: Contribuição percentual de cada uma das fontes associadas aos 

matadouros (Mgn e Mgp/Mgp(C neutro)) para as emissões de GEE. 

De  um  modo  geral,  constata‐se  que  o  uso  de  inputs  como  eletricidade  e 

combustível, em particular, são os maiores contribuidores da pegada de carbono 

nos sistemas de abate estudados. O uso de energia elétrica contribui com 40,1% e 

19,5%  no  Mgn  e  Mgp,  respetivamente.  Enquanto  a  produção  local  de  energia 

térmica é responsável pela emissão 34,9% no Mgn e de 58,0% no Mgp. 

Com os dados obtidos dos questionários dos sistemas de abate foi possível identificar 

a  etapa  ou  o  processo  energeticamente  mais  intensivo  (Tabela  3).  Em  ambos  os 
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sistemas de abate, a refrigeração, requerida para o armazenamento temporário das 

carnes,  foi  o  principal  consumidor  de  eletricidade,  seguindo‐se  os  processos  de 

produção,  iluminação e ar comprimido. Estes  resultados são similares a estudos de 

Ramírez et al.17 que analisaram quatro sistemas de abate de carne bovina na União 

Europeia. 

Tabela 3: Contribuições sobre a energia elétrica em percentagens e as quantidades 

de pegada de carbono para cada matadouro estudado. 

Etapa / 
Processo  Mgn (%) 

PAG 

(kg CO2‐eq kg‐1) 
Mgp (%) 

PAG (C neutro) 

(kg CO2‐eq kg‐1) 

Refrigeração  60,0  0,049  47,5  0,023 

Produção  20,0  0,016  36,6  0,018 

Iluminação  15,0  0,012  7,6  0,004 

Ar comprimido  5,0  0,004  8,3  0,004 

Pode  perceber‐se  a  diferença  na  eficiência  de  processamento  de  carne  de  cada 

matadouro  (Figura  3).  Os  resíduos  cárnicos  gerados  dos  matadouros  foram 

considerados para a categoria de aquecimento global10. A quantidade de emissões  de 

GEE  do  processo  de  tratamento  de  resíduos  cárnicos  produzidos  é  também  um 

indicador  de  eficiência  do  processo  de  abate,  uma  vez  que  informa  indiretamente 

acerca da quantidade de resíduos direcionados para incineração. Assim, quanto menor 

as perdas durante o processo de abate, maior a quantidade de carne disponível para 

comercialização. A incineração dos resíduos cárnicos contribuiu para as emissões de 

GEE em 20,5% para Mgn e 16,6% para Mgp (Figura 3). 

Outro  dado  de  destaque  é  a  contribuição  das  emissões  das  caldeiras,  em  que  se 

observa que o Mgp teve uma maior emissão de GEE (58,0%) do que o Mgn (34,9%) 

(Figura 3). Porém, quando se analisa o Mgp, considerando que a queima de pellets tem 

um efeito nulo para  a  categoria de  aquecimento  global,  a  contribuição da  caldeira 

diminui para 22%, valor bem menor do que o estimado para o Mgn. 

Os transportes utilizados durante o processo de abate da carne bovina apresentaram 

baixa contribuição para os GEE em comparação com os outros processos envolvidos. 

Os resultados foram de 4,50% para Mgn e 5,90% para Mgp. 
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Propostas  de  minimização  dos  potenciais  de  impactes 
ambientais 

Os  impactes ambientais causados pelos matadouros são relevantes, principalmente 

para  os  processos  de  consumo  de  eletricidade  e  queima  de  combustíveis  para 

obtenção de energia térmica. 

Os resíduos cárnicos (subprodutos) gerados podem ser usados como matérias‐primas 

ou subsidiárias de outras atividades. O objetivo principal da utilização dos subprodutos 

é reduzir o uso de recursos, a fim de evitar os custos do tratamento deste material e 

agregar valor ao resíduo10. 

Para  a  minimização  dos  impactes  causados  pelos  transportes,  uma  solução  pode 

passar por localizar a entrega do produto final e o tratamento dos resíduos cárnicos 

em  locais  próximos  do  abate.  Isso  poderia minimizar  a  quantidade  de  quilómetros 

percorridos  pelos  veículos  e,  consequentemente,  minimizar  a  quantidade  de 

poluentes  que  são  lançados  no  ambiente,  visto  que  a  quantidade  de  emissão  dos 

veículos é calculada pelo consumo de combustível18. 

Por  fim,  as  emissões  relacionadas  com  o  consumo  de  energia  elétrica  e  térmica 

representam o  fator de  impacte mais  relevante dos matadouros. Por  isso, algumas 

ações a  ter em consideração devem envolver uma gestão racional da energia, com 

medidas  de  eficiência  energética  e  estudos  energéticos  nos  matadouros  para 

identificar  o  ou  os  principais  processos  consumidores  de  energia  elétrica  em  cada 

subsetor. Além disso, seria interessante um estudo para viabilizar a utilização de fontes 

renováveis de energia elétrica para os matadouros19. O calor produzido nas caldeiras 

também  poderia,  através  de  um  estudo  de  caso,  ser  utilizado  para  produção  de 

energia elétrica ou utilizar o calor residual para outros fins20. 

Conclusões 

As  principais  diferenças  e  maiores  contribuições  para  a  pegada  de  carbono 

encontradas  entre  os  sistemas  de  abate  foram  as  emissões  pela  necessidade  de 

utilização de energia térmica e elétrica, com maiores valores para o Mgn. Medidas de 

eficiência energética podem ser aplicadas para a minimização dos impactes causados. 

A  diminuição  dos  GEE  gerados  pela  incineração  dos  resíduos  sólidos  poderia  ser 

diminuída com a adoção de tecnologias de reaproveitamento destes resíduos como 

subprodutos. A diminuição dos impactes gerados pelo transporte poderá ser reduzida 

com  a  diminuição  das  distâncias  entre  as  unidades  de  abate  e  as  unidades  de 

tratamento dos resíduos cárnicos, criando uma relação interempresarial onde existam 

vantagens  mútuas  ao  se  comercializar  resíduos  ou  subprodutos  gerados  num 

determinado processo produtivo. 
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Resumo 

Este trabalho visa testar a sensibilidade de dois inventários de emissão (IE) (EMEP e 

inventário  detalhado  para  Portugal)  que  caraterizam  a  atividade  residencial  em 

Portugal, no que respeita aos impactes na qualidade do ar (QA). Para o efeito, foram 

realizadas  duas  simulações  de  QA  com  o  modelo  WRF‐Chem,  variando  apenas  as 

emissões. Da análise comparativa dos resultados, verifica‐se que as emissões EMEP e 

concentrações resultantes são aparentemente sobrestimadas nas grandes cidades. O 

inventário mais  detalhado  confere  um padrão  espacial  e magnitude mais  realistas, 

uma  vez  que maior  preponderância  é  atribuída  aos  dados  de  atividade.  Com  este 

estudo,  pretende‐se  fornecer  algumas  recomendações  para  melhoria  do  IE  e,  por 

conseguinte, aumentar a fiabilidade na avaliação da QA.    

Introdução 

A combustão residencial é uma importante fonte emissora de poluentes atmosféricos 
1,2,3,4,  associada  em  grande medida  ao  consumo  de  biomassa  em  lareiras  e  fogões 

tradicionais, que persiste como a  forma mais popular de produção de energia para 

aquecimento em habitações 5. Estas emissões são particularmente  importantes nos 

meses de inverno e em dias com condições meteorológicas não favoráveis à dispersão 

de poluentes (estabilidade atmosférica), contribuindo para níveis elevados de poluição 

atmosférica  em muitas  regiões  da  Europa  6,7,8.  Dadas  as  consequências,  por  vezes 

graves, sobre a saúde humana e o ambiente, inúmeros esforços têm sido realizados 

no sentido de melhorar os IE 9,10,11, desde uma caraterização detalhada da atividade 

residencial 12, até à adoção de fatores de emissões específicos obtidos sob condições 

controladas 4,13,14. 

Na  perspetiva  da  modelação  da  QA,  independentemente  da  escala  de  aplicação 

(nacional, regional ou local), são essenciais os IE com elevada resolução para melhorar 

a previsão e compreensão de episódios de poluição atmosférica  15. Por outro  lado, 

307

Parte I



aplicações  de  modelação  baseadas  em  emissões  detalhadas,  espacialmente 

distribuídas segundo uma malha regular densa, fornecem a oportunidade de estimar 

potenciais efeitos de medidas de redução de emissões, funcionando assim, como uma 

importante ferramenta no apoio à tomada de decisão 16,17.  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência das emissões atmosféricas 

na  QA,  testando  dois  IE  que  caraterizam  a  atividade  residencial  em  Portugal.  O 

documento está organizado nas seguintes secções: “Emissões em Portugal a partir da 

combustão residencial”, em que são analisados e comparados os dois IE, “Avaliação 

da qualidade do ar”, e por fim são apresentadas algumas conclusões. 

Emissões em Portugal a partir da combustão residencial 

Apresentam‐se nesta secção os IE alvo de análise, produzidos para caraterização da 

atividade residencial em Portugal. 

Dados reportados pela Agência Portuguesa do Ambiente 

No âmbito de compromissos comunitários e internacionais, a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) é a entidade responsável pela elaboração dos inventários nacionais 

de emissões de poluentes atmosféricos, e de os transmitir anualmente ao centro de 

dados do EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme). De acordo com os 

últimos dados disponíveis, referentes ao ano 2015, o setor residencial representa uma 

importante contribuição para as emissões totais nacionais de monóxido de carbono 

(CO) e material particulado (PM) com diâmetro inferior a 2,5 µm (PM2.5) e a 10 µm 

(PM10), respetivamente 49%, 35% e 28% (Figura 1). Para desagregar espacialmente 

essas emissões seguindo uma abordagem top‐down, doravante designadas emissões 

EMEP,  tipicamente,  usa‐se  como  fator  de  desagregação  a  densidade  populacional. 

Este estudo foca‐se na malha do domínio EMEP sobre Portugal, considerando o ano 

2015 e uma resolução espacial de 0,1x0,1 graus.  
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Figura 1: Contribuição do setor residencial para as emissões totais de CO, SOx, NOx, 

NMVOC, PM2.5 e PM10, estimadas para o ano 2015 18. 

Nova abordagem para estimativa de emissões 

Com a finalidade de melhorar o IE em Portugal no que respeita ao setor da combustão 

residencial,  desenvolveu‐se  uma  nova  abordagem  focalizada  nos  poluentes 

troposféricos clássicos 9. Numa primeira fase fez‐se um levantamento dos dados de 

atividade e fatores de emissão para Portugal associados ao setor doméstico 2,5,10,18,19. 

Como resultado dessa pesquisa, assumiu‐se que a emissão decorrente da atividade 

residencial é  somente  resultante da utilização de  sistemas de produção de energia 

para  aquecimento  das  habitações,  e  que  em  média,  existe  uma  tipologia  de 

equipamento por alojamento 19. 

Em síntese, a metodologia esquematizada na Figura 2 apresenta uma divisão entre 

combustíveis sólidos e outras categorias de combustíveis (gasosos e líquidos), uma vez 

que  diferentes  pressupostos  estão  na  base  de  cálculo  das  emissões  ao  nível  da 

freguesia. As emissões resultantes da queima de lenha foram calculadas com base em 

dados atividade detalhados (por distrito), espacialmente desagregados de acordo com 

o número e tipo de equipamento, material lenhoso e sua taxa de consumo, bem como

fatores de emissão específicos por espécie lenhosa. Relativamente aos combustíveis

gasosos e líquidos, as emissões totais nacionais foram desagregadas para a freguesia

tendo em conta o número de sistemas de aquecimento doméstico alimentados por

estas fontes de energia.
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Figura 2: Nova metodologia de cálculo de emissões por freguesia decorrentes da 

atividade residencial 9. 

Análise comparativa 

Tendo em vista a  integração das emissões na modelação da QA, os  resultados por 

freguesia aplicando a nova abordagem foram convertidos para a malha e estrutura 

EMEP, base de dados que conjuga as emissões reportadas pelos Estados‐Membros. No 

entanto, para uma melhor compreensão dos impactes na QA em Portugal, o padrão e 

variação  espacial  entre  ambos  IE  foram  também  analisados  (Figura  3).  É  atribuída 

nfase  aos  poluentes  atmosféricos  com  maior  contribuição  para  a  emissão  total 

nacional, nomeadamente PM e CO. Segundo dados do EMEP, a contribuição nacional 

do setor residencial (Figura 1) representa uma emissão atmosférica anual de PM2.5, 

PM10 e CO na ordem das 15919 t, 16318 t e 129352 t. Para a nova abordagem, o facto 

das emissões  terem sido calculadas  com base em dados de atividade detalhados e 

fatores de emissão específicos, conduziu a diferenças significativas comparativamente 

aos totais EMEP (17011 t, 20663 t e 123721 t de PM2.5, PM10 e CO, respetivamente) 

9.  
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Figura 3: Diferença percentual entre as emissões EMEP e a nova abordagem utilizada 

para estimativa das emissões alocadas ao setor residencial. 

Em termos de distribuição espacial, encontraram‐se diferenças percentuais positivas 

sobretudo nos grandes centros urbanos, como Lisboa, Porto ou Faro, o que demonstra 

uma sobrestimativa das emissões EMEP. Estes dados traduzem, de alguma forma, a 

metodologia  de  cálculo  das  emissões  residenciais  seguida  pela APA,  em  função  da 

densidade populacional. No entanto, este fator parece não ser o mais adequado para 

representar  a  realidade  do  setor  doméstico,  uma  vez  que  nas  áreas  densamente 

urbanizadas  existe  uma  tendência  crescente  para  a  instalação  de  sistemas  de 

aquecimento menos poluentes  (elétricos,  gás, etc.) em detrimento das alternativas 

convencionais (lareiras e recuperadores de calor), em particular nas habitações mais 

recentes,  mas  também  devido  à  dificuldade  no  abastecimento  de  combustíveis 

sólidos.  A  nova  abordagem  redistribui  as  emissões  em  função  do  número  de 

alojamentos  com  sistema  de  aquecimento,  diferenciando  por  fonte  de  energia 

utilizada.  Por  outro  lado,  valores  de  emissão mais  elevados  comparativamente  ao 

EMEP  (diferenças  negativas)  estão  normalmente  associados  à  queima  de  lenha  e 

derivados, número de alojamentos que continuam a optar por esta fonte de energia, 

mas  também devido à magnitude dos  fatores de emissão que estão na base dessa 

estimativa.      
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Avaliação da qualidade do ar 

A fim de avaliar a influência das emissões provenientes da combustão residencial na 

QA em Portugal, os dois IE foram testados num sistema de modelação. 

Modelo e configurações 

O WRF‐Chem (Weather Research and Forecasting with Chemistry), descrito em Grell 

et al. 20, foi o modelo regional selecionado para avaliar os impactes na QA. Trata‐se de 

um modelo online que permite a completa integração das componentes meteorologia 

e  química,  utilizando  as  mesmas  malhas  de  simulação  (horizontais  e  verticais), 

parametrizações físicas, esquemas de transporte e mistura vertical das massas de ar. 

O cálculo simultâneo destas componentes tem em consideração o feedback entre a 

química atmosférica e os processos físicos envolvidos.  

Neste  estudo,  aplicou‐se  o  WRF‐Chem  versão  3.6.1  para  o  período  de  1  a  12  de 

dezembro de 2015, utilizando a técnica de nesting para 3 domínios de simulação numa 

relação espacial de 5 entre malhas (25x25, 5x5 e 1x1 km2 de resolução horizontal), do 

domínio maior (Europa) para o menor (Região Centro de Portugal). Realizaram‐se duas 

simulações distintas, dado que o objetivo é testar a sensibilidade dos IE anteriormente 

analisados na variabilidade dos campos de concentração de poluentes atmosféricos. 

Para  inicializar  a  meteorologia  e  definir  as  condições  fronteira  do  domínio  maior, 

utilizaram‐se  dados  de  reanálise  ERA‐Interim  de  6  em  6  horas.  Relativamente  à 

química,  as  condições  fronteira  provêm  de  dados  globais  do  modelo  MOZART‐4 

(resolução espacial de 1,9x2,5 graus).  

Resultados e Discussão 

A análise dos campos de concentração estimados utilizando ambos os IE incide sobre 

Portugal  (domínio  2  ‐  resolução  5x5  km2),  no  sentido  de  avaliar  a  influência  das 

emissões  provenientes  da  atividade  residencial  na  QA.  Tendo  como  exemplo  os 

grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, a sobrestimativa das emissões EMEP 

comparativamente com a nova abordagem conduz a padrões de concentração mais 

elevados  (áreas  assinaladas  a  verde  na  Figura  4).  Em  sentido  inverso,  regiões 

densamente urbanizadas e com intensa atividade residencial associada à queima de 

combustíveis sólidos como fonte de aquecimento, contribuem para a intensificação e 

redistribuição das emissões por esses territórios (nova abordagem), traduzindo‐se em 

impactes  na  QA,  de  certo  modo,  ajustados  ao  nível  de  atividade  e  hábitos  da 

população.  Todavia,  processos  relacionados  com  o  transporte  e  dispersão  de 

poluentes,  bem  como  as  reações  químicas  envolvidas  e  sua  dependência  da 

meteorologia, também terão que ser considerados.    
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Figura 4: Variação espacial das diferenças (EMEP – nova abordagem) entre as 

concentrações de CO e PM10 (µg.m‐3), obtida com a aplicação do WRF‐Chem a cada 

um dos inventários (mapas para o dia 6 de dezembro às 9h). 

Os  dados  simulados  pelo  modelo  WRF‐Chem  foram  validados  com  base  em 

observações  registadas  nas  estações  da  rede  portuguesa  de  monitorização  da  QA 

(http://qualar.apambiente.pt/). Devido à inexistência de medições de CO, apenas os 

resultados de PM10 foram analisados. As Figuras 5 e 6 apresentam o comportamento 

de alguns indicadores estatísticos, tais como o coeficiente de correlação e o bias.   

Contrariamente  às  diferenças  observadas  na  Figura  4,  que  representam a  variação 

espacial  das  concentrações  atmosféricas  tendo  como  exemplo  uma  dada  hora,  a 

análise estatística não se revelou muito conclusiva na comparação dos resultados das 

simulações. Este facto poderá ser justificado pela fraca representatividade do conjunto 

de dados em análise. Relativamente aos indicadores, verifica‐se uma correlação fraca 

a moderada (0,3 a 0,5) em grande parte das estações, enquanto que o bias traduz um 

desvio bastante acentuado das concentrações simuladas face os valores observados.   
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Figura 5: Coeficiente de correlação para PM10 utilizando ambas as abordagens. 

Figura 6: Bias para PM10 utilizando ambas as abordagens. 
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Conclusões 

Este trabalho permitiu avaliar o papel das emissões alocadas ao setor residencial na 

modelação  da  QA  em  Portugal.  Contudo,  dos  IE  aqui  analisados,  é  de  realçar  a 

importância  da  nova  abordagem  na  caraterização  na  atividade  residencial, 

contribuindo  para  melhorar  a  compreensão  do  padrão  espacial  e  magnitude  das 

emissões, e consequentemente, aumentar a fiabilidade dos resultados da QA.  

Porém,  para  uma  representação  da  QA  mais  ajustada  à  realidade,  é  necessário 

estender  este  estudo  a  outros  setores  de  atividade,  definir  a  gama  de  incertezas 

associadas,  e  ter  em  conta  que  os  IE  deverão  ser  periodicamente  atualizados.  Por 

outro lado, a natureza e escala espacial da área de estudo são fatores que determinam 

o detalhe requerido para cálculo das emissões, e ao serem integradas no sistema de

modelação,  espera‐se  que  estas  possam  reproduzir  e  justificar  os  impactes  na QA.

Estas  estimativas,  devidamente  validadas  a  partir  da  rede  de monitorização,  serão

úteis  na  identificação  de  hotspots  de  poluição  atmosférica,  e  alerta  as  entidades

governativas para a necessidade de implementar planos e programas de melhoria da

QA.
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Resumo 

A  ilha  da  Boa  Vista  é  uma  ilha  vulcânica  rasa,  muito  vulnerável  aos  efeitos  das 

alterações climáticas. Com as projeções do aumento do nível do mar, é expectável que 

esta ilha venha a enfrentar impactos severos, com custos económicos de adaptação 

significativos. O presente estudo visa caracterizar, de forma integrada, a evolução da 

linha  de  costa  e  da  linha  de  água  da  ilha,  à  escala  decenal.  Neste  sentido,  foram 

analisadas fotografias aéreas de 1968, 1983, 1991 e ortofotomapas de 2003 e 2010, 

tendo  os  dados  sido  processados  e  analisados  em  ambiente  SIG.  Os  resultados 

mostram que a tendência de evolução das linhas apresenta, na sua globalidade, uma 

relativa  estabilidade,  mas  com  variações  de  curto  a  médio  termo  que  localmente 

podem  ser  significativas.  A  evolução  costeira  da  Boa  Vista  tem  sido  dominada  por 

variações  locais  no  balanço  sedimentar  e  por  variações  sazonais  no  forçamento 

oceanográfico. 

Introdução 

As  zonas  costeiras  das  regiões  insulares  são  territórios  de  excecional  importância 

estratégica em termos ambientais, económicos e  sociais. No entanto, grande parte 

destas zonas está ameaçada por uma combinação de pressões humanas e ambientais 

das quais se podem destacar as relacionadas com as alterações climáticas.1 Nas últimas 

décadas,  as  alterações  climáticas  têm causado  impactos  significativos nos  sistemas 
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naturais em todo o mundo. Com o aumento do nível do mar, observado nas últimas 

décadas,  as  zonas  costeiras  são  já  dos  sistemas  naturais  mais  afetados,  com  um 

aumento de episódios de inundação, galgamento e erosão costeira. Neste contexto, é 

expectável que as pequenas ilhas oceânicas, e costeiras, venham a enfrentar impactos 

severos, em alguns casos, com custos económicos de adaptação muito significativos.2 

Assim, na sequência da percepção dos impactos dos eventos climáticos extremos nas 

zonas costeiras, o aumento da compreensão dos processos que controlam as variações 

na  resposta costeira, como a erosão e a  recuperação da mesma, assume particular 

relevância  a  nível  social.  O  conhecimento  adquirido  pode  ser  usado  para  o 

desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  modelos  que  prevêem  o  comportamento 

futuro das  zonas  costeiras,  fornecendo  informações  fundamentais necessárias para 

compreender  a  vulnerabilidade  e  a  resiliência  costeira.3 Neste  enquadramento,  a 

avaliação das alterações ocorridas no posicionamento da linha de costa no passado é 

fundamental para o processo de monitorização das zonas costeiras,4 uma vez que o 

seu  conhecimento  concorre  para  a  segurança  da  navegação,  gestão  de  recursos 

costeiros, proteção, desenvolvimento e planeamento ambiental costeiro sustentável. 
4,5,6,7 Apesar da inquestionável importância de conhecer a posição da linha de costa e 

perceber  as  respetivas  tendências  de  evolução,  a  maior  parte  dos  trabalhos  que 

abordam  esta  temática  apresentam  um  carácter  local  o  que  impossibilita  ter  uma 

perspectiva  integrada  sobre  o  problema,  e  inibe  uma  correcta  compreensão  das 

relações com o regime de agitação, balanço sedimentar e a subida do nível médio do 

mar. O presente estudo visa uma caracterização integrada e descrição da evolução da 

linha de costa da ilha da Boa Vista, Cabo Verde à escala decenal. 

Área de Estudo 

A ilha da Boa Vista, é a ilha mais oriental do arquipélago de Cabo Verde, encontrando‐

se no grupo de ilhas de barlavento do arquipélago (Figura 1a) entre a latitude 16°02’N 

e a longitude 22°45’W.8 É a terceira maior ilha do arquipélago (depois de Santiago e 

Santo Antão), com uma área de 620 km², 9 e uma população com pouco mais de 16 000 

habitantes.10 É uma ilha plana, praticamente desprovida de formas vulcânicas jovens,11

com extensas zonas de praia e duna, bem como litorais rochosos de cotas baixas. Por 

este  motivo,  é  considerada  das  mais  vulneráveis  às  alterações  climáticas.12 A  sua 

morfologia  só  é  interrompida  por  algumas  proeminncias  residuais,  cujo  mais  alto 

atinge apenas 380 metros acima do nível do mar.13 Por ser plana, a ilha em questão, 

constitui uma das ilhas mais procurada em termos de turismo (sol e praia) (Figura 1b) 

que constitui o pilar do crescimento económico de Cabo Verde (21,9% do PIB do país 

em 2013).14 
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Figura 1: (a) Localização Geográfica da ilha da Boa Vista (Fonte de imagens: Esri, 

DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 

AeroGRID, IGN, and the GIS User Community); (b) Hospedes e dormidas (%), segundo 

ilhas no 3º trimestre de 2017 (Fonte: INE, 2017 15). 

Materiais e Métodos 

A  posição  da  linha  de  costa  é  definida  de modo  genérico  como  sendo  a  linha  de 

contacto entre a terra e o mar,4,16,17 tendo‐se adotado neste trabalho as definições de 

linha de costa (LC) e linha de água (ou linha seco‐molhado: LSM) que se encontram 

sistematizadas em Carapuço et al., 2016. 7 Para se poderem enquadrar os resultados 

sobre a evolução costeira, a costa foi classificada nos domínios terrestre e marinho de 

acordo com os conteúdos geomorfológicos predominantes: arriba, duna, estrutura (no 

domínio terrestre) e praia, plataforma rochosa (no domínio marinho). 

O estudo baseou‐se na análise de fotografias aéreas e ortofotomapas que segundo 

Martínez del Pozo e Anfuso,18 constituem ferramentas fundamentais na reconstrução 

das alterações do litoral ao longo de períodos de anos a décadas. Neste trabalho, foram 

utilizadas fotografias aéreas da    ilha   da   Boa   Vista   datadas   de   1968,   1983    (do  

Instituto  Geográfico  do Exército português, com uma escala aproximada de 1:20 000), 

1991 (Instituto Nacional de Gestão do Território de Cabo Verde, com uma escala de 

1:15 000)  e os ortofotomapas de 2003 e 2010  (do  Instituto Nacional de Gestão do 

Território de Cabo Verde, com dimensão de píxel de 0,5 m e 0,4 m, respectivamente) 

para a quantificação da evolução das linhas de costa e de água da ilha em questão, num 

espaço temporal de 42 anos. Após a aquisição das fotografias aéreas procedeu‐se à 

digitalização das mesmas, no formato TIF, sem compressão, a 600 DPI. Seguidamente, 

recorreu‐se ao programa Adobe Photoshop CS5 para criarem mosaicos a partir das 

fotografias  aéreas,  com  vista  a  aumentar  a  continuidade  espacial  das  imagens, 

permitindo, assim, a localização da linha de costa em troços costeiros extensos onde por 
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vezes  é  difícil  encontrar  pontos  de  controlo.19  Em  seguida,  procedeu‐se  à 

georreferenciação das fotografias aéreas, bem como o cálculo dos erros associados. A 

incerteza na georreferenciação foi estimada através de validação cruzada utilizando 

uma amostra teste independente com uma dimensão não inferior a 10% dos pontos 

utilizados no processo de georreferenciação. Esta etapa foi desenvolvida em ambiente 

SIG,  com  o  programa  ArcGis  10.4.1,  tendo  como  imagem  de  referência  à 

georreferenciação  o  ortofotomapa  2003.  Para  a  delimitação  da  linha  de  costa  lato 

sensu utilizaram‐se dois indicadores: linha de costa (LC), materializada pela presença 

da vegetação e linha seco‐ molhado (LSM) nas praias. O uso destes dois indicadores 

prende‐se com o facto de serem identificáveis nas fotografias aéreas e ortofotomapas, 

comparativamente às outras características geomorfológicas.20,21 A quantificação da 

evolução  da  linha  de  costa  foi  feita  também  em  ambiente  SIG,  com  o  auxílio  da 

ferramenta Digital Shoreline Analysis System (DSAS).22 O fluxograma representado na 

Figura 2 sintetiza o procedimento efectuado. Para facilitar a interpretação, a análise 

da linha de costa foi segmentada em 6 troços: Ponta do Rincão‐Sal Rei; Sal Rei‐Ponta 

de Sal; Ponta Preta‐Ponta Manga Larga; Ponta Manga Larga‐ Ponta Pesqueiro Grande 

e Ponta Pesqueiro Grande‐Ponta Ervatão (ver localização de troços na Figura 4). 

Figura 2. Fluxograma sobre a metodologia usada neste trabalho. 
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Resultados 

De acordo com a classificação da linha de costa, verificou‐se que a margem terrestre 

é constituída por cerca de 39% de dunas e 60% de arribas, e a zona marítima adjacente 

é constituída por cerca de 41% de praias e 59% de plataformas rochosas (Figura 3). 

Figura 3. Caracterização da área costeira da ilha da Boa Vista em termos da 

percentagem de arribas, dunas, estruturas (margem terrestre) e, praia e plataforma 

rochosa (margem marinha). 

Em média, os resultados mostram uma variabilidade espacial e temporal significativa., 

particularmente no período 1968 a 2010. Espacialmente, a evolução integrada da LC e 

da LSM foi de 0,54m/ano e ‐0,06m/ano, respectivamente (Figuras 4, 5 e 6). 

No sector sul da ilha, denota‐se que os resultados do indicador LC, no período 1968 a 

2010, apresentam uma grande variabilidade espacial com destaque para o troço Ponta 

Manga Larga  ‐ Ponta Pesqueiro Grande que apresenta uma magnitude de avanço da 

linha de costa superior a 40 metros (Figura 4 e 5), enquanto que os troços adjacentes 

apresentam avanços (médios) na ordem dos 20 metros (26 e 18 metros, para o troço 

Ponta  Pesqueiro  Grande‐Ponta  Ervatão  e  Ponta  Preta‐Ponta  Manga  Larga, 

respetivamente). Por outro  lado, o  troço Norte‐Nordeste apresenta uma  tendência 

média de recuo na ordem dos 3 metros (Figura 5). 

Em  relação  à  evolução  da  LSM,  destaca‐se  o  troço  Ponta  Pesqueiro  Grande‐Ponta 

Ervatão que  no  período  de  1968  a  2010,  apresenta  valores  de  recuo  acumulados 
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superiores a 25 metros (Figuras 4  e 6),  embora o  indicador  LC  indique evolução no 

sentido  contrário.  Os  restantes sectores, apresentam uma tendência geral de recuo 

com exceção do troço Ponta Manga Larga – Ponta Pesqueiro Grande, com um avanço 

médio de cerca de 3 metros (Figura 6). Ainda, os troços virados a sul apresentam uma 

rotação da LSM, resultante da sazonalidade no regime de agitação incidente, que só é 

visível neste indicador, dada a sua rápida resposta (Figura 4). 

O sector norte‐nordeste da ilha, é formado principalmente por arribas, pelo que não 

foram detetadas mudanças  significativas na posição da  linha de  costa. No entanto, 

neste setor existem evidências locais de erosão de arribas e recuo da linha de costa 

que excedeu 30 metros ao qual se associou o desenvolvimento de uma pequena baía 

que proporcionou o enquadramento geomorfológico  favorável para  a  formação de 

uma nova praia (Figura 7). 

Figura 4. Quantificação da evolução da linha de costa em alguns troços da ilha da Boa 

Vista de 1968 a 2010 (e de 1983 a 2010 no troço Ponta Preta‐Ponta Manga Larga). 
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Figura 5. Gráfico sobre a evolução da linha de costa da ilha da Boa Vista em 

diferentes intervalos temporais entre 1968 e 2010. 

Figura 6. Gráfico sobre a evolução da linha seco‐molhado da ilha da Boa Vista em 

diferentes intervalos temporais entre 1968 e 2010. 
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Figura 7. Recuo localizado de uma arriba com formação de uma praia (1968 a 2003). 

Discussão 

Este estudo, apresenta os primeiros resultados da quantificação da evolução costeira 

da ilha da Boa Vista. O trabalho baseou‐se numa extensa base de dados de fotografias 

aéreas e ortofotomapas, que cobrem um período de 42 anos (1968 a 2010, embora as 

imagens de 1968 não cubram totalmente o troço Ponta Preta‐Ponta Manga Larga), e 

utiliza  dois  indicadores  linha  de  costa  e  linha  seco/molhado  (LC  e  LSM, 

respetivamente). Apesar das imagens utilizadas apresentarem diferentes resoluções 

espaciais e espectrais, em que as incertezas são maiores nas fotografias mais antigas, 

a evolução costeira determinada é claramente superior à incerteza (estimada em cerca 

de 6 m). Os resultados integrados no tempo e no espaço revelam que o litoral da ilha 

da Boa Vista se encontra relativamente estável. 

A variação do indicador LC para o período 1983 a 2010, nomeadamente no troço Ponta 

Preta‐ Ponta Manga Larga parece estar particularmente influenciada pelo crescimento, 

e avanço, da vegetação (Figura 4). A mesma magnitude de avanço não se verificou no 

indicador LSM (Figura 6). A discrepância existente na evolução destes dois indicadores 

(Figuras 5 e 6) deve‐ se ao  facto de responderem a processos que atuam a escalas 

espaciais e temporais diferentes. A LC tem por base a vegetação, o que, pela natureza 

do  indicador reflecte uma maior estabilidade temporal, em oposição à LSM que, ao 

depender do nível de água atingido no último ciclo de maré, lhe confere muito maior 

variabilidade espacial e temporal. 
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Conclusão 

Este  trabalho,  baseado  numa  compilação  abrangente  de  fotografias  aéreas  e 

ortofotomapas, mostrou que desde meados do século XX a costa da ilha da Boa Vista 

tem  revelado  um  comportamento  que,  na  sua  globalidade,  se  pode  considerar 

bastante estável. Ainda assim, foram detetadas variações, localizadas no espaço e no 

tempo, bastante significativas com valores superiores a 40 metros, relativamente ao 

avanço da linha de costa, e superiores a 25 metros no que tange ao recuo da mesma. 

Estes resultados permitem aumentar a percepção sobre as condicionantes associadas 

à  dinâmica  costeira,  contribuindo  assim para o  estabelecimento de  um  cenário  de 

referência e um modelo de dinâmica sedimentar para a zona costeira da Ilha da Boa 

Vista. Acresce que os resultados apresentados contribuirão para avaliar a resposta do 

sistema costeiro às alterações climáticas, em particular com a subida do nível médio 

do mar  projectado  para  as  próximas  décadas,  aspecto  relevante  para  um  correcto 

ordenamento do território e para a adopção, por parte dos investidores e gestores do 

espaço  costeiro,  de  estratégias  mais  adequadas  para  o  uso  sustentável  das  zonas 

costeiras da ilha em questão. 
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Resumo 

Os  ecossistemas  costeiros  são  diversificados,  produtivos,  valiosos  e  ecologicamente 

importantes para a ampla gama de serviços que fornecem aos seres humanos. Grande 

parte de Portugal  se situa na zona  litorânea, com cerca de 1,4 milhões de hectares 

(16% do total de seu território) na faixa 10 quilômetros da linha de costa. Devido a sua 

importância econômica,  social  e ambiental, o presente estudo analisou o Valor dos 

Serviços  Ecossistêmicos  (VSEs)  costeiros  de  Portugal,  aplicando  a  transferência  de 

benefício, que verificou o valor de 39,74 bilhões de euros para a área em análise, no 

entanto ao se aplicar o coeficiente de Exposição Costeira (EC), criado pelo módulo de 

Vulnerabilidade  Costeira  do  programa  InVEST,  apurou‐se  que  20  bilhões  de  euros 

(52,0% VSEs) estão vulneráveis.    

Introdução 

Nos dias atuais estamos a viver um período marcado por mudanças climáticas globais, 

o qual vem sendo estudado com especial interesse pela comunidade científica que se

dedica às ciências da natureza e da sociedade (Germani et al., 2015). Juntamente a

isso,  a  divulgação  do  quinto  relatório  do  Painel  Internacional  Intergovernamental

sobre Mudanças  Climáticas  (IPCC  AR5),  em  2013,  gerou  muitas  questões  a  serem

discutidas  e  analisadas,  com  destaque  ao  aumento  da  temperatura  do  globo,

derretimento das calotas polares e consequente aumento do nível do mar. Esses fatos

tornaram‐se  alarmantes,  seja  pelas  dimensões  dos  danos  decorrentes  que

ultrapassariam  facilmente  a  escala  monetária  dos  milhões,  gerando  perdas

socioeconômicas,  devastando  construções,  estradas  e  demais  infraestruturas

antrópicas na costa, sejam pelos impactos ao meio ambiente que podem trazer perdas

ecossistêmicas importantes desencadeando danos numa reação em cadeia que irá se

alastrar por todo o continente (Roebeling et al., 2013).
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A zona costeira é uma das principais regiões impactadas pelas mudanças climáticas, 

uma  vez  que  se  caracterizam  em  sistemas  altamente  complexos,  resultantes  da 

intercepção da hidrosfera, da geosfera, da atmosfera e da biosfera. É precisamente 

destas  características  que  resultam  não  apenas  a  elevada  variabilidade  que 

apresentam, mas  também suas potencialidades. A  complexidade  sistêmica da  zona 

costeira, torna‐a um sistema altamente sensível e vulnerável. Assim, com frequência, 

uma pequena alteração em um dos parâmetros pode provocar grandes modificações 

em todo o sistema (Dias, 2003). 

Os ecossistemas costeiros são diversificados, produtivos, ecologicamente importantes 

e  valiosos  para  a  ampla  gama  de  serviços  que  eles  fornecem  aos  seres  humanos. 

Incluem serviços de regulação (como estabilização da costa, regulação de nutrientes e 

eliminação de resíduos), serviços de provisionamento (como a produção pesqueira, 

lenha e recursos energéticos), serviços de habitat (património genético e berçário de 

espécies)  e  serviços  culturais  (como  turismo  e  recreação).  Esses  serviços  são  de 

elevado valor para comunidades locais que vivem nessas zonas costeiras, bem como 

para as economias nacionais e o comércio global. 

A zona costeira de Portugal Continental é amplamente reconhecida por ter um valor 

natural, económico e cultural ímpar. No entanto, a diversidade de atividades que esta 

suporta induz, frequentemente, a conflitos de interesses conduzindo a estratégias de 

intervenção contraditórias e consequentes (Rocha et al., 2016). Aliado a isso, Portugal 

possui uma das zonas costeiras da Europa que mais sofre com os processos de erosão 

costeira,  devido  à  subida  do  nível  do  mar,  ao  aumento  nas  frequências  de 

tempestades,  à  redução  na  entrega  de  sedimentos  à  costa  (Alves  et  al.,  2009; 

Roebeling et al., 2013).  

Controlar  e  inverter  essa  problemática  não  será  uma  tarefa  fácil  uma  vez  que  a 

recuperação  do  litoral  é  um  processo  complexo  e  demorado.  Esta  recuperação  e 

proteção, que deve ser encarada como um desígnio nacional, só poderá ser atingida 

com uma gestão baseada no conhecimento, identificando as causas, reconhecendo a 

respetiva dinâmica e intervindo a favor da natureza (Santos et al., 2014). A análise das 

vulnerabilidades  de  uma  zona  costeira  e  da  sua  evolução  ao  longo  do  tempo,  em 

relação às ações energéticas do mar, é essencial em termos de ordenamento, uma vez 

que este é função dos valores humanos, económicos, ecológicos e culturais de cada 

zona (Coelho et al., 2006). 

Dessa  forma, o presente trabalho se propõe  inicialmente em mensurar o Valor dos 

Serviços Ecossistêmicos (VSEs) da zona costeira de Portugal para então realizar uma 

análise da vulnerabilidade da mesma, determinando áreas maiores predisposições a 

danos provenientes de fatores climáticos, morfológicos e locais. 
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Metodologia 

Transferência de Benefícios 

O  estudo  foi  desenvolvido  com  base  em  dados  econômicos  e  ambientais,  que 

combinaram padrões  de ocupação e uso do  solo  com  técnicas de  transferência de 

Benefícios (TB), de forma a determinar os valores dos serviços ecossistêmicos na costa. 

Inicialmente, foi extraída a zona costeira portuguesa, baseado no uso e ocupação do 

solo, para isso foi utilizado os dados advindos Agência Europeia de Ambiente, por meio 

do CORINE Land Cover referente ao ano de 2012. 

A  definição  da  zona  costeira  teve  como base  a  linha  de  costa,  a  partir  do  qual  foi 

definida uma faixa de 10 km em direção ao continente (EEA, 2006). A avaliação das 

manchas de ocupação e uso do solo permitiram estimar os VSEs para a zona costeira 

portuguesa (Figura 1). 

Figura 1: Uso e ocupação do solo na zona costeira de Portugal 

Com a definição do uso e ocupação da costa foi aplicado o método de transferência 

das estimativas de benefícios. Esse método é uma ferramenta de valoração econômica 
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que aplica valores estimados num local (study sites) para outros  locais semelhantes 

(policy sites) e para o qual não há valores estimados (Brouwer, 2000). Neste processo, 

são adaptadas e aplicadas as estimativas que melhor se ajustem ao novo contexto. 

Para  isso usou‐se valores proveniente da Ecosystem Service Value Database  (ESVD) 

que foi determinado no estudo realizado por De groot et al., (2012). Esta base de dados 

consiste em valores monetários, advindos de 320 publicações por todo o mundo. Da 

quais  foram  selecionados  os  572  valores  mais  relevantes  para  10  diferentes 

ecossistemas:  Agricultura;  Pastagem;  Bosque;  Floresta;  Estuário;  Zona  Úmida 

Continental; Zona Úmida Costeira; Rios e Lagos; Oceano; Urbano. Dessa forma obteve‐

se a Tabela 1. 

Tabela 1: Valor dos Serviços Ecossistêmicos 

Ecossistema  Valor (€/ha/ano) 

Urbano  0,00 
Pastagem  14,80 
Agricultura  51,86 
Bosque  38,81 

Rios e Lagos  1.285,82 
Oceano  1.962,40 
Floresta  2.802,91 

Zona Úmida Costeira  17.666,44 
Zona Úmida Continental  20.707,73 

Estuário  446.362,45 

Vulnerabilidade Costeira 

A vulnerabilidade das zonas costeiras pode ser entendida como a predisposição a um 

dado  risco,  englobando  diversos  elementos  e  conceitos,  como  a  sensibilidade  ou 

suscetibilidade ao dano e a falta de capacidade para se adaptar (IPCC, 2014). Para além 

de  fenómenos extremos e de curta duração, existe na  zona costeira uma dinâmica 

natural, frequentemente intensificada ou antecipada através de ações antropognicas, 

que entra em conflito com as atividades e ocupação humana. Como resultado dessa 

dinâmica existe atualmente, em muitas zonas costeiras, uma situação generalizada de 

erosão e de recuo da linha de costa, com valores preocupantes a médio e a longo prazo 

(Coelho et al., 2006). 

Diante de uma intensificação das atividades humanas e das mudanças climáticas, as 

comunidades costeiras precisam entender melhor como as modificações do ambiente 

biológico  e  físico  (ou  seja,  a  remoção  direta  e  indireta  de  habitats  naturais  para  o 

desenvolvimento  costeiro)  podem  afetar  sua  exposição  à  erosão  e  às  inundações 

330

Parte I



induzidas  pela  tempestade  (inundação).  Dessa  forma  optou‐se  pela  utilização  do 

software Integrated Valuation of ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) por meio 

do módulo “Vulnerabilidade Costeira” que produz uma estimativa qualitativa dessa 

exposição em termos de Índice de Exposição (IE), que diferencia áreas com exposição 

relativamente  alta  ou  baixa  (numa  escala  de  1  a  5)  à  erosão  e  inundação  durante 

tempestades. Ao acoplar esses resultados com a informação global da população, o 

modelo  pode  mostrar  áreas  ao  longo  de  um  determinado  litoral,  onde  os  seres 

humanos são mais vulneráveis a ondas de  tempestade e ao processo de subida do 

nível do mar. A determinação do IE ocorre pela ponderação dos fatores apresentados 

na Tabela 2, que constituem a equação 1, mostrada a seguir. 

IE = (RGeomorfologia RRelevo RHabitas RNíveldoMar RExp.Vento RExp.Ondas RPot.Tempestade)/7           Eq.01 

Tabela 2: Classificação dos Fatores determinantes do Índice de Exposição Costeira 

Classificação 
Muito
baixo 

Baixo  Moderado  Alto  Muito alto 

Fatores  1  2  3  4  5 

Geomorfologia 

Rochas, 
Falésias 
Altas, 

Paredões 

Falésias 
Médias, 
Anteparas 
Costeiras, 
Paredões 
Pequenos 

Falésias 
Pequenas, 
Planície 
Aluvial, 

Paredes Rip‐
Rap, 

Revestimentos 

Praias 
Calçadas, 
Estuários, 
Lagoas 

Delta, Praias 
Arenosas, 
Praias com 
Barreiras 

Relevo 
0 até 20 

% 
21% até 
40% 

41% até 60% 
61% até 
80% 

81% até 
100% 

Habitas 
Naturais 

Mangais, 
Florestas 
Costeiras 

Alta 
Duna, 

Pântanos 
Baixa Duna 

Algas 
Marinhas 

Nenhum 
Habitat 

Mudanças do 
Nível do Mar 

0 até 20 
% 

21% até 
40% 

41% até 60% 
61% até 
80% 

81% até 
100% 

Exposição as 
Ondas 

0 até 20 
% 

21% até 
40% 

41% até 60% 
61% até 
80% 

81% até 
100% 

Potencial das 
Tempestades 

0 até 20 
% 

21% até 
40% 

41% até 60% 
61% até 
80% 

81% até 
100% 

Com a aplicação do IE pode‐se verificar as regiões mais vulneráveis na linha de costa 

portuguesa,  no  entanto,  a  influência  e  a  exposições  desses  fatores  são  mais 

intensificados em áreas mais próximas ao oceano, por isso optou‐se por integrar um 

mapa de distâncias euclidianas, em que à medida que se afasta da linha de costa (até 
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uma distância máxima de 10Km), o coeficiente  IE diminui  sua  influência. Conforme 

indicado na tabela 3. 

Tabela 3: Ponderação da distância da linha de costa Portuguesa  

Distância  PESOS 

Linha de costa  1,00 

0 m até 100 m  0,99 

101 m até 250 m  0,98 

251 m até 500 m  0,95 

501 m até 1 km  0,90 

1,1 km até 2,0 km  0,80 

2,1 km até 3,0 km  0,70 

3,1 km até 4,0 km  0,60 

4,1 km até 5,0 km  0,50 

5,1 km até 6,0 km  0,40 

6,1 km até 7,0 km  0,30 

7,1 km até 8,0 km  0,20 

8,1 km até 9,0 km  0,10 

9,1 km a 10,0 km  0,00 

Com  isso  os  dados  referentes  ao  Índice  de  Exposição  serão  unidos  ao  mapa  de 

distâncias euclidianas, gerando um novo mapa de vulnerabilidade costeira em função 

da distância da linha de costa. 

Resultados 

A zona costeira portuguesa é uma região diversificada com ecossistemas que prestam 

variados serviços. Ao se aplicar a técnica de transferência de benefícios observou‐se o 

valor dos serviços ecossistêmicos de aproximadamente 39,74 bilhões de euros (tabela 

4). Sendo que os Estuários é a categoria de maior valor agregado com 38,06 bilhões de 

euros, mesmo a ocupar um pouco mais que 85 mil hectares, apenas 6,0% da área total 

costeira.  Isso  ocorre  devido  a  grande  diversidade  de  serviços  prestados  pelos 

estuários: Regulação de distúrbios; Ciclagem de nutrientes; Tratamento de resíduos; 

Controle biológico; Habitat e Refúgio; Fornecimento de matéria prima, comida e água; 

Recreação. Ao passo que outros ecossistemas como as áreas agrícolas ocupam mais 

516  mil  hectares,  mas  fornecem  poucos  serviços,  concentrados  basicamente  na 

produção de alimento e por isso possuem menor valor agregado. Também existem as 

áreas  urbanas  que  ocupam  17%  da  área  total,  porém,  segundo  a  literatura,  não 

fornecem serviços ecossistêmicos. 
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Tabela 4: Valor dos Serviços Ecossistêmicos costeiros portugueses 

Ecossistema  Área (ha)  Valor (€/ha/ano) 

Urbano  247.725,83  0,00 

Agricultura  516.498,87  10.211.182,65 

Pastagem  19.513,37  288.797,80 

Bosque  217.064,97  8.424.291,41 

Floresta  299.327,75  838.988.757,26 

Estuário  85.272,49  38.062.439.368,16 

Zona Úmida Continental  833,89  17.267.992,12 

Zona Úmida Costeira  45.377,38  801.656.679,14 

Rios e Lagos  5.125,33  6.590.201,29 

Total  1.436.739,88  39.745.867.269,83 

Visando contemplar a possibilidade de que a área de estudo possa estar exposta e 

vulnerável  a  fatores  costeiros,  foi  realizada  a  análise  de  vulnerabilidade  costeira 

(Figura 2a). E observou‐se que a região costeira ao norte de Portugal é a altamente 

exposta, com valores no IE próximos a 4,47 (numa escala de 1 até 5), tendo também 

áreas de muita exposição costeira na  região entre as cidades de Peniche e Cascais, 

mais ao centro. Já o sul da costa portuguesa. região do Algarve não apresentou grande 

IE, com valores próximos 1,65.   

Dentre  as  características  que  atribuíram  esses  valores  destacam‐se  os  dados  de 

referentes a “Exposição a ondas” e “Potencial de Tempestades”, que foram obtidos da 

base de dados WAVEWATCH III (proveniente da Marine Modeling and Analysis Branch) 

além  dos  dados  referentes  a  “Mudanças  do  Nível  do  Mar”  advindo  da  Agência 

Europeia  de  Ambiente.  Nesses  dados,  pode‐se  averiguar  que  os  maiores  valores 

referentes as características das ondas (tendência e altura) assim como os ventos e 

subida média do nível do mar se concentram no norte da costa portuguesa, sendo uma 

zona bem mais ativa, e com isso mais exposta. 

Dando continuidade a analise de exposição costeira, uniu‐se os mapas de IE com um 

mapa  de  distâncias  euclidianas  a  partir  da  linha  de  costa  (Figura  2b),  tendo  como 

resultado a influência exposição costeira no decorrer da área continental em análise.    
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Figura 2: a) Índice de Exposição (IE) costeira de Portugal; b) IE em função da distância 

da linha de costa portuguesa 

Por fim, o IE foi unido com os ecossistemas da zona costeira, visando observar quais 

deles estão mais expostos e vulneráveis, bem como as possíveis perdas no Valor dos 

Serviços Ecossistêmicos que podem ser geradas (Tabela 5). 

Tabela 4: Valor dos Serviços Ecossistêmicos portugueses combinados com o Índice 

de Exposição costeira 

VSE’s  VSE’s com Índice de Exposição ‐ IE 

Ecossistema  Área (ha)  (€/ha/ano)  (€/ha/ano) 

Urbano  247.725,83  0,00  0,00 

Agricultura  516.498,87  10.211.182,65  6.750.810,14 

Pastagem  19.513,37  288.797,80  183.587,91 

Bosque  217.064,97  8.424.291,41  5.643.663,69 

Floresta  299.327,75  838.988.757,26  531.248.143,55 

Estuário  85.272,49  38.062.439.368,16  18.323.016.637,10 

Zona Úmida Continental  833,89  17.267.992,12  9.678.415,23 

Zona Úmida Costeira  45.377,38  801.656.679,14  384.944.362,41 

Rios e Lagos  5.125,33  6.590.201,29  4.130.657,63 

Total  1.436.739,88  39.745.867.269,83  19.265.596.277,65 

a)  b) 

334

Parte I



Como resultado pode‐se ver que grande parte dos valores dos serviços ecossistêmicos 

é modificado, tendo perdas significativas nos ecossistemas de Estuários, Florestas e 

nas Zonas Úmidas, diferença é de cerda de 20,48 bilhões de Euros, ou seja, 52,0% dos 

VSE’s estão expostos/vulneráveis a fatores de risco costeiros.   

Conclusão 

O presente trabalho buscou uma abordagem conjunta entre os VSEs, e vulnerabilidade 

costeira por meio da aplicação do Índice de Exposição, apresentando os ecossistemas 

mais expostos aos fatores que influenciam a zona costeira. Espera‐se que o mesmo 

possa contribuir no conhecimento da dinâmica costeira portuguesa, e contribua para 

a construção futura de estratégias visando a proteção de, não só, áreas artificializadas 

mas, também, de áreas com elevado valor ecossistêmico. 
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Resumo 

As alterações climáticas causam impactos no ciclo hidrológico e nas disponibilidades 

hídricas,  criando  desafios  adicionais  à  gestão  integrada  e  sustentada  dos  recursos 

hídricos, nas suas componentes de qualidade, quantidade e suporte dos ecossistemas. 

As águas subterrâneas não estão imunes aos impactos das alterações climáticas, que 

se  conjugam  ainda  com  os  devidos  às  alterações  demográficas,  sociais  e  de  uso  e 

ocupação  do  solo.  Os  estudos  de  alterações  climáticas  normalmente  abarcam  um 

horizonte de 50 a 100 anos, o que dificulta as opções dos decisores, que costumam 

basear as suas políticas de gestão da água em dados e projecções de curto prazo. O 

projecto  BINGO  tenta  ultrapassar  esta  lacuna,  fornecendo  informação  sobre  os 

impactos das alterações  climáticas  sobre o  ciclo hidrológico,  incluindo os devidos a 

eventos extremos, para períodos de  curto‐médio prazo. A análise dos  impactos das 

alterações climáticas sobre as águas subterrâneas recorre a 1 modelo matemático 3D 

englobando os aquíferos Aluviões do Tejo, Tejo‐Margem Direita e Tejo‐Sado/Margem 

Esquerda, usando recargas calculadas a partir dos resultados de projecções climáticas 

dos modelos climáticos regionais para a Europa. O impacto das alterações do nível do 

mar sobre intrusão salina é também analisado por modelos “density‐dependent” nas 

bordaduras  estuarinas‐costeiras  destes  aquíferos,  recorrendo  a  projecções  das 

alterações do nível do mar e respectivo avanço sobre o continente obtidas de modelos 

costeiros,  como  dados  de  entrada  do  modelo.  Os  resultados  da  modelação  serão 

usados para análise de risco (sobretudo quanto ao abastecimento) e fundamentar as 

soluções de adaptação a ser propostas. Até ao momento, foi obtida a calibração do 

modelo de fluxo para as condições naturais. 

Introdução 

Embora  a  generalidade  dos  estudos  sobre  alterações  climáticas  apresentem 

resultados para horizontes  temporais de 50 a 100 anos, o  facto das  consequências 

destas  alterações  serem  projectadas  para  esses  horizontes  temporais,  exige  que  a 

mitigação  e  adaptação  comece  a  ser  realizada  agora  para  evitar  precisamente  tais 

consequências. No entanto esta situação é um obstáculo para os decisores, visto ser 
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tradicionalmente  difícil  para  eles  implementar  políticas,  em  particular  na  área  da 

adaptação,  com  as  suas  consequentes  alterações  de  funcionamento  da  sociedade, 

com base em projecções de algo que acontecerá daqui a 100 anos. Tal mudança de 

paradigma é necessária e devendo passar‐se a pensar em termos de longo prazo mas 

na fase actual este tipo de estudos pouco apoio garante à implementação de políticas 

por parte dos decisores quando têm de lidar com enquadramentos políticos de curto 

prazo. Para obviar a este facto, o projecto BINGO (http://www.projectbingo.eu/), um 

projecto  do Horizonte  2020,  procura  avaliar  os  impactos  (cumulados  e  de  eventos 

extremos) das alterações climáticas sobre o ciclo hidrológico, nas suas componentes 

de  qualidade  e  quantidade  para  um  período  de  10  anos,  partindo  de  projecções 

meteorológicas  de  curto‐médio  prazo  mais  fiáveis  obtidas  por  modelos  climáticos 

regionais,  em que  se  incluem as projecções  relativas  a  eventos  extremos  (cheias  e 

secas).  Esta  informação  permite  assim,  a  análise  da  variabilidade  hidrológica  e 

respectivos impactos sobre as interacções entre águas superficiais e subterrâneas e a 

influência  do  meio  marinho,  em  condições  de  alteração  do  nível  do  mar,  nos 

ambientes fluviais e costeiros. A estes dados climáticos e hidrológicos acrescentam‐se 

cenários de evolução sócio‐económica e de uso e ocupação do solo de modo a avaliar 

não apenas os impactos sobre a quantidade e qualidade do recurso hídrico (superficial 

e subterrâneo) mas também realizar uma análise do risco ao nível da disponibilidade 

hídrica  (não  esquecendo  as  questões  de  qualidade  associadas)  quer  em  condições 

medianas  quer  em  situações  de  cheia  ou  seca.  O  objectivo  final  do  estudo  é 

desenvolver,  em  conjunto  com  os  stakeholders,  um  portfolio  de  estratégias  de 

adaptação  às  alterações  climáticas,  devidamente  validadas,  entrando  em 

consideração  com  os  factores  sócio‐económicos,  financeiros  e  políticas  que  as 

condicionam,  de  modo  a  identificar  as  demais  fácil  implementação.  Este  projecto 

desenvolve‐se em 6 países da EU (Figura 1). 

Figura 1. Mapa precipitação anual média (mm/month), 1951-2000, e das zonas de estudo 
(pontos brancos) dos 6 países do projecto BINGO (Fonte: http://www.projectbingo.eu/ 

adaptado de GPCC Climatology, Version 2011) 
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A Componente das Águas Subterrâneas no Projecto BINGO: O 
Caso de Estudo Português  

Para  analisar  de  forma  integrada  os  impactos  das  alterações  climáticas  no  ciclo 

hidrológico é necessário avaliar os impactos destas alterações em cada uma das suas 

componentes, se se pretender definir estratégias de adaptação robustas e adaptáveis 

às variações dos sistemas naturais que condicionam o ciclo hidrológico (Figura 2). 

Figura 2. Conjunto de processos e condicionantes do ciclo hidrológico, usos estratégicos e 
problemas chave analisados no Projecto BINGO (Fonte: http://www.projectbingo.eu/research-

sites) 

Sendo  as  águas  subterrâneas  parte  integrante  do  ciclo  hidrológico,  a  análise  dos 

impactos das alterações climáticas deverá ter em atenção estes mesmos processos: 

alterações na recarga, na evapotranspiração (por resposta das comunidades vegetais 

naturais  às  alterações  climáticas  ou,  e  com  maior  influência  na  generalidade  dos 

territórios humanizados, alterações do uso do solo, derivadas ou não das adaptações 

a  estas  alterações),  nas  interacções  com  a  rede  hidrográfica,  em  particular  em 

contexto de secas, embora questões de qualidade possam ser um aspecto com algum 

impacto em situações de cheia, enfim, nas zonas costeiras e estuarinas, a influência 

que a evolução do nível do mar (e inundações costeiras associadas incluindo as devidas 

a tempestades e eventos extremos) pode ter na  intrusão salina dos aquíferos. Para 

uma adequada gestão adaptativa deste recurso, estratégia fundamental em condições 

de alterações  climáticas, é ainda necessário, além dos aspectos  citados, analisar as 

alterações impostas ao sistema devido a modificações na população, estilos de vida, 
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ocupação  do  solo,  modificações  das  práticas  agrícolas  (ex.:  mudança  do  tipo  de 

espécies cultivadas) muitas vezes como medida de adaptação às alterações climáticas, 

em  suma,  a  avaliação  das  novas  necessidades  de  abastecimento  de  água  para  as 

diferentes  actividades  sócio‐económicas  e  os  potenciais  riscos  –  quantidade  e 

qualidade – relativos a este abastecimento (Figura 2). 

Dentro do projecto BINGO o caso de estudo português analisa as questões dos eventos 

extremos (cheias e secas), a gestão de reservatórios, o abastecimento de água para as 

actividades agrícolas, do abastecimento urbano e energia hidroeléctrica e das águas 

subterrâneas (Figura 2 e Figura 3). 

Figura 3. Área do caso de estudo português (Adaptado de BINGO Deliverable 3.1 e SNIRH) 

Na  componente  das  águas  subterrâneas  águas  são  estudados  4  aquíferos:  Ota‐

Alenquer,  Tejo‐Margem  Direita,  Aluviões  do  Tejo  e  Tejo‐Sado  Margem  Esquerda 

(Figura 3). No aquífero Ota‐Alenquer a análise será simplesmente a da avaliação das 

alterações da recarga para as projecções climáticas dadas pelos modelos climáticos 

regionais melhorados durante este estudo, incluindo as projecções relativas a eventos 

extremos. Os aquíferos Tejo‐Margem Direita, Aluviões do Tejo e Tejo‐Sado Margem 

Esquerda, além da análise de alteração da  recarga  são ainda objecto de análise de 

evolução: (1) das piezometrias em diferentes projecções climáticas e cenários de uso 

do solo e captação de água, (2) da intrusão salina nas zonas estuarinas e costeiras. O 

objectivo primeiro é o de identificar as zonas de potencial redução ou degradação do 

recurso hídrico subterrâneo e que deste modo possam de alguma forma pôr em risco 

os  futuros  abastecimentos  às  populações  e  actividades  económicas,  com  especial 

destaque para a agricultura. Espera‐se que os resultados desta modelação permitam 

apoiar a análise de risco também a ser realizada no projecto BINGO e fundamentem 

as medidas de adaptação que se pretendem vir a elaborar. 
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Modelo Conceptual E Matemático 

A análise dos impactos citados sobre os 3 aquíferos Tejo‐Margem Direita, Aluviões do 

Tejo  e  Tejo‐Sado  Margem  Esquerda  exige  a  sua  modelação  matemática,  o  que, 

considerando que um dos problemas a tratar é a intrusão salina, levou à escolha da 

ferramenta  de  modelação  FEFLOW,  desenvolvido  pela  DHI 

(https://www.mikepoweredbydhi.com/products/ feflow).  

Modelo Conceptual 

Conceptualmente  incluíram‐se  os  3  sistemas  aquíferos  acima  citados  como 

constituindo m  grande  aquífero  regional  em  que  estes  3  sistemas  aquíferos  estão 

hidraulicamente conectados. Consideraram‐se 3 grandes unidades:  
 Aluviões – correspondendo essencialmente ao aquífero Aluviões do Tejo

 Pliocénico  –  correspondendo  às  formações  pliocénicas  dos  aquíferos  Margem

Esquerda e Margem Direita, constituindo uma única unidade subjacente às aluviões.

 Miocénico – correspondente às unidades miocénicas dos aquíferos Margem Esquerda

e Margem Direita, constituindo uma única unidade subjacente ao Pliocénico.

Consideraram‐se  estas  unidades  como  basicamente  homogéneas  e  isotrópicas, 

separadas  entre  si  por  unidades  argilosas  de  modo  a  criar  as  condições  de  semi‐

confinamento que se observam no terreno, e que todo o sistema drena para a rede 

hidrográfica  do  Tejo  e,  no  litoral,  para  o  oceano.  Considerou‐se  ainda  que,  em 

condições naturais, e devido ao semi‐confinamento, as unidades inferiores tendem a 

apresentar piezometrias mais elevadas do que as camadas sobrejacentes. 

Modelo matemático 

O modelo matemático é um modelo 3D constituído por 25 camadas (= 26 slices) e um 

total de 1 274 500 elementos de malha triangular, a que corresponde um total de 50 

980 elementos por camada. As camadas 1 a 3 representam as aluviões, as camadas 4 

a 6, o nível argiloso semi‐confinante com o Pliocénico, as camadas 7 a 14 o Pliocénico, 

as camadas 15 a 17 o nível argiloso confinante entre o Pliocénico e o Miocénico e as 

camadas  restantes  representam  as  unidades  miocénicas.  Considerou‐se  fluxo  em 

regime  saturado,  com  a  primeira  camada  a  ser  modelada  como  “Phreatic”  e  as 

restantes  como  “Dependent”  dado  que  tanto  o  Pliocénico  como  o Miocénico  têm 

zonas  aflorantes  onde  o  semi‐confinamento  naturalmente  não  se  verifica.  Para  a 

primeira camada admitiu‐se o valor de 0,2 m para a altura de água residual nas células 

que venham a secar. 

Os rios foram definidos por condições de fronteira de potencial constante, em que h = 

cota do terreno, devido a dificuldades na análise e transposição para o modelo dos 

dados  de  alturas  de  água  nos  rios,  esperando‐se  contudo  que  durante  o 

desenvolvimento  do  modelo  em  regime  transitório  tal  informação  possa  já  ser 

incluída. Também como de potencial constante, com h = 0 m, foram definidas as zonas 
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costeiras  de  arriba  por  se  considerar  que  para  efeitos  de  exploração  de  águas 

subterrâneas a intrusão salina seria pouco relevante nessas regiões, evitando‐se assim 

sobrecarregar o modelo. 

Como zonas de condição de fronteira de fluxo constante (Figura 4) consideraram‐se as 

fronteiras do modelo em zonas onde as mesmas litologias se estendem para o exterior 

das  áreas definidas  como  sendo as dos  sistemas  aquíferos  (como  são os  casos  das 

zonas nos extremos N e NE, extremo SE  (contacto com a bacia de Alvalade), assim 

como no contacto com a Serra da Arrábida. Quase todas estas zonas de fronteira são 

admitidas como áreas de descarga. A recarga é feita entrar no modelo exclusivamente 

através da 1ª camada. 

Figura 4. Localização das condições de fronteira de fluxo constante 

Dados de entrada para o modelo 

A  geometria  das  camadas  fundamenta‐se  na  informação  geológica  obtida  das 

sondagens  analisadas  por  Simões  (1998).  A  rede  de  drenagem  e  topografia  foram 

obtidas através do modelo digital de terreno usado no Plano de Gestão de Bacia do 

Tejo de 2011 (APA, 2012), após tratamento para eliminação dos dados incongruentes. 
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Os valores de piezometrias observadas (Figura 5) têm como fontes o referido Plano de 

Gestão,  a  base  de  dados  de  furos  licenciados  da  CCDR‐LVT  e  a  informação  obtida 

durante o estudo para a viabilidade do aeroporto na Ota (Lobo Ferreira et al., 2008). 

Os  parâmetros  hidráulicos  foram  definidos  considerando  os  valores  médios, 

medianos, máximos e mínimos apresentados no mesmo Plano de Bacia assim como os 

que  se  podem  encontrar  na  literatura  (Heat,  1983  em 

http://www.aqtesolv.com/aquifer‐tests/aquifer_properties.htêm),  tendo  sido 

posteriormente modificados  durante  a  fase  de  calibração  do modelo  (Figura  6).  A 

recarga para a calibração em condições naturais pré‐alterações climáticas (Figura 7) 

foi adaptada dos valores determinados para o Plano de Gestão de Bacia do Tejo (APA, 

2012; Lobo Ferreira et al., 2011). O conjunto de furos de captação (agricultura + EPAL 

+ indústria) resulta da informação recolhida no Plano de Bacia do tejo (APA, 2012) e

da informação fornecida pela EPAL no âmbito do projecto BINGO.

Figura 5. Pontos de observação para calibração das piezometrias a) pontos de observação: 
b) erro entre valores observados e simulados
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Figura 6. Distribuição das condutividades 
hidráulicas após calibração 

Figura 7. Valores de recarga usados durante 
a calibração 
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Figura 8. Furos de extracção 

Resultados 

Após a fase de calibração para condições naturais para o período de referência (Figura 

9),  reportado  ao  ano  de  2009  (data  de  início  do  intervalo  temporal  de  análise  do 

projecto BINGO), fez‐se a calibração do modelo para condições de bombagem (valores 

médios anuais, regime estacionário) também relativas a 2009 (Figura 10).  

Conclusões e fases posteriores de desenvolvimento 

Na  fase  actual  de  desenvolvimento  do modelo,  é  possível  reproduzir  as  condições 

piezométricas médias do sistema aquífero para regime estacionário, à data de 2009, 
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em regime tanto “natural” como sob condições de extracção  (reportados a valores 

médios anuais). 

Iniciaram‐se  as  simulações  sob  condições  de  alterações  climáticas,  as  quais  se 

reflectem no modelo em modificações das recargas. As recargas são calculadas usando 

as novas condições climáticas e cenários de modificação de uso do solo, gerados pelas 

outras  work  packages  do  projecto  BINGO.  Cenários  de  extracções  devidos  à 

conjugação da evolução sócio‐económica com as novas necessidades hídricas devidas 

às alterações climáticas, assim como devidas a estratégias de adaptação, estão a ser 

desenvolvidos  para  posteriormente  serem  simulados.  O  objectivo  final  será  o  de 

identificar os impactos destas alterações sobre os níveis piezométricos e identificar as 

áreas onde a alteração dos níveis piezométricos seja mais crítica e as áreas onde a 

disponibilidade hídrica venha a estar comprometida. 

Figura 9. Calibração para condições naturais, regime permanente, com erro de balanço e 
gráfico de ajustamento dos valores observados/simulados 

Pretende‐se ainda simular a intrusão salina para as novas condições de evolução do 

nível do mar, com base nos cenários de evolução destes níveis,  já desenvolvidos no  

âmbito do projecto BINGO pelo Núcleo de Estuários e Zonas Costeiras do LNEC. 

Caso  seja  possível  tratar  adequadamente  a  informação  disponível,  pretende‐se 

modificar a simulação dos rios (actualmente simulados com potencial constante) para 

condições de fronteira de transferência de fluxo (Cauchy) de modo a simular‐se mais 
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realisticamente  a  interacção  entre  o  sistema  aquífero  e  a  rede  hidrográfica,  em 

particular em condições de fenómenos extremos. 

Se  for  possível  desenvolver  cenários  de  evolução das  cargas  poluentes,  o  que  está 

dependente,  entre  outros  aspectos,  dos  cenários  de  evolução  sócio‐económica, 

pretende‐se  igualmente  fazer  a  sua  simulação  para  identificar  as  áreas  mais 

vulneráveis aos  impactos das alterações  climáticas e evolução  sócio‐económica em 

condições de adaptação climáticas sobre a qualidade das águas. 

Figura 10. Calibração para condições de bombagem, regime permanente, com a distribuição 
dos furos de captação, erro de balanço e gráfico de ajustamento dos valores 

observados/simulados 
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Resumo 

O aumento da aridez devido às alterações climáticas poderá afectar o funcionamento 

dos ecossistemas de zonas áridas, aumentando o risco de desertificação. Os atributos 

funcionais  de  plantas  (AFP)  são  determinantes  em  várias  funções  do  ecossistema, 

podendo  ser  bons  indicadores  da  sua  resposta  à  aridez.  Contudo,  desconhece‐se  o 

padrão de resposta dos AFP à aridez ao nível da comunidade. O estudo da comunidade 

de plantas ao longo de um gradiente espacial climático mostrou alterações na média 

e  a  redução  da  diversidade  funcional  de  vários  AFP  devido  à  aridez.  A  diversidade 

funcional de múltiplos AFP diminuiu de forma não linear com a aridez, mostrando ser 

um melhor indicador do que a diversidade taxonómica, e indicando uma redução no 

funcionamento do ecossistema e nos serviços associados. 

Introdução 

As zonas áridas (“drylands”) distribuem‐se por todos os continentes, ocupando cerca 

de 41% da superfície terrestre1, incluindo áreas secas sub‐húmidas, semi‐áridas, áridas 

e  hiper‐áridas.  Estas  zonas  caracterizam‐se  por  um  elevado  grau  de  aridez  (UNEP 

Aridity index <0.65)2 que, associado à pressão antropogénica, as torna extremamente 

susceptíveis à desertificação. A desertificação é definida como a degradação do solo 

em zonas áridas, levando à redução da produtividade biológica e/ou económica3, ou 

seja,  à  redução  da  funcionalidade  dos  ecossistemas.  Os  cenários  de  alterações 

climáticas para as zonas áridas prevêem um aumento da aridez num futuro próximo 

e, assim, o aumento das áreas em risco de desertificação. Deste modo, é vital perceber 

quais os impactos do aumento da aridez no funcionamento dos ecossistemas de zonas 
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áridas, pois dele dependem os serviços do ecossistema prestados a mais de um terço 

da população mundial, que habita estas zonas1.  

Os atributos funcionais das espécies podem ser associados a funções específicas no 

ecossistema como, por exemplo, a produtividade primária ou a decomposição e, por 

essa  via,  a  determinados  serviços  do  ecossistema  (por  ex.  sequestro  de  carbono, 

fertilidade  do  solo)4.  Deste  modo,  são  potencialmente  bons  indicadores  para 

monitorizar  alterações  no  “estado  funcional”  dos  ecossistemas,  por  exemplo,  em 

resposta à aridez. No entanto, o padrão de resposta de atributos funcionais de plantas 

à aridez ao nível da comunidade vegetal não é ainda claro, requerendo novos estudos 

em zonas áridas para o seu esclarecimento cabal.  

Na  Península  Ibérica,  muitas  zonas  áridas  são  ocupadas  por  montados,  que  são 

sistemas  semi‐naturais  com  um  tradicional  uso  agro‐silvo‐pastoril  de  baixa 

intensidade. Os montados apresentam uma fisionomia tipo savana, com uma baixa 

densidade de árvores5 (Quercus spp.) e um subcoberto de pastagens, intercaladas com 

manchas  de mato.  Nas  zonas mais  áridas,  a  árvore  dominante  nos  montados  é  a 

azinheira (Quercus ilex sp. rotundifolia). Estes ecossistemas têm uma biodiversidade 

elevada,  que  poderá  estar  em  risco  devido  às  alterações  climáticas,  tal  como  os 

serviços do ecossistema que dela dependem. As alterações climáticas já se começam 

a fazer sentir nas zonas áridas em Portugal, onde se tem assistido a um aumento da 

aridez nas últimas décadas.  

O presente trabalho teve por objectivo estudar o padrão de resposta à aridez de vários 

atributos  funcionais  de  plantas  em  zonas  áridas,  usando  um  gradiente  espacial  de 

clima, para prever alterações ao longo do tempo. O estudo do “espaço pelo tempo” é 

um método muito usado na investigação dos efeitos das alterações climáticas, como 

forma  de  lidar  com  a  falta  de  dados  de  séries  temporais  que  permitam  estudar 

directamente  alterações  ao  longo  do  tempo6. O  estudo  foi  desenvolvido  em  zonas 

áridas em Portugal, ocupadas por montados dominados por azinheira. Foi calculada a 

estrutura e a diversidade funcional ao nível da comunidade com base em oito atributos 

funcionais  de  plantas  relacionados  com  o  seu  estabelecimento,  crescimento, 

reprodução  e  dispersão.  Os  objetivos  específicos  foram:  i)  identificar  atributos 

funcionais de plantas que respondem à aridez; ii) comparar a resposta da diversidade 

taxonómica  com  a  funcional  à  aridez;  iii)  explorar  de  que  forma  os  padrões  de 

diversidade  encontrados  se  relacionam  com  o  fornecimento  de  serviços  do 

ecossistema. 
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Métodos 

Área de estudo 

Foi  estudado  o  subcoberto  de  montados  dominados  por  azinheira  em  54  locais 

distribuídos ao longo de um gradiente climático baseado no índice de aridez, adoptado 

pela  UNEP2,  que  corresponde  à  razão  entre  a  precipitação  média  anual  e  a 

evapotranspiração  potencial.  Foram  primeiro  seleccionados  locais  ocupados  por 

montados de azinho com base nos pontos do Inventário Florestal Nacional7, a partir 

dos quais foram homogeneizadas as possíveis variáveis de confundimento (altitude, 

declive,  tipo  de  solo,  etc.),  e  seleccionados  os  locais  de  amostragem  após  uma 

estratificação pelo nível de aridez (Figura 1).  

Figura 1: Mapa da área de estudo: a) distribuição da azinheira (Quercus ilex L. subsp. 

rotundifolia) e do sobreiro (Quercus suber L.) no sul de Portugal. O mapa foi 

elaborado com base no Inventário Florestal Nacional7, onde cada ponto é classificado 

de acordo com a espécies dominante; b) distribuição dos locais de amostragem 

(pontos pretos) ao longo de áreas de clima seco sub‐húmido e semi‐árido. 

Atributos e métricas funcionais estudados 

Estudaram‐se oito atributos funcionais de plantas (ciclo de vida, altura máxima, área 

específica foliar, capacidade de fixação de N,  início e duração da floração, modo de 

dispersão  e  persistncia  da  semente),  relacionados  com  o  seu  estabelecimento, 

crescimento, reprodução e dispersão. Os valores dos atributos foram obtidos para as 

espécies compondo pelo menos 80% de abundância relativa na comunidade, através 

de medições seguindo um protocolo standard8, ou usando dados bibliográficos. 

O  cálculo  da  estrutura  funcional  (CWM),  que  reflecte  os  valores  dos  atributos  das 

espécies  dominantes  na  comunidade,  foi  feito  através  da  média  ponderada  da 

comunidade (“community weighted mean”)9 de cada atributo funcional. A diversidade 

funcional  (FD),  que  reflecte  o  grau  de  dissemelhança  dentro  da  comunidade,    foi 
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calculada  para  cada  atributo  individualmente,  e  para  vários  atributos  combinados, 

através da dispersão funcional10. Todos os cálculos foram feitos usando a biblioteca de 

funções FD11, no software R12. 

Análise estatística 

Primeiro  foi  testada  a  significância  de  correlações  entre  as  variáveis  biológicas 

(variáveis resposta) e a aridez, usando correlações de Spearman, para testar possíveis 

relações  não  lineares.  As  variáveis  resposta  consideradas  foram  a  diversidade 

taxonómica (riqueza de espécies e  índice de diversidade de Simpson) e as métricas 

funcionais (CWM e FD) calculadas para cada atributo individualmente e, no caso da 

diversidade  funcional  (FD),  para  vários  atributos  combinados  num  índice.  Depois, 

foram  construídos  modelos  lineares  para  as  mesmas  variáveis  resposta,  usando  a 

aridez  como  preditor,  bem  como  regressões  polinomiais  (com  termo  quadrático  e 

cúbico para  a  aridez)  para  testar  possíveis  relações  não  lineares.  Todas  as  análises 

foram efectuadas recorrendo ao software R12. 

Resultados 

Dos  oito  atributos  analisados,  sete mostraram  estar  correlacionados  com  a  aridez 

(Tabela  1);  a  excepção  foi  a  capacidade  de  fixação  de  N.  Em  termos  de  estrutura 

funcional (CWM), o aumento da aridez mostrou estar associado a um ciclo de vida mais 

curto,  menor  altura  máxima,  menor  duração  da  floração  e  maior  proporção  de 

espécies anemócoras na comunidade (Tablea 1). Uma maior aridez levou a uma menor 

diversidade  funcional  (FD) de vários atributos  funcionais,  tais  como o ciclo de vida, 

área específica foliar, início da floração, modo de dispersão e persistncia da semente 

(Tabela 1).   

A  diversidade  taxonómica,  representada  pela  riqueza  de  espécies  e  pelo  índice  de 

diversidade de Simpson, não mostrou um padrão de resposta claro (monotónico) em 

relação à aridez (Figura 2a, b).  A diversidade funcional baseada em múltiplos atributos 

diminuiu de forma não linear com o aumento da aridez (Figura 2c). O decréscimo da 

diversidade functional foi mais acentuado após um limiar crítico de aridez (AI < 0,46‐

0,50) (Figura 2c). O ajustamento não linear foi confirmado através de uma regressão 

polinomial  com um  termo cúbico para a aridez, que mostrou  ser melhor do que o 

modelo linear (P<0,05; F=4,20).  
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Tabela 1: Resultados do teste à significância de correlações de Spearman entre a 

aridez (1‐índice de aridez) e a estrutura funcional (CWM) e a diversidade funcional 

(FD), calculadas para cada atributo individualmente. As correlações significativas 

(p<0,05) estão indicadas a vermelho, e o sinal da correlação está representado 

através de setas. Para cada atributo são indicadas as principais funções e serviços do 

ecossistema assocciados. 

Figura 2: Resposta da diversidade taxonómica e funcional à aridez: (a) riqueza de 

espécies; (b) índice de diversidade de Simpson; (c) diversidade funcional calculada 

para cinco atributos funcionais combinados (ciclo de vida, área específica foliar, início 

da floração, modo de dispersão e persistncia da semente), atribuindo‐se um peso 

menor ao atributos mais correlacionados entre si. A aridez está representada como 1 

– o índice de aridez (AI), de forma a que valores mais elevados representem

condições de maior aridez. Os gráficos mostram o modelo aditivo generalizado 

ajustado (linhas contínuas) e intervalos de confiança de 95% (linhas tracejadas). 

Atributo ~ aridez Funções do ecossistema
CWM FD

Ciclo de vida Protecção do solo, produção de 
biomassa, ciclo de nutrientes, 
resistência à perturbação

Altura máx. Distância de dispersão, captura de luz, 
competição, resistência à perturbação

Área específica foliar Fotossíntese e crescimento, longevidade
da folha, decomposição

Fixação‐N Disponibilidade e ciclo de nutrientes

Início da floração Estratégia fenológica e reprodutiva,

Duração da floração
capacidade de evitar períodos
desfavorávies

Modo de dispersão Capacidade de dispersão face a 
heterogeneidade climática espacial e 
temporal, estabilidade (pool de 
espécies)

Persistência da 
semente

Conservação da diversidade, capacidade
de dispersão face a condições
imprevisíveis/desfavoráveis

Serviços do ecossistema

Sequestro de carbono
(regulação hídrica e 

climática)

Formação, fertilidade e 
estabilidade do solo

Alimento e abrigo

Serviços estéticos e 
culturais 

Habitat e manutenção
do pool genético

(resiliência) 

Biocontrolo

Polinização e dispersão 
de sementes

anomocoria
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Discussão 

Os  resultados  deste  trabalho  permitiram  identificar  sete  atributos  funcionais  de 

plantas  que  respondem  à  aridez,  quer  em  termos  da  sua  média  ponderada  na 

comunidade (CWM), quer em termos de diversidade funcional.  

As relações encontradas entre a estrutura funcional para os vários atributos e a aridez, 

indicam que uma maior aridez está associada a um ciclo de vida mais curto, ou seja, 

maior proporção de espécies anuais.  Isto sugere que, num cenário de maior aridez 

previsto devido às alterações climáticas, é de esperar uma menor proteção do solo e 

menor capacidade de  regulação hídrica e climática  (sobretudo durante os períodos 

secos em que as espécies anuais morrem), menor produção de biomassa, e também 

uma menor capacidade de sequestro de carbono. O mesmo é corroborado pela altura 

máxima das  plantas,  que  também mostrou  uma  relação  negativa  com a  aridez.    A 

redução  da  duração  da  floração  em  resposta  a  um  clima  mais  árido,  deverá  ter 

implicações não  só ao nível  estético da paisagem, mas ao nível  da polinização, um 

importante serviço do ecossitema.    

Uma maior aridez levou a uma menor diversidade funcional (FD) de vários atributos 

funcionais  na  comunidade.  Estas  respostas  combinadas  num  índice  de  diversidade 

funcional  baseado  em múltiplos  atributos,  mostrou  uma  redução monotónica  (i.e. 

previsível) não linear na FD com a aridez. Em termos teóricos, uma menor diversidade 

funcional (menor dissemelhança de atributos dentro da comunidade) poderá levar a 

uma utilização menos  eficiente dos  recursos  disponíveis,  pelo  facto de  as  espécies 

presentes ocuparem nichos ecológicos  semelhantes, de acordo com a hipótese dos 

nichos  complementares13.  Isto  sugere  uma  menor  capacidade  em  termos  de 

funcionamento do ecossistema (e.g. menor produtividade), associadada a uma menor 

capacidade de providenciar  serviços do ecossistema como, por exemplo,  regulação 

hídrica e climática, ou sequestro de carbono.  Deste modo, os resultados sugerem que 

um aumento da  aridez  devido  às  alterações  climáticas,  sobretudo  se  acima de um 

limiar crítico, afectará o funcionamento dos ecossistemas de zonas áridas e, assim, a 

sua capacidade de fornecer serviços.  

Este trabalho mostrou ainda que a diversidade funcional é um indicador melhor da 

resposta dos ecossistemas de zonas áridas à aridez do que a diversidade taxonómica, 

que  respondeu  de  forma  idiossincrática  à  aridez.  Os  resultados  permitiram  uma 

melhor previsão dos efeitos das alterações climáticas nas zonas áridas e, em particular, 

nos montados de azinheira. A diversidade funcional pode assim ser utilizada como um 

indicador  ecológico  do  estado  funcional  do  ecossistema,  que  pode  ser  usado  para 

mapear áreas em risco de desertificação e de perda dos serviços do ecossistema.   
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Resumo  

Difundida  especialmente  pelas  agências  da ONU  como  uma  abordagem  heurística, 

resultante  do  amadurecimento  da  agenda  do  desenvolvimento  sustentável  após  a 

Rio ’92, e chave da pesquisa e da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio  (ODS),  a  abordagem  Nexus  vem  ganhando  capilaridade  nas  agendas 

internacionais e nacionais. Ao mesmo tempo, ela gera dois tipos de questionamentos: 

1. Intrínsecos  ou  epistemológicos,  por  exemplo  ao  tentar  integrar  distintas  escalas,

disciplinas e setores que possuem sistemas de governança diferentes (como a agua, a

energia e os alimentos), e 2. Extrínsecos, referentes a sua aplicabilidade, especialmente

em  países  em  desenvolvimento  e  com  grande  fragilidade  institucional.  Evidências

desses questionamentos surgiram durante a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa

em Mudanças  Climáticas  Globais  (Rede  CLIMA)  sobre  vulnerabilidade  e  adaptação

socioambiental no Semiárido brasileiro.

Concluímos que as respostas aos questionamentos sobre Nexus dependem do contexto

no  qual  essa  abordagem é  aplicada,  transformando‐a  em  receita  (prescritiva)  para

uma boa negociação entre tomadores de decisão; input para uma tomada de decisão

melhor informada e, finalmente, em uma “bússola” para orientar o estudo científico

inter e transdisciplinar em gestão de recursos.

Introdução 

O pico dramático no uso de recursos nas últimas duas décadas, particularmente nas 

economias emergentes de países  como o Brasil, Rússia,  Índia e China, exacerbou a 

ameaça  de  escassez  de  recursos.  E  o  fracasso  do  mundo  em  reduzir  de  maneira 

significativa  as  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  significa  que  os  impactos  das 
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mudanças climáticas serão sentidos fortemente na garantia da segurança alimentar, 

hídrica  e  energética  ‐  as  três  principais  dimensões  adotadas  pela  abordagem 

conhecida  como  "Nexus".  Por  isso,  não  é  surpreendente  que  haja  chamadas 

crescentes  para  formas  inovadoras  de  abordar  esses  problemas.    Difundida 

especialmente pelas agências da ONU como uma abordagem heurística, resultante do 

amadurecimento da agenda do desenvolvimento sustentável apos Rio ’92, e chave da 

pesquisa e da  implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODS), 

Nexus  tem ganhando capilaridade nas agendas  internacionais e permeado agendas 

nacionais e subnacionais.  

A  necessidade  urgente  de  abordagens  integradas  para  a  elaboração  de  políticas  e 

gestão  de  recursos  está  no  cerne  do  pensamento  em  Nexus.  Trata‐se  de  uma 

abordagem que se aplica a  todos os níveis da sociedade, desde a concorrncia  local 

sobre o acesso à água para irrigação ou dessedentação animal até as conexões globais 

entre a política de biocombustíveis, segurança alimentar e hídrica.  Em alguns casos, 

essas  conexões  promovem  sinergias,  nas  quais  mudanças  em  uma  área  levam  a 

melhorias em outra. Mais frequentemente, os trade‐offs são negativos: por exemplo, 

o aumento do uso de fertilizantes para aumentar a produção de alimentos leva a um

maior uso de energia e emissões de  gases de efeito  estufa e  a poluição das  águas

subterrâneas  e  superficiais.  Esse  tipo  de  interações  negativas  é  muitas  vezes  mal

compreendido, imprevisto ou diretamente negligenciados.

A abordagem Nexus ganhou impulso nos últimos oito anos e tem sido o foco de uma 

série de conferências internacionais, incluindo a Conferência Nexus de Bonn 2011 e 

uma conferência Nexus 2014 organizada pelo Instituto da Água (the Water Institute) 

na  Universidade  da  Carolina  do  Norte  em  março  de  2014  e  a  mais  recente,  em 

Dresden, na Alemanha. Chamadas para pesquisas que adotem a abordagem NEXUS 

tem crescido e sendo atualizada nos esforços sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis  pós‐2015  (por  exemplo,  a  "abordagem  integradora"  defendida  pelo 

governo colombiano), encontrando‐se no cerne do debate sobe DS da ONU.  

A importância de Nexus também é cada vez mais reconhecida pelo setor privado, uma 

vez  que  abordagens  integradas  no  campo  dos  negócios  podem  resultar  em maior 

eficiência, por exemplo, transformando os desperdícios de resíduos da produção de 

alimentos  em  insumos  úteis  para  a  geração  de  energia  (criando  uma  "economia 

circular". 

Ao mesmo tempo, as cadeias de suprimentos globais complexas exigem abordagens 

cada vez mais sofisticadas de gerenciamento de riscos. Nesse sentido, a racionalidade 

de Nexus  é  compatível  com  a maneira  como muitas  empresas  estão  abordando  a 

responsabilidade  social  corporativa  e  a  sustentabilidade.  Em  seu  relatório  de  2011 
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sobre a abordagem Nexus, o Fórum Econômico Mundial argumentou que qualquer 

estratégia  que  se  concentre  em  uma  parte  do  nexo  água‐alimento‐energia  sem 

considerar suas interconexões arrisca sérias consequências não desejadas (Nilsson et 

al., 2016).  

Mas, apesar do crescente entusiasmo pelas abordagens do Nexus, a implementação 

enfrenta obstáculos consideráveis, especialmente em países em desenvolvimento que 

sofrem  limitações  institucionais  (Rasul  e  Sharma,  2016;  Pardoe et  al.,  2017)  e  gera 

novas  perguntas  e  reflexões  sobre  o  que  há  de  realmente  de  novo  na  abordagem 

Nexus.  Em  outras  palavras,  trata‐se  de  uma  nova  metodologia?  Pode  Nexus  ser 

chamada de “ciência” ou até de “ciência pós‐normal”? E se for ciência, não cairia a 

abordagem  Nexus  no  mesmo  limbo  de  outras  ciências  orientadas  à  política  no 

contexto das mudanças ambientais globais? Trata‐se de uma ciência normativa? Ou 

de uma diretriz de gestão? 

Ferramentas  e  abordagens para operacionalizar  a  abordagem Nexus em diferentes 

escalas requerem desenvolvimento e testes. Existe uma incerteza sobre o que parece 

ser  uma  abordagem  de  "sucesso"  em  Nexus,  e  como  isso  pode  ser  alcançado  e 

avaliado. Esses desafios são semelhantes aos gerados pela implementação de outras 

abordagens  também ambiciosas,  sedutoras e hoje em dia  consideradas  “clássicas”, 

como o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos, que 

muitas vezes não conseguiram se cristalizar na prática.  

Consideramos que os obstáculos à integração proposta pela abordagem Nexus geram 

dois  tipos de questionamentos: 1. Questionamentos  Intrínsecos  (relativos a própria 

definição  do  que  é  Nexus)  e  2.  Questionamentos  Extrínsecos:  referentes  a  sua 

aplicabilidade na prática, especialmente em países em desenvolvimento. O primeiro 

ponto  será abordado a partir de uma revisão da  literatura. O segundo,  fortemente 

vinculado a limitações na estrutura institucional e de governança de muitos países do 

Hemisfério  Sul,  será  debatido  a  partir  de  nossa  pesquisa  no  Semiárido  brasileiro, 

território  privilegiado  para  o  estudo  do  potencial  da  abordagem  Nexus  em  um 

território de  alta  vulnerabilidade às mudanças  climáticas do mundo. Os obstáculos 

extrínsecos que dificultam  (ou diretamente  inviabilizam) a aplicação da abordagem 

Nexus  incluem  departamentos  governamentais  contaminados  pela  corrupção, 

agências  setoriais  que  complicam  a  coordenação,  mecanismos  de  financiamento 

restritivos, barreiras legislativas e regulatórias e uma grave ausência de transparência 

e acessibilidade a informação publica, condição sine qua non para a tomada de decisão 

integrada. 
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Marco Teórico 

Para os  fins deste  trabalho, definimos Nexus como uma abordagem:  i) que  toma a 

perspectiva  da  governança  de  recursos  e  serviços  ecossistêmicos  (ex.:  garantia  da 

segurança  no  acesso  aos  recursos,  como  água,  alimento  e  energia);  ii)  enfatiza  na 

análise  as  relações  de  trade‐offs  e  de  sinergias  que  surgem  entre  as  tomadas  de 

decisões sobre a gestão dos recursos/serviços; iii) defende um modelo de governança 

transversal  de  negociação;  iv)  é  problema‐orientada  e,  finalmente,  iv)  privilegia  o 

método  da  transdiciplinaridade.. Com  esse  rico  leque  de  atribuições,  a  abordagem 

Nexus aparece com um conjunto de diretrizes gerais para guiar a analise das relações 

e a governança dos recursos e para pensar e implementar ações com preocupações 

socioambientais  e  dos  direitos  humanos,  especialmente  no  que  tange  a  segurança 

alimentar,  hídrica  e  energética  face  às  mudanças  climáticas.  Ao  mesmo  tempo,  a 

abordagem Nexus gera uma série de questionamentos epistemológicos, alguns dos 

quais surgiram durante a recente aplicação dessa abordagem em pesquisas da Rede 

Brasileira  de  Pesquisa  em  Mudanças  Climáticas  Globais  (Rede  CLIMA)  sobre 

vulnerabilidade e adaptação socioambiental no Semiárido brasileiro.  

Em outras palavras, é Nexus "vinho velho em garrafas novas” ou  traz algo novo na 

mesa de discussão, como se perguntou a própria FAO em 2014? (FAO, 2014). Nesse 

mesmo  ano,  cientistas  do  STEPS  Center  (Allouche,  Middleton  e  Gyawali,  2014) 

questionavam  a  robustez  teórica  e  metodológica  da  abordagem  Nexus:  para  os 

autores, dado que os setores de alimentos, água e energia geralmente existem em silo 

estruturas e tem regimes de governança diferentes, a integração pode ser um desafio 

para a prática. Em consequência, o tipo de "cruzamento de fronteira disciplinar", tão 

encorajado por múltiplos autores em outros âmbitos (ver por exemplo Bammer,  2017) 

parece utópico quando falamos das ambiciosas metas de Nexus (Leck et. Al, 2015). 

Metodologia 

Os  questionamentos  intrínsecos  (de  caráter  epistemológico)  da  abordagem  Nexus 

foram levantados a partir da revisão da literatura mais recente sobre o tema, assim 

como das tomadas de posição de distintos organismos internacionais que erguem a 

bandeira Nexus (ver referências). Já sobre os questionamentos extrínsecos de Nexus 

(referentes a sua aplicabilidade), partimos da premissa que os estudos de caso têm o 

mérito  de  fornecer  insights  profundos  a  partir  de  um  contexto  particular,  o  que 

permite  uma  melhor  compreensão  de  um  problema  complexo  (Yin,  1984).  Os 

aprendizados  gerados  a  partir  de  um  estudo  de  caso  podem  ser  aplicáveis,  ou  ao 

menos  informativos  para  outras  regiões  que  enfrentam  desafios  ou  contextos 

similares.  O  Semiárido  brasileiro,  uma  região  de  alta  vulnerabilidade  às mudanças 

climáticas desde o ponto de vista socioeconômico e ambiental, é apresentado aqui 
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como  um  estudo  de  caso  para  contribuir  ao  debate  sobre  o  potencial  Nexus  para 

analisar a eficiência e a integração das politicas publicas para a adaptação as mudanças 

climáticas no Brasil, e em outros países que enfrentam desafios similares.  

A presente pesquisa aplicou, como ponto de partida, uma combinação de métodos 

(mixed‐methods analysis, Creswell, 2013) que incluem abordagens “clássicas” para a 

análise  da  integração  e  da  coerência  de  politicas  publicas.  Começamos  com  o 

levantamento  de  dados  secundários  (ações  públicas)  em  escala  federal,  regional, 

estadual e municipal associada à analise qualitativa tanto documentos sobre as ações 

publicas  (politicas,  programas,  planos  e  projetos),  assim  como  de  entrevistas 

semiestruturadas  com  informantes‐chave,  incluindo  funcionários  incluindo 

funcionários das prefeituras de Juazeiro, no Estado da Bahia, e Petrolina, no Estado de 

Pernambuco. 

O  levantamento de politicas públicas  foi  feito a partir de bases online, por meio de 

palavra‐chave vinculadas à segurança hídrica, energética e alimentar (os três pilares 

de  Nexus),  assim  como  à  adaptação  às  mudanças  climáticas  em  seis  setores:  i) 

agricultura e questões agrárias, ii) proteção social, segurança alimentar e nutricional, 

iii) recursos hídricos, saúde e saneamento, iv) ordenamento territorial, v) conservação

do meio ambiente e da sociobiodiversidade, e vi) infraestrutura (energia, mineração,

resíduos sólidos, mobilidade urbana e uso do solo).

O  levantamento permitiu  realizar uma matriz que  incluiu 350 ações públicas e 650 

instituições  ‐  abrangendo  responsáveis  pela  implementação  das  iniciativas,  que 

participam da  co‐implementação ou  financiadoras dessas  ações  ‐  e de  convergncia 

programática para a adaptação às mudanças climáticas, seguido de uma análise de 

redes sociais (social network analysis). Esta resultou adequada, porém limitada, em 

função  da  diversidade  de  atores  da  gestão  das  políticas  públicas  e  da  erosão  de 

fronteiras  entre  níveis  de  ação  (local,  nacional,  supranacional).  Como  citaremos 

brevemente na Seção Resultados, o mapeamento das interações de politicas públicas 

para a adaptação às mudanças climáticas na região de estudo permitiu identificar a 

presença ou ausência de relações entre membros de uma rede. A partir do trabalho 

de  Di  Gregorio  et  al.  (2016)  foi  explorada  a  integração  (formulação  e  arranjos 

institucionais),  a  coerência  (integração  de  objetivos  e  instrumentos  de 

implementação) e transversalidade (agendas transversais e transdisciplinares).  

Em  seguida,  as  entrevistas  semiestruturadas  com  informantes‐chave  (campo  no 

Semiárido)  permitiram  contrastar  o  resultado  da  análise  realizada  sobre  dados 

secundários  com  a  experiência  concreta  e  cotidiana  de  tomadores  de  decisão  das 

áreas  de  meio  ambiente,  saneamento,  agricultura,  recursos  hídricos,  segurança  e 

urbanismo  (principalmente  do  nível  municipal)  em  Pernambuco  e  na  Bahia.  As 

entrevistas apontaram, a partir das percepções dos tomadores de decisão, quais são 
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as barreiras e as oportunidades para aumentar a integração das ações de cada setor. 

Representantes do terceiro setor também foram entrevistados. Durante 10 dias, uma 

equipe de pesquisa interdisciplinar se deslocou em 14 municípios, recorrendo um total 

de 2.000 quilômetros e  realizando 106 entrevistas  (todas gravadas)  junto a atores‐

chave  pertences  a  11  grupos  sociais:  i)  catadores  de  materiais  recicláveis,  ii)  ex‐

lavadeiras,  iii)  agricultores  de  perímetro  irrigado,  iv)  quilombolas,  v)  agricultores 

assentados, vi) pescadores, vii) agricultores familiares de sequeiro, viii) indígenas, ix) 

pecuaristas de fundos de pasto e x) acampamentos de reforma agrária xi) tomadores 

de  decisão  em órgãos  governamentais  (funcionários  das  prefeituras  de  Petrolina  e 

Juazeiro). 

Resultados  

A  pesquisa  permitiu  confirmar  e  ampliar  os  principais  questionamentos 

(epistemológicos e de aplicabilidade) da abordagem Nexus na área de estudo: 

1. Questionamentos  Intrínsecos  (Teórico‐Metodológicos):  Confirmou‐se  uma  das

críticas mais  recorrentes a abordagem Nexus Água‐Energia‐Alimentos: a de que ela

acrescentaria  relativamente  pouco  às  abordagens  integradas  já  existentes  para  o

gerenciamento  de  recursos,  como  a  abordagem  da  paisagem  integrada  (Dupar  e

Oates, 2012, FAO, 2012) ou como a gestão integrada dos recursos hídricos (IWRM, em

suas siglas em inglês). Assim, o arcabouço conceitual articulado como IWRM discute o

manejo integrado e coordenado da água e da terra como meio de equilibrar diferentes

usos  da  água,  atendendo  às  necessidades  sociais  e  ecológicas  e  promovendo  o

desenvolvimento econômico. No entanto, ao se concentrar explicitamente na água,

existe o risco de priorizar os objetivos de desenvolvimento relacionados à água em

relação a outros, reforçando assim as abordagens setoriais tradicionais.

De maneira adicional, e devido a que sistemas de água, alimentos e energia em geral 

têm diferentes "regimes de governança", e existem em "silo‐estruturas", colocar tudo 

no  mesmo  conjunto  (como  frequentemente  é  interpretada  a  abordagem  Nexus) 

parece difícil e até utópico. Agora bem, Nexus pode ser interpretada não mais como 

uma tentativa de colocar tudo dentro de um mesmo sistema, eliminando as barreiras 

entre as gestões setoriais que funcionam seguindo lógicas distintas, senão, de maneira 

mais  realista,  como um esforço  sistemático por  explicitar  as  decisões  em  cada  silo 

reverbera em outros silos. Essas reverberações podem se somar ou implicar em trade‐

offs. Uma vez que as sinergias e trade‐offs estejam explicitados, os atores de cada silo 

tem elementos para negociar com maior transparência entre si, sem necessariamente 

misturarem seus sistemas de gestão. 

Outra  crítica  frequente  aponta  a  que  se  trata  de uma abordagem estática  demais. 

Segundo Allouche, Middleton e Gyawali (2014), Nexus parece promover soluções que 
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procuraram a manutenção da estabilidade e a durabilidade (um status quo) de uma 

situação determinada. Porém, consideramos essa critica relativamente injusta e muito 

mais merecida por outras abordagens, mais “clássicas”, da análise da integração de 

políticas publicas, como a social network analysis (SNA). Mesmo se a SNA tem o mérito 

de  conseguir  mostrar  os  vínculos  e  as  distancias  entre  algumas  instituições, 

considerando ainda o peso dos recursos financeiros sobre determinadas atividades, 

ela continua sendo “fotográfica” e limitada ao diagnóstico do que não funciona.  Fica 

o questionamento, urgente se consideramos que o Semiarido é um dos hotspots da

vulnerabilidade climática no mundo, do que fazer com a  informação fornecida pela

SNA.  Em  outras  palavras:  quais  caminhos  percorrer  para  diminuir  essas  distâncias

institucionais?  Como  propor  uma  integração  efetiva  entre  estruturas  rígidas?

Finalmente, a social network analysis não permite analisar as áreas de abrangncia de

cada  programa  ou  politica  (por  exemplo,  quais municípios  já  receberam  a  política

analisada?), nem a origem dos recursos alocados para a execução do programa (qual

fonte de financiamento e quanto foi realmente executado?) A rede de atores também

não permite  elencar  a  relevância  das  políticas  públicas  para  enfrentar os  impactos

negativos da seca na região do estudo, nem a continuidade ou descontinuidade da

implementação dessas ações. Nesse sentido, Nexus teria o potencial de agir como um

guia mais dinâmico, concreto e efetivo para a negociação entre tomadores de decisão

e stakeholders. Infelizmente, apesar do seu mérito nesse sentido, nossa pesquisa de

campo  revelou  toda  uma  bateria  adicional  de  questionamentos  sobre  Nexus,  que

chamaremos de extrínsecos (pois não dependem exclusivamente das particularidades

teórico  ‐metodológicas da abordagem per‐se,  senão do contexto de governança no

qual se pretende aplicá‐la).

2. Questionamentos  Extrínsecos  (aplicabilidade):  Nosso  trabalho  de  campo,

respaldado por  pesquisas  similares  recentemente  publicadas  em outras  regiões  do

mundo, como na África subsaariana (Pardoe et al., 2017) confirma a hipótese de que

Nexus tem um potencial geral de aplicação muito maior quando se trata de países do

Norte,  que  frequentemente  exibem  paisagens  institucionais,  recursos  e  acesso  a

informação sofisticados, flexíveis, integrados e transparentes. Em poucas palavras, tal

e qual ela está sendo apresentada, Nexus tem muita dificuldade em ser aplicada onde,

a principio, ela é mais necessitada. É o caso das políticas de adaptação às mudanças

climáticas a nível local (municipal e estadual) nas regiões socioambientalmente mais

vulneráveis do Brasil.

Nossa pesquisa, realizada na bacia do rio Médio e Baixo São Francisco como parte das 

atividades  da  Rede  Brasileira  de  Pesquisa  em Mudanças  Climáticas  Globais  (Rede 

CLIMA),  demonstrou  que Nexus  dá  por  garantida  contextos  institucionais  e  sociais 

muito mais caraterísticos do Hemisfério Norte (onde, por sinal, Nexus foi gerada). 
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Pardoe et al. (2017) mencionam por exemplo como “barreiras” a aplicação de Nexus 

na Tanzânia a deficiente paisagem institucional local, com estruturas governamentais 

rígidas com escassa ou nula interação entre elas (fato que está sendo transformado a 

partir da criação de um Plano Nacional de Ação contra às Mudanças Climáticas, que 

obriga  a  geração  de  sinergias)  e  a  falta  de  recursos  para  facilitar  a  interação. 

Finalmente, os autores mencionam a falta de flexibilidade dos tomadores de decisão, 

que rejeitam qualquer tipo de comunicação não formal / institucional para agilizar a 

tomada de decisão coerente para a adaptação às mudanças climáticas.  

Nexus assume a existência de uma plataforma de informação holística (abrangente, 

disponível, acessível, transparente e atualizada sobre os pilares de água, alimentos e 

energia).  Isso parece um objetivo difícil em muitos países do Sul, especialmente no 

nível local. Como quantificar e gerenciar interligações e trade‐offs nos pilares de água, 

alimentação e energia se esses pilares operam encapsulados em rígidas estruturas silo 

administrativas  e  que,  frequentemente,  contam  com  déficit  de  capacidade  técnica 

para  gerar,  analisar  e  compartilhar  dados?  Como  um  tomador  de  decisão  poderia 

enxergar o panorama geral antes de  tomar uma decisão,  se somente  tem acesso a 

umas poucas peças do quebra‐cabeças, com dados limitados (e muitas vezes obscuros) 

sobre outras áreas administrativas? 

No  estudo  de  caso,  a  primeira  etapa  da  pesquisa  (ver Metodologia),  que  incluiu  o 

levantamento e o mapeamento abrangente de políticas públicas para a adaptação as 

mudanças  climáticas  no  Semiárido  nordestino,  evidenciou  uma  grave  falta  de 

transparência  da  informação.  Vale  lembrar  que,  no  Semiárido  Nordestino,  a 

informação é base para a geração de conhecimento adaptativo em situações adversas, 

como a extrema vulnerabilidade socioambiental gerada pela sequência de seis anos 

(2012‐2017)  de  déficit  pluviométrico.  As  decisões  tomadas  pelos  gestores  públicos 

certamente  teriam  resultados mais  eficientes  se  fossem  baseadas  em  informações 

abrangentes,  completas,  bem  organizadas  e  de  fácil  acesso,  que  favoreçam  a 

integração real de politicas publicas. É no intuito de garantir o direito fundamental à 

informação que foi sancionada e entrou em vigor, em 16 de maio de 2012, a Lei Federal 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação. 

A  lei  regulamentou, definindo procedimentos, prazos e responsabilidades, o direito 

genérico  de  acesso  à  informação  que  já  tinha  sido  estabelecido  pela  própria 

Constituição Federal de 1988.  Ao mesmo tempo, o Brasil já contemplava o acesso à 

informação de diversas outras maneiras, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 

do Processo Administrativo, e a Lei do Habeas Data, entre outras. Outra importante 

iniciativa nesse sentido foi o lançamento, em 2004, do Portal da transparência Pública, 

por  meio  do  qual  deveria  ser  possível  acompanhar  informações  atualizadas 

diariamente  sobre  a  execução  do  orçamento  e  obter  informações  sobre  recursos 

públicos transferidos e sua aplicação direta (origens, valores, favorecidos). Além disso, 
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existem  iniciativas,  como  as  da  Controlaria  Geral  da  União  (CGU)  para  apresentar 

dados técnicos traduzidos em linguagem do dia a dia, de forma transparente, objetiva, 

e com conteúdo acessível para pessoas com deficiência.  

Infelizmente,  esse  rico  arcabouço  legal  não  se  traduziu  até  agora na  transparência 

esperada, especialmente nos níveis estaduais e municipais do Nordeste brasileiro. Por 

isso,  e  apesar  de  grande  parte  dos  atores  e  lideranças  do  Semiárido  possuir  uma 

profunda consciência dos seus direitos e da importância do acesso a informação como 

base  da mobilização  social,  a  transparência  ainda  aparece  enormemente  limitada, 

tanto  para  a  sociedade  civil  quanto  para  os  próprios  gestores  públicos.  Apesar  de 

tentarem  preencher  os  vácuos  gerados  pela  fragmentação,  obsolescncia,  falta  de 

organização, hermetismo e falta de continuidade dos dados necessários a uma tomada 

de  decisão  integradora  nas  áreas  de  segurança  hídrica,  alimentar  e  energética,  as 

lacunas continuam colocando em risco três tipos de controle da informação.  

Primeiro, o controle interno, que é aquele exercido dentro de um mesmo poder, seja 

no  âmbito  hierárquico,  seja  por  meio  de  órgãos  especializados  sem  relação  de 

hierarquia,  ou  ainda  como  o  controle  que  a  administração  direta  exerce  sobre  a 

administração indireta de um mesmo poder. No nível municipal, em prefeituras, como 

as de Petrolina e Juazeiro, as mudanças de bandeira politica do quadro de gestores 

pioraram o  já deficiente controle  interno, pois os  funcionários que deixam o poder 

raramente transferem toda a informação‐chave aos seus sucessores. Em alguns casos, 

funcionários municipais (em geral jovens com nível de instrução alto) estão tentando 

construir  bases  de  dados  municipais  que  facilitem  a  transparência  da  tomada  de 

decisão e futuras transições politicas;  

Segundo,  o  controle  externo, exercido  por  um  poder  sobre  atos  administrativos 

praticados por outro poder,  resulta prejudicado no Semiárido Nordestino, devido a 

fragmentação e  isolamento da  tomada de decisão e a  falta de  transparência entre 

poderes, seja de maneira intencional, seja por falta de ferramentas de comunicação 

efetivas, abrangentes e sistematizadas. Por fim, o controle popular, que possibilita ao 

administrado  o  controle  dos  atos  praticados  pela  administração  pública,  como 

decorrncia direta do princípio da indisponibilidade do interesse público. No Semiárido 

brasileiro, é o controle mais prejudicado, devido à  já mencionada  falta endmica de 

informação  atualizada,  especialmente  no  que  refere  a  execução  orçamentária  e  a 

disponibilidade de oportunidades de financiamento de projetos de desenvolvimento 

sustentável e de segurança socioambiental.  

Ao  mesmo  tempo,  e  diferentemente  do  caso  da  Tanzânia  (Pardoe  et  al.,  2017)  a 

maioria dos funcionários municipais entrevistados demonstraram a firme vontade de 

integrar e dar coerência as suas decisões, e optaram por agir de maneira oposta a dos 

363

Parte I



tomadores de decisão desse pais subsaariano: eles e elas recorreram às redes sociais 

para  cobrir  as  lacunas  de  informação,  criando,  por  exemplo,  grupos  de Whastapp 

entre  secretários municipais  e  entre  eles  e  os  próprios  prefeitos.  Isso  se  deve,  em 

parte, as diferentes escalas das pesquisas realizadas na Tanzânia e no Brasil: escala 

regional  e  municipal  no  Brasil  (o  que  permite  que  os  funcionários  se  conheçam 

pessoalmente), e escala regional e nacional na Tanzânia.  

As  possíveis  soluções  aos  questionamentos  extrínsecos  da  abordagem  Nexus, 

mencionadas pelos entrevistados dos dois continentes, incluem a co‐criação de uma 

plataforma de informação holística (possivelmente sob o formato de um observatório 

socioambiental) que permita uma visão sistêmica do pilar de cada problema.  

Mas precisamos ir além: se faria necessária uma nova definição de Nexus, que deveria 

dar  ainda  maior  relevância  ao  contexto  no  qual  ela  pretende  ser  aplicada.  Nesse 

sentido,  ela  poderia  seguir  a  abordagem  de  Grindle  (2004)  de  "governança 

suficientemente  boa”  para  abordar  as  vulnerabilidades  urgentes  relacionadas  às 

mudanças climáticas nas regiões mais pobres do mundo. 

Em síntese, citando a Leck et al. (2015), as metas ambiciosas de Nexus – o seu desejo 

de  capturar  múltiplas  interdependências  entre  os  três  grandes  setores  de  água, 

energia e alimentos e através de disciplinas e escalas diferentes – podem transformar 

essa ambição na causa do seu fracasso. De maneira adicional, se os questionamentos 

intrínsecos e extrínsecos gerados pela abordagem Nexus não forem respondidos, ela 

corre o risco de ser banalizada e se transformar em um novo buzzword: assim com 

Grindle (2004) já apontava contra uma banalização do termo governança e Fonseca e 

Bursztyn (2009) sobre uma banalização do conceito de sustentabilidade, Nexus corre 

o risco de se transformar em um guarda‐chuvas teórico‐metodológico que precisa ser

citado para ser politicamente correto, apesar da sua contribuição não estar totalmente

clara.

Conclusão  

Esse trabalho analisou o potencial da abordagem Nexus de se tornar muito mais do 

que  outro  buzzword  interessante  e  engajador,  mas  não  aplicável  na  prática.  Os 

resultados  do  estudo  de  caso  sugerem  que  a  baixa  capacidade  institucional,  a 

desarticulação  entre  os  silos  setoriais  de  gestão  e,  especialmente,  a  fragilidade  de 

produção e divulgação de  informação que explicite e permita o monitoramento de 

trade‐offs  e  sinergias  entre  as  decisões  de  cada  silo  de  gestão  frente  aos  demais, 

tornam a aplicação da abordagem Nexus um desafio quase  impossível de  transpor 

frente  a  esse  contexto.  Esta  conclusão  para  o  caso  do  Semiárido  brasileiro  vai  ao 
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encontro de outros trabalhos realizados em países do Sul, indicando que a viabilidade 

da abordagem Nexus depende de condições institucionais e informacionais favoráveis 

pré‐existentes  para  que  possa  ser  experimentada  como  modelo  de  governança 

integrada entre sistemas de gestão de recursos e que estas frequentemente não serão 

encontradas em países do Sul. Todavia, uma relação dialética é possível e talvez até 

desejável,  visto  que  a  busca  por  aplicar  a  abordagem  Nexus  em  ambientes  não‐

favoráveis pode justamente induzir o desenvolvimento da paisagem institucional para 

um arranjo mais auspicioso para gestão transversal. 

A  reflexão  apresentada  salienta  a  necessidade  de  implementar  uma  agenda 

pragmática  e  prática,  que  permita  aproveitar  o  que  torna  a  abordagem  Nexus 

diferente de chamadas anteriores para o pensamento integrado e a razão pela qual 

ele ganhou esse impulso na agenda das Sustainable Development Goals: a magnitude 

do uso de recursos e a taxa de mudanças ambientais globais nos obrigam a negociar e 

a pensar em conjunto, de maneira inter e transdiciplinar. A sociedade não pode mais 

ignorar  o  fato  de  que  os  desafios  de  recursos  que  enfrentamos  estão  altamente 

interconectados.  Business  as  usual  não  é mais  sustentável,  e mudanças  radicais  e 

novos pensamentos são necessários. Nesse sentido, Nexus provoca e mobiliza. 

A sensibilidade de compreender e respeitar o contexto no qual a abordagem Nexus 

pretende ser aplicada contribuirá a definir o seu perfil de maneira mais adequada e 

efetiva:  Nexus  pode  ser  uma  receita  (prescritiva)  para  uma  boa  gestão;  pode  se 

transformar em input para uma tomada de decisão melhor informada e, finalmente, 

pode funcionar como uma “bússola” para estimular e orientar o estudo científico inter 

e transdisciplinar sobre Gestão de recursos.  Nexus tem como mérito o de transitar do 

olhar  de  gestão  setorial  (ex.:  Sustentabilidade  dos  recursos  hídricos),  para  o  de 

conflitos inter‐setoriais da gestão (ex.: trade‐offs e sinergias entre recursos hídricos e 

energéticos) e o de valorizar o engajamento dos atores em todas as etapas da pesquisa 

e  da  gestão,  confrontando  eles  com  cenários,  trade‐offs  entre  setores  e  sinergias 

possíveis  entre  eles.  Por  tanto,  é  uma abordagem voltada para  negociação.   Nesse 

sentido,  a  principal  contribuição  da  abordagem  NEXUS  parece  ser  a  de  facilitar  a 

sistematização sob um mesmo nome (utilizando diversas metodologias) de princípios 

presentes  há  tempos  na  agenda  científica  de  estudos  socioambientais,  e  nem  tão 

evidente na política.  

Assim,  Nexus  é,  antes  de  tudo,  uma  abordagem  política  que  tem  se  consolidado 

rapidamente como mainstream, e só é científica na medida em que a Ciência é vista 

como espaço de produção de conhecimento para a tomada de decisão e para a ação 

política. Ao mesmo tempo, existe o risco da banalização do termo, gerado pela própria 

ambiguidade,  transformando  em mantra  e,  portanto,  um  conceito  que  ainda  deve 

demonstrar  sua  robustez. À Ciência  cabe  transitar  rapidamente do debate  teórico‐

365

Parte I



metodológico  para  a  pesquisa  empírica  de  estudos  de  caso  Nexus,  de  modo  a 

corroborar, trazer novos insights para o amadurecimento da abordagem ou refutá‐la 

de vez.  Esse exercício pode  criar novas  ferramentas e melhorar as  já existentes na 

busca por uma governança socioambiental global mais eficiente (i.e. minimiza trade‐

offs e maximiza sinergias).  A implementação em larga escala de projetos Nexus e a 

constante avaliação dos resultados e aprimoramento talvez sejam a única forma do 

conceito  Nexus  não  ser  banalizado  e  as  respostas  políticas,  na  urgncia  que  se 

apresentam, façam frente aos desafios presentes e futuros. 
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Resumo 

A exploração desenfreada de fontes de combustíveis fósseis para produção de energia 

tem colocado em causa a sustentabilidade do planeta Terra. Assim, a exploração de 

fontes  renováveis  de  energia  é  uma  necessidade.  Cabo  Verde,  apesar  de  ter  uma 

grande  potencialidade  a  nível  das  fontes  renováveis,  principalmente  eólica  e  solar, 

consome uma quantidade  considerável  de petróleo  e  seus derivados,  para produzir 

energia elétrica através das Centrais Térmicas, contribuindo assim para degradação 

do meio ambiente através de emissões dos Gases de Efeito de Estufa (GEE) e outros 

poluentes. Pretende‐se com este trabalho, estudar aspetos proeminentes dos recursos 

eólicos  e  solares  em  Cabo  Verde,  principalmente  a  nível  da  exploração,  impacto 

económico, social e ambiental e vulnerabilidade às alterações climáticas. 

Introdução 

O  desenvolvimento  socioeconómico  de  qualquer  região  requer  a  utilização 

racional  de  energia  elétrica  para  o  funcionamento  dos  diversos  setores  da 

economia. A busca pela diversificação da matriz energética cabo‐verdiana tem‐se 

tornado  cada  vez  mais  necessária,  sendo motivada  por  dois  principais  fatores. 

Primeiramente  pelo  atual  panorama  energético  no  qual,  com  a  utilização  de 

recursos endógenos, diminui‐se a importação de energia, os custos associados à 

importação, a dependência energética e aumenta a segurança energética do país. 

E ainda, pela utilização de energia limpa, em detrimento de combustíveis fósseis 

que  ameaçam  esgotar‐se,  reduz‐se  significativamente  as  emissões  de  gases  de 

efeito  de  estufa  (GEE),  prejudiciais  para  as  atividades  económica,  social  e 

ambiental  de  uma  nação,  especialmente  nos  chamados  Pequenos  Estados 

Insulares em Desenvolvimento (PEID) do qual Cabo Verde faz parte. Diante deste 

cenário,  as  energias  eólica  e  solar  fotovoltaica,  podem  apresentar‐se  como 

energias alternativas, confiáveis na resolução do problema de produção de energia 

descentralizada e sustentável. As mudanças nos comportamentos dos parâmetros 

climatéricos, principalmente a temperatura, acabam por precipitar a ocorrência de 
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fenómenos extremos, com reflexos diretos, não só na geração de energia, como 

também  na  qualidade  disponibilizadas  aos  utentes.  Assim,  torna‐se  pertinente 

avaliar  a  relação  energia  e  alterações  climáticas  (AC),  tendo  como perspetiva  o 

desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. 

Caracterização de Cabo Verde 

Localização geográfica 

Pequeno país  arquipelágico,  formado por  dez  ilhas  (Santo Antão,  S.  Vicente,  Santa 

Luzia, S. Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava) e cinco principais ilhéus 

(Branco, Raso, Luís Carneiro, Grande e de Cima) com uma superfície aproximada de 

4.033 km2  localizam‐se entre os paralelos 14º 23' e 17º 12' de  latitude Norte e os 

meridianos  22º  40'  e  25º  22'  a  Oeste  de  Greenwich.  Ilhas  atlânticas,  de  origem 

vulcânica, distam cerca de 500km do promontório do Senegal de onde lhe adveio o 

nome.1 

Figura 1: Mapa do Arquipélago de Cabo Verde (Fonte: Anuário Estatístico Cabo Verde, 

2015) 

Clima 

O arquipélago de Cabo Verde faz parte integrante do Sahel, sendo caracterizado por 

um clima tropical seco, onde se destacam duas épocas climáticas distintas: a estação 

seca (novembro a junho) e a estação húmida (julho a outubro), diferenciadas por um 

período considerado de transição, sem uma clara definição da data limite de início e 

fim. Os traços marcantes do clima de Cabo Verde são os frequentes episódios de seca, 

provocados pela grande variabilidade espaço‐temporal da precipitação, microclimas 

condicionados  pela  orografia  das  ilhas  e  a  exposição  aos  ventos  dominantes  de 

Nordeste, que determinam o contraste das paisagens agrícolas de uma ilha a outra. 

Essas  características  estão  na  base    da  identificação  das  zonas  agroclimáticas 
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existentes  em  Cabo  Verde,  onde  uma  vasta  região  árida  cobre  uma  superfície 

considerável das ilhas.2 

Temperatura 

As temperaturas anuais apresentam uma fraca amplitude térmica e uma média anual 

da ordem dos 25oC para as zonas costeiras, atingindo os 19oC nas zonas localizadas a 

1.000 metros de altitudes. A temperatura média da água do mar é de 24oC. Os valores 

mínimos, (20 e 21oC) correspondem aos meses de janeiro a abril e os máximos (26 a 

28oC) registam‐se de agosto a setembro. As séries da temperatura em Cabo Verde, no 

período de 1960 a 2009, sugerem a existência de uma tendência crescente da média 

anual partir do ano  1990, com valores acima da normal climatológica de 1961‐1990 

(Figura 2). Segundo as previsões, existe uma tendência para um aumento ainda mais 

acentuado nos próximos anos. 

Figura 2: a) Temperatura registada em 3 cidades de CV; b) Variação da temperatura 

média anual em 3 cidades de CV (Fonte: INMG, 2010) 

As condições climáticas no arquipélago estão relacionadas  às  alterações  na  zona 

do  Sahel. Portanto, as projeções climáticas produzidas para o Sahel dão indicações 

das mudanças potenciais que ocorrerão no arquipélago.2 Segundo o IPCC3, prevê‐

se um aumento na temperatura do ar à superfície do 2,5°C a 3°C na região oriental 

tropical atlântica onde Cabo Verde se encontra, ao longo do século. Este aumento 

é semelhante aos previstos para as regiões vizinhas da África Ocidental, devido ao 

efeito de arrefecimento do oceano circundante. No entanto, os eventos extremos 

de  temperatura  terão  tendência  a  ser  cada  vez  mais  frequente  e  com  maior 

intensidade. 
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Figura 3: Projeção de variação da temperatura à superfície da terra e da 

precipitação na CEDEAO (Fonte: IPCC, AR5, 2013) 

No que concerne ao nível médio do mar, as projeções apontam que até o fim do 

século aumente em 95% das áreas oceânicas. Por volta de 70% das costas por 

todo o mundo devem sofrer alteração no nível do mar.5 

Matriz Energética Cabo‐Verdiana 

O setor energético em Cabo Verde continua ainda a ser, essencialmente, dominado 

pelos derivados do petróleo (GPL, gasolina, petróleo, gasóleo, fuelóleo e Jet A1).6 As 

fontes energéticas que suportam a produção de energia elétrica em Cabo Verde são 

diversificadas  e  baseiam‐se  em  três  tipos  de  tecnologias:  (i)  tecnologia  diesel  que 

utiliza fuelóleo e o gasóleo, (ii) tecnologia eólica e (iii) tecnologia solar fotovoltaico. De 

acordo com os dados divulgados nos relatórios da ELECTRA (empresa concessionária 

de produção e distribuição de energia e água), pode‐se constatar que o fuelóleo 180 é 

o combustível  mais  utilizado  nas  centrais  térmicas  para  a  produção  de  energia

elétrica.8 Em 2016 consumiram‐se 50.378.086 litros de fuelóleo 180, 11.847.412 litros

de fuelóleo 380 e 11.549.608 litros de gasóleo na produção de eletricidade nas centrais

térmicas (Figura 4).

Figura 4: Consumo de combustíveis fósseis em Cabo Verde em 2016 

No  ano  2016  foram  produzidos  395.191  MWh  de  energia  elétrica  o  que 
corresponde a 33.980 tep (toneladas equivalentes de petróleo), sendo 81,1% de 
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origem fóssil, 17,5% eólica e 1,4% solar (Figura 5). A produção de energia elétrica 
ao  longo dos últimos anos  registrou uma taxa média de crescimento à volta de 
24,1% equivalente a 76.779 MWh. 

Figura 5: Evolução histórica da produção total de energia elétrica em Cabo 

Verde (Fonte: Adaptado do Relatório da ELECTRA, 2010‐2016) 

Papel das Energias Renováveis em Cabo Verde 

Cabo Verde um país altamente provido de recursos endógenos (sol e vento), mas é 

dependente do exterior para se suprir em matéria de energia. Este cenário vem sendo 

alterado  com  a  aposta  em novas  tecnologias  alternativas  de  produção  de  energia, 

concretizada com a publicação do Decreto‐Lei n.º 1/2011 de 3 de janeiro, que cria um 

regime de  licenciamento e exercício de atividade específico e adaptado às energias 

renováveis,  que  para  além  de  enquadrar  questões  mais  técnicas,  estabelece  um 

quadro de incentivos ao investimento, inventivos fiscais e incentivos aduaneiros.6 

Cabo  Verde  é  hoje  considerado  pela  comunidade  internacional  como  um  país  do 

continente  africano  exemplar  em matérias  de  energias  renováveis,  o  que  levou  à 

escolha do arquipélago para instalação do Centro de Energias Renováveis e eficiência 

Energética,  ECOWAS  Centre  For  Renewable  Energy  and  Efficiency  (ECREEE)  da 

Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) na cidade da Praia, 

ilha de Santiago.7 As tecnologias de energias renováveis representam cerca de 28,8% 

da capacidade instalada na rede da CEDEAO. A hidroelétrica tem sido usada para gerar 

eletricidade na região há décadas e representa mais de 99% da capacidade renovável 

instalada.  A  capacidade  instalada  na  rede  de  outras  renováveis  (eólica,  solar  e 

biomassa)  representa  apenas  39 MW e  está  concentrada  principalmente  em Cabo 

Verde e Gana, que se destacam como líderes regionais.9 

Recurso Eólico de Cabo Verde 

O mapeamento do recurso eólico realizado em 2007 pelo RISØ (National Laboratory 

at the Technical University of Denmark) evidencia que o arquipélago de Cabo Verde 

tem um potencial eólico excecional e em várias áreas a velocidade média do vento 
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pode ultrapassar 8m/s.10 Para analisar  a  viabilidade da  implementação de  sistemas 

eólicos,  tendo  como  base  simulações  efetuadas,  foram  identificadas  as  Zonas  de 

Desenvolvimento  de  Energias  Renováveis  (ZDER’S).  Na  Tabela  1,  encontram‐se  os 

principais parâmetros associados ao recurso eólico tendo como referencia as ZDER´s.11 

Tabela 1: Parâmetros associados ao recurso eólico (Fonte: Adaptado do Plano 

Energético Renovável Cabo Verde, 2015) 

ILHA  ZDER 

Capacidade 
instalada 
(MW) 

Energia 
produzida 
(GWh) 

Custo Associado (€) 

Atual 
Potencial 
Estimado 

2014 
2015  2016  Investimento  O&M 

Santiago  3  9,3  109,7  33,7  31,7  32,1  167 718 000  3 108 019 

S. Vicente  3 5,9  20,4  22,2  19,0  18,3  56 039 600  1 514 114 

Sal  1  7,7  17,9  16,6  18,8  17,2  97 479 000  1 643 025 

Fogo  2  0  19,6  0  0  0  42 551 000  804 851 

S. Antão  3 0,5  34,9  1,8  1,7  1,4  78 622 100  1 044 369 

S. Nicolau  1 0  14,4  0  0  0  38 108 000  657 696 

Boavista  1  2,55  20,4  0  0  0  41 763 800  781 619 

Maio  1  0  14,4  0  0  0  29 026 400  411 448 

Brava  1  0  5,9  0  0  0  12 179 000  212 674 

TOTAL  16  25,95  257,6  74  71  69  56 3486 900  10 177 815 

Recurso Solar Fotovoltaico 

A radiação global média anual, para grande parte do território cabo‐verdiano, varia 

entre  1.800  e  os  2.000  kWh.m‐2.ano‐1,  para  a  inclinação  e  exposição  natural  do 

terreno, com um potencial de mais de 3.750 horas de sol por ano. As melhores áreas 

das ilhas apresentam níveis de radiação global em plano horizontal de 2.070 a 2.175 

kWh.m‐2.ano‐1, assumindo‐se um valor indicativo de 2.130 kWh.m‐2.ano‐1. Refira‐se a 

título de comparação que na Europa, onde o investimento em tecnologia solar tem 

vindo a aumentar desde a última década, os valores são da ordem de 1.700 kWh.m‐

2.ano‐1.  Tal  como  para  a  energia  eólica,  foram  identificadas  as  Zonas  de

Desenvolvimento de Energias Renováveis  (ZDER’S) simulando áreas de potencial de

energia fotovoltaica. Os resultados permitiram identificar um potencial de mais de 300

MWp em todo o arquipélago, sendo 237 MWp de energia solar na ilha de Santiago. Na

Tabela 2, encontram‐se os principais parâmetros associados ao recurso eólico tendo

como referência as ZDER´s.12
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Tabela 2: Parâmetros associados ao recurso solar (Fonte: Adaptado do Plano Energético 

Renovável Cabo Verde, 2015ustos Associados à Expansão de Sistemas de Energias 

Renováveis 

Qualquer  tecnologia,  independentemente  de  ser  madura  ou  não,  utilizada  para 

produção de energia elétrica, exibe características específicas e custos distintos, quer 

na  fase  de  construção,  quer  na  fase  de  operação  e manutenção.  Exemplos  destas 

diferenças são os custos dos equipamentos, o prazo de desenvolvimento e construção, 

os custos de O&M e o período de vida útil do projeto. Segundo Gesto Energy, em Cabo 

Verde, o recurso renovável mais económico é o eólico, com um custo de produção 

inferior  a  metade  do  custo  do  fuelóleo  (50  €/MWh  vs.  131  €/MWh).  O  solar 

fotovoltaico  é  uma  tecnologia  com menor maturidade,  apresentando  custos  ainda 

elevados  face a outras  tecnologias. O efeito da  insularidade  influencia os custos de 

transporte e  construção de  infraestruturas  em Cabo Verde,  tendo‐se assumido um 

custo  de  3,25  €/Wp.12  Com  base  nos  dados  divulgados  pelo  Sunpower  (2008), 

considerou‐se um valor aproximado de 0,03 €/kWh no que tange aos custos de O&M, 

incluindo a limpeza dos painéis, manutenção do inversor, entre outros.13 Nas Tabelas 

1 e 2 sintetizam‐se os custos de investimento e O&M para futura expansão de sistemas 

eólicos e solares fotovoltaicos, respetivamente, em todas as ilhas de Cabo Verde. 

Impacto e Vulnerabilidades às Alterações Climáticas 

A  produtividade  dos  parques  eólicos  depende  de  um  fluxo  de  vento  constante  e 

relativamente forte. Em situações climáticas adversas (rajadas de vento associadas a 

tempestades e ciclones) poderá reduzir ou mesmo anular a produção. Anualmente, 

cerca de 80 ciclones tropicais no mundo chegam a categoria de tempestade tropical, 

e  em média  dois  terços  alcançam  a  categoria  de  furacão.  A  formação  de  ciclones 

tropicais ocorre principalmente em águas tropicais quentes, com temperatura da água 

do mar rondando os 27°C, ocorrendo 87% dos ciclones a faixa entre os 20° latitude de 

cada hemisfério.14 A temperatura média da água no atlântico na zona de Cabo Verde 

é de cerca de 24°C2, por isso, normalmente, o Arquipélago não é fustigado pela força 
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dos ciclones. Nas condições atuais, a vulnerabilidade às AC para os parques eólicos que 

normalmente são projetados para suportar rajadas de vento é neutra. 

A produção de eletricidade solar pode ser afetada pelas AC através de alterações no 

conteúdo atmosférico de vapor de água, na nebulosidade, precipitação e até mesmo 

nas condições caraterísticas das nuvens que afetam a transmissividade atmosférica.1 

Estudos  sobre  o  efeito  das  AC  nos  sistemas  fotovoltaicos  do  norte  da  Europa, 

utilizando os cenários A2 e B2, do IPCC, para o período 2071‐2100, verificaram uma 

diminuição da  radiação solar global e um aumento da  temperatura, alterações que 

diminuem a eficiência dos sistemas fotovoltaicos.16 

Tabela 3: Vulnerabilidade do sector solar e eólico aos impactos das AC Fonte: Adaptado 

de Ebinger & Vergara, 2011) 

Cenários de Evolução do Sistema Energético 

Atualmente, os cenários energéticos são os principais instrumentos para a realização 

de  um  planeamento  energético  sustentável.  Usou‐se  o  software  LEAP  (Long  Rang 

Energy Alternatives Planning System) que simula projeções futuras de evolução dos 

sistemas energéticos. De acordo com a projeção do Instituto Nacional de Estatística de 
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Cabo  Verde  (INE),  prevê‐se  um  aumento  da  população  cabo‐verdiana  de  611.046 

habitantes até o ano 2030. Registou‐se em todo o território nacional, no ano de 2016, 

um  consumo  de  eletricidade  no  valor  de  348.600  MWh  (29.974  tep).  A  Figura  3 

apresenta a repartição da procura setorial da energia elétrica final de Cabo Verde no 

ano 2016 (baseada em dados da DGE). O setor Perdas Totais (perdas técnicas e não‐

técnicas)  é  o  que  apresenta  um maior  peso  no  consumo  total  de  energia  elétrica 

(26,0%), seguido pelo setor Doméstico, com 22,6% do consumo total de energia final. 

Figura 4: Repartição por setor do consumo energético em 2016. 

Estabeleceu‐se um Cenário Business‐as‐Usual (BAU) através do qual fez‐se uma análise 

da  evolução  de  procura  energética  nos  setores  com maior  procura  de  energia:  (i) 

Doméstico,  (ii)  Comércio/Indústria/Serviços,  e  (iii)  Perdas  Totais  (técnicas  e  não‐

técnicas), considerando o ano base 2016 e o horizonte temporal de estudo 2040. 

A  Tabela  4  apresenta  os  resultados  obtidos  referente  à  evolução  da  demanda 

energética para os  setores Doméstico, Comércio/Indústria/Serviços e Perdas Totais. 

Tendo em   consideração o Cenário BAU, é esperado um crescimento no consumo final 

de energia nestes três setores de 30,1% até 2030 e 71,29% até 2040, sendo o setor 

doméstico aquele que apresenta um maior peso na procura total de energia elétrica. 

Tabela 4: Projeção da evolução da procura energética (GWh) até o ano 2040 

376

Parte I



Considerando  a mesma natureza das  fontes  existentes  atualmente,  ou  seja, diesel, 

eólica e solar fotovoltaica, pode‐se observar na Tabela 5 a estimativa da capacidade 

prevista até o ano 2040, prevendo‐se (i) a manutenção do potencial instalado de fonte 

de origem fóssil e (ii) o aumento da capacidade renovável em 10% relativamente ao 

ano  base  2016.  Espera‐se  um  crescimento  na  capacidade  das  fontes  energéticas 

renováveis de 253,1% até 2030 e 178,9% até 2040. 

Tabela 5: Projeção da evolução da capacidade prevista até o ano 2014 

Capacidade Prevista (MW) 

  Fontes Energéticas  2016  2018  2022  2026  2030  2034  2036  2040 

Solar  7,5  8,3  13,3  19,5  28,5  41,7  50,5  73,9 

Eólica  26,0  28,6  46,1  67,4  89,8  144,6  174,9  256,1 

Diesel  160,9  160,9  160,9  160,9  160,9  160,9  160,9  160,9 

Total  194,4  197,8  220,3  247,8  279,2  347,2  386,3  490,9 

A Tabela 6 ilustra a estimativa da evolução da produção até o ano 2040, prevendo‐se 

(i) a manutenção do potencial instalado de fonte de origem fóssil e (ii) o aumento da

capacidade  renovável  em  10%  relativamente  ao  ano  base  2016.  Espera‐se  um

crescimento  da  produção  através  de  fontes  energéticas  renováveis  de  279,3%  até

2030 e 159,4% até 2040.

Tabela 6: Projeção da evolução da produção energética até o ano 2040, por 
tipo de fonte. 

Produção (GWh) 

  Fontes Energéticas  2016  2018  2022  2026  2030  2034  2036  2040  

Solar  5,6  6,8  9,9  14,5  21,2  31,1  37,6  55,1 

Eólica  69,1  83,6  122,3  179,1  262,2  383,9  464,6  680,2 

Diesel  320,6  320,6  320,6  320,6  320,6  320,6  320,6  320,6 

Total  395,3  411,0  452,8  514,2  604,0  735,6  822,8  1 055,9 

Foram ainda quantificadas as emissões de dióxido de carbono (ECO2) proveniente da 

geração de energia elétrica consumida com base no Consumo Energia (MWh/ano) e 

um Fator de Emissão de 0,305 tCO2eq /MWh fuel (metodologia adaptada do IPCC, 2006). 

Para um consumo de energia renovável de 283,4 GWh em 2030 em substituição da 

eletricidade  de  origem  térmica,  estima‐se  uma  redução  de  70  878  toneladas  nas 

emissões de CO2. 

Conclusão 

Apesar de todas as condições favoráveis à implementação de sistemas de geração de 

energia a partir de combustíveis limpos, registra‐se ainda, em Cabo Verde uma grande 
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dependência  de  combustíveis  fósseis.  Para  pequenos  países  insulares,  como  Cabo 

Verde, uma política energética deve essencialmente (i) assentar‐se na produção por 

fontes  renováveis  aproveitando  a  riqueza  de  recursos  endógenos  e  (ii)  apostar‐se 

fortemente  em medidas  de  eficiência  energética,  que  vão  desde  alternativas  para 

otimizar a produção até às pequenas práticas individuais para racionalizar o consumo 

de  energia  elétrica.  Desde  2011,  o  arquipélago  tem  apostado  na  construção  de 

centrais solares e eólicas como alternativa aos combustíveis fósseis e forma a baixar 

os custos de produção de eletricidade. Todavia, ainda não se verificou a redução da 

tarifa  de  eletricidade  que  continua  a  ser  duas  a  três  vezes  superior  à  da  União 

Europeia,  constituindo  um  dos  grandes  constrangimentos  para  o  desenvolvimento 

sustentável do país. Não obstante o crescimento do consumo energético nas noves 

ilhas  habitadas,  a  expansão  das  tecnologias  renováveis  pressupõe  avultados 

investimentos em infraestruturas. Um outro obstáculo poderá ser a  ineficiência   na 

implementação de políticas capazes de impulsionar o progresso tecnológico renovável. 
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Resumo 

O  objetivo  deste  trabalho  é  desenvolver  um  sistema  multi‐escala  de  modelação  da 

poluição  do  ar  para  auxiliar  os  decisores  políticos  no  planeamento  estratégico  da 

melhoria da qualidade do ar na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM). Para 

avaliar o seu desempenho e adequação, o sistema foi aplicado a um episódio de PM10, 

em Janeiro de 2014, na região de estudo. O sistema revelou bons resultados em termos 

de  evolução  temporal  e  distribuição  espacial  das  variáveis  meteorológicas  e 

concentrações  de  PM10.  Este  estudo  demonstra  a  importância  de  usar  um  sistema 

integrado como uma ferramenta de suporte à avaliação e gestão da qualidade do ar na 

RAEM. 

Introdução 

O rápido crescimento económico e populacional da Região Administrativa Especial de 

Macau  (RAEM)  ao  longo  dos  últimos  anos  tem  contribuído  para  a  degradação  da 

qualidade do ar. Além disso, a região é afetada pela poluição das cidades vizinhas, e por 

vezes o transporte a longa distância de poluentes atmosféricos1. As PM10 (partículas com 

diâmetro igual/inferior a 10 µm) são um dos poluentes dominantes na região e as suas 

principais  fontes  de  emissão  são  a  construção,  indústrias,  combustão  residencial, 

transporte marítimo, aéreo e rodoviário2. As concentrações mais elevadas de PM10 são 

registadas no  Inverno (i.e. Dezembro,  Janeiro e Fevereiro) quando os ventos de norte 

transportam os poluentes para a região, a altura da camada de mistura é mais baixa e a 

quantidade/frequência  de  precipitação  é  mais  reduzida.  Estes  fatores  conduzem  ao 

aumento da poluição atmosférica, limitando a sua dispersão, o que leva a degradação da 

qualidade do ar sobre a RAEM. As concentrações mais baixas de PM10 são observadas 

no Verão (i.e. Junho, Julho e Agosto) uma vez que o vento de sul provenientes do mar da 

Republica  Popular  da  China,  a  camada  de  mistura  elevada  e  a  grande 

quantidade/frequência  de  chuva  proporciona  melhores  condições  de  dispersão  e 

deposição dos poluentes, contribuindo para a ocorrência de níveis mais baixos de PM10 

no ar ambiente3,4. Além disso, no ano 2014, em mais de 50% dos dias foram excedidos 
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os níveis de PM10 considerados como sendo seguros para a saúde humana de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS)5. 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver e testar um sistema multi‐escala de 

modelação  da  poluição  atmosférica  na  RAEM,  para  auxiliar  os  decisores  políticos  no 

planeamento estratégico da melhoria da qualidade do ar na região.  

Descrição do sistema multi‐escala de modelação da qualidade do 
ar 

O sistema é composto por um conjunto de modelos capazes de reproduzir os padrões 

meteorológicos e da qualidade do ar, desde uma escala regional até ao nível local (Figura 

1). Este inclui ainda várias ferramentas para preparação de dados de entrada e análise 

de resultados.  

Os dados meteorológicos requeridos pelos modelos da qualidade do ar são fornecidos 

pelo WRF‐ARW v.3.8  (Advanced Research Weather Research and Forecasting model)6. 

Relativamente  às  emissões  atmosféricas,  o  sistema  permite  selecionar  diferentes 

inventários: a) dois  inventários desenvolvidos para o continente Asiático (i.e. Regional 

Emission inventory in ASia (REAS) e MIX Asia7,8; b) um inventário de emissões globais (i.e. 

Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) (v.4.2))9; c) um inventário 

desenvolvido especificamente para a RAEM com elevada resolução espacial e temporal. 

Além disso, as emissões de transporte rodoviário podem ser quantificadas utilizando um 

modelo  de  simulação  de  tráfego  (i.e.  PTV  VISUM)10  e  um  modelo  de  emissões  de 

transporte  rodoviário  (i.e.  TRansport  Emission  Model  for  line  sources  (TREM))11. 

Finalmente, a contribuição regional, urbana e  local, para a poluição do ar na região é 

estimada  aplicando  os  modelos  CAMx  (Comprehensive  Air  quality  Model  with 

extensions), URBAIR (URBan AIR) e VADIS, respetivamente12–14. 
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Figura 1: Representação esquemática dos dados de entrada e saída do sistema de 

modelação da qualidade do ar 

Aplicação do sistema na RAEM 

Configuração do sistema 

O sistema foi aplicado para simular os níveis de PM10 no dia 12 de Janeiro de 2014. Este 

episódio  foi  selecionado  de  acordo  com:  1)  as  concentrações  médias  mensais  do 

poluente,  2)  as  condições meteorológicas  típicas  num  dia  de  Inverno  (i.e.  ventos  de 

norte) e 3) a elevada eficiência de coleta dos dados meteorológicos e da qualidade do ar 

medidos,  que  são  necessários  para  a  validação  do  sistema,  durante  o  episódio 

selecionado.  A  Figura  2  apresenta  os  domínios  usados  para  aplicar  o  sistema  de 

modelação  da  qualidade  do  ar;  a  localização  das  estações  de  monitorização  das 

concentrações  de  poluentes  (representadas  por  círculos  pretos)  e  de  variáveis 

meteorológicas (quadrados pretos) usadas para a validação do sistema; e localização de 

paragens de autocarros no domínio de simulação mais pequeno (triângulos pretos). 
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a) WRF‐ARW b) CAMx

c) URBAIR d) VADIS

Figura 2: a) Domínios do modelo WRF‐ARW: domínio principal (D1, 81x81 km2 de 

resolução horizontal) e domínios secundários (D2, 27x27 km2; D3, 9x9 km2; D4, 3x3 

km2); b) Domínios de aplicação do CAMx: D5 (9×9 km2) e D6 (3×3 km2); c) Domínio de 

simulação do modelo URBAIR (D7) com 100×100 m2 de resolução horizontal; d) 

Domínio de simulação usado pelo modelo VADIS (D8, 2×2 m2) 

O modelo WRF‐ARW foi aplicado a 4 domínios de simulação com resoluções espaciais 

crescentes:  D1  com  dimensão  de  100×73  células  e  resolução  81×81  km2,  D2  com 

resolução de 27×27 km2 (126×120 células), D3 9×9 km2 (207×180 células) e D4 3×3 km2 

(171×159 células) (Figura 2 – a). As condições iniciais e fronteira foram fornecidas pelo 

National  Centre  for  Environmental  Prediction  com  respetivamente  6  horas  e  1°  de 

resolução   temporal   e   espacial.   A   resolução   horizontal   utilizada   para  os   dados   de 

topografia e uso/cobertura do solo foram 10’ (≈19 km), 5’ (≈9 km), 2’ (≈4 km) e 30’’ arco 

segundos (≈0,9 km) para o D1, D2, D3 e D4, respetivamente. Foi realizada uma análise de 

sensibilidade e  selecionados  os seguintes esquemas de parametrização como  os  mais 

adequados para aplicações de modelos da qualidade do ar na  região de estudo: WRF 

Single‐Moment  6‐class,  rapid  radiative  transfer  model,  Dudhia,  Monin‐Obukhov 

similarity, Noah land surface model, Kain‐Fritsch e Yonsei University.  

As emissões do transporte rodoviário foram quantificadas e utilizadas como dados de 

entrada para o URBAIR e VADIS. Para os modelos de simulação de tráfego e de emissões 

do transporte rodoviário (VISUM‐TREM), foram atualizadas matrizes de origem‐destino 

previamente  desenvolvidas15  usando  várias  contagens  de  tráfego  nas  principais  vias 

rodoviárias da RAEM. Os dados sobre a frota de veículos e rede viária foram fornecidos 

pela  Direcção  dos  Serviços  para  os  Assuntos  de  Tráfego  e  Direcção  dos  Serviços  de 

Cartografia e Cadastro, respetivamente. 

O  modelo  CAMx  foi  aplicado  para  dois  domínios  (correspondentes  aos  D3  e  D4 

meteorológicos) – um de 9×9km2 (D5; 207×180 células) e um com 3×3 km2 de resolução 
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(D6; 110×134 células) (Figura 2 – b). As condições iniciais e de fronteira foram obtidas do 

modelo  global MOZART4  com uma  resolução  temporal  de  6  horas16. O  inventário  de 

emissões  EDGAR  foi  espacialmente  e  temporalmente  desagregado  para  fornecer  os 

dados de entrada ao CAMx.  

Para a contribuição da poluição do ar urbana, o modelo URBAIR foi aplicado à península 

de Macau com uma resolução horizontal de 100×100 m2 (D7; 48×38 células) (Figura 2 – 

c).  A  informação  sobre  a  topografia  e  edifícios  na  área  de  estudo  foi  fornecida  pela 

Direção dos Serviços de Cartografia e Cadastro. As concentrações de fundo foram obtidas 

a partir dos dados de saída do CAMx através da aplicação de uma técnica de filtros de 

Kalman baseada na correção do BIAS17 e uma interpolação utilizando uma função de base 

radial18. Para estas concentrações, foi selecionada a célula do CAMx onde está localizada 

a estação de monitorização da qualidade do ar da Taipa (St3). Esta estação é classificada 

pela Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos como de ambiente geral (110 m 

acima do nível do mar)19 e representativa das concentrações de fundo na RAEM uma vez 

que não é diretamente afetada por fontes de emissões antropogénicas. Para além das 

emissões  de  transporte  rodoviário,  outras  atividades  (i.e.  construção,  indústrias, 

combustão residencial, transporte marítimo e aéreo) foram consideradas utilizando um 

inventário de emissões com elevada resolução espacial e temporal desenvolvido para a 

RAEM.   

Para a escala  local, o modelo VADIS foi aplicado à Rua do Campo com uma resolução 

horizontal de 2×2 m2 (D8; 363×363 células). Devido ao reduzido número de árvores e 

disponibilidade de dados sobre as suas características  (i.e. altura e densidade da área 

foliar) na área de estudo, a simulação não teve em consideração o efeito da vegetação 

na dispersão da poluição atmosférica. O domínio do VADIS cobre uma das áreas com os 

níveis de poluição mais elevados da RAEM. Neste domínio está localizada uma estação 

de monitorização da qualidade do ar classificada como de tráfego (Figura 2 – d – St2). 

Contribuição regional, urbana e local 

Os resultados das simulações meteorológicas e da qualidade do ar foram comparados 

com as medições em diversas estações de monitorização e foram calculados os seguintes 

parâmetros  estatísticos:  coeficiente  de  correlação  (r),  BIAS  e  raiz  do  erro  quadrático 

médio  (RMSE).  A  Tabela  1  apresenta  os  resultados  estatísticos  para  a  temperatura, 

velocidade do vento, direção do vento e concentrações de PM10. 

Tabela 1: Indicadores estatísticos horários para os resultados meteorológicos e de 

qualidade do ar no dia 12 de Janeiro de 2014 

Modelos 
Temperatura  Velocidade do vento  Direção do vento 

R 
[‐] 

BIAS 
[°C] 

RMSE 
[°C] 

r 
[‐] 

BIAS 
[m/s] 

RMSE 
[m/s] 

r 
[‐] 

BIAS 
[°] 

RMSE 
[°] 

WRF‐ARW  0.73  1.43  2.34  0.46  1.30  2.63  ‐  10.6  30.9 
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PM10 

R 
[‐] 

BIAS 
 [µg/m3] 

RMSE 
[µg/m3] 

CAMx  0.20  ‐35.2  67.0 

URBAIR  0.91  2.61  23.5 

VADIS  0.94  ‐18.8  29.6 

O  sistema  tende a  sobrestimar  as  variáveis meteorológicas  e  subestimar os níveis  de 

PM10,  comportamento  comum  na  simulação  deste  poluente20.  Além  disso,  a 

sobrestimativa da velocidade do vento pelo modelo WRF‐ARW favorece a dispersão da 

poluição do ar resultando em níveis mais baixos de PM1021. Em geral, o sistema revelou 

um bom desempenho em termos temporais e os resultados estão de acordo com estudos 

prévios aplicando os modelos WRF‐ARW22, CAMx21, URBAIR20 e VADIS23. 

Com o objetivo de compreender os processos atmosféricos que afetam a qualidade do 

ar a diferentes escalas na RAEM, a Figura 3 mostra a distribuição espacial dos resultados 

obtidos para cada um dos modelos (i.e. WRF‐ARW, CAMx, URBAIR e VADIS) no dia 12 de 

Janeiro  de  2014.  As  médias  diárias  observadas  nas  estações  meteorológicas  e  da 

qualidade do ar são apresentadas por pequenos círculos.   

a) WRF‐ARW b) CAMx

c) URBAIR d) VADIS
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Figura 3: Distribuição espacial da média diária das concentrações de PM10 e 

parâmetros meteorológicos aplicando o sistema de modelação da qualidade do ar na 

RAEM para o dia 12 de Janeiro de 2014. As médias diárias medidas de PM10 e variáveis 

meteorológicas nas estações de monitorização são representadas por pequenos 

círculos 

Em geral o sistema reproduz com uma boa precisão a distribuição espacial das variáveis 

meteorológicas e concentrações de PM10. A RAEM foi afetada por ventos de nordeste, 

transportando  poluição  atmosférica  das  regiões  vizinhas  para  a  zona  de  estudo.  O 

modelo URBAIR mostra que a RAEM é afetada por elevadas concentrações de fundo e 

regista uma média diária máxima de 244 µg/m3 para PM10 (segundo a legislação chinesa, 

GB 3095‐2012, o valor limite diário é de 150 µg/m3). Para a contribuição à escala local, 

as  concentrações  mais  elevadas  de  PM10  foram  observadas  perto  das  paragens  de 

autocarro  (Figura  2  –  d),  com  ventos  predominantes  de  nordeste.  Nesta  zona,  os 

utilizadores de autocarros podem estar expostos a concentrações médias diárias de 123 

µg/m3. 

Análise de cenários 

Para  avaliar  a  eficácia  de  estratégias  de  controlo  de  emissões  urbanas  com  vista  a 

melhoria  da  qualidade  do  ar  na  RAEM durante  o  período  em que  são  observadas  as 

concentrações  mais  elevadas  de  PM10  (i.e.  Janeiro),  as  emissões  provenientes  da 

combustão residencial foram reduzidas em 30%. Este setor foi selecionado uma vez que 

apresenta as emissões totais de PM10 mais elevadas. Além do impacto do cenário nas 

concentrações,  foram  analisados  o  número  de  excedências  e  a  população  exposta  a 

concentrações  de  PM10  superiores  aos  valores  limite  estipulados  pelo  governo  da 

Republica Popular da China (Figura 4). O número de excedências e população exposta 

utilizando as médias diárias medidas de PM10 nas St1 e St2 estão  representados por 

pequenos círculos na Figura 4. 
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a) Redução b) Número de excedências c) População exposta

Figura 4: a) percentagem de redução dos níveis de PM10 comparando o cenário com o 

caso base; b) número de excedências e c) população exposta às concentrações de 

PM10 sobre a RAEM. 

O cenário testado permitiu obter uma diminuição das concentrações de PM10 de mais 

de  4,2%  e  uma  redução  dos  níveis  de  poluição  em  toda  a  península  de Macau.  No 

entanto, continuam a registar‐se inúmeras excedências e elevada população exposta à 

poluição de PM10, principalmente na zona norte da península de Macau. O transporte 

de poluição das regiões vizinhas leva ao rápido aumento das concentrações de fundo na 

RAEM3. Portanto, além de medidas de redução das emissões, é necessário unir esforços 

de prevenção da poluição com as cidades vizinhas com vista à melhoria da qualidade do 

ar da RAEM. 

Conclusões 

O  sistema  de  modelação  da  qualidade  do  ar  desenvolvido  permitiu  estimar  as 

concentrações  de PM10 na RAEM, devido  à  poluição  transfronteiriça,  urbana  e  local. 

Além  disso,  foi  avaliada  a  eficácia  de  estratégias  de  controlo  de  emissões  urbanas, 

através da análise de cenários. O sistema revelou um bom desempenho relativamente à 

distribuição espacial e temporal, embora se verifique uma tendência para sobrestimar os 

parâmetros meteorológicos e subestimar os níveis de PM10. Os resultados mostram que 

a população da RAEM está potencialmente exposta a elevados níveis de poluição que 

não são apenas resultado de fontes de emissão local, mas também de poluentes urbanos 

e  regionais  transportados  de  outras  áreas.  A  análise  de  estratégias  de  controlo  de 

emissões revela que a redução de emissões na área urbana conduz a uma melhoria da 

qualidade do ar na RAEM. No entanto, é necessário definir medidas de redução ao nível 

regional, para garantir o cumprimento integral dos valores limite diários para as PM10 

para a protecção da saúde humana. Em síntese, os resultados demonstram a importância 

do  sistema para analisar os processos de multi‐escala da poluição atmosférica e para 

definir estratégias eficientes de gestão da qualidade do ar na RAEM. 
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Resumo 

O  artigo  tem  por  objetivo  refletir  sobre  a  aplicabilidade  do  ODS  11  “Cidades  e 

Comunidades Sustentáveis” ao contexto da cidade de Praia em Cabo Verde, bem como 

avaliar  sua  aderência  aos  indicadores  específicos  deste  objetivo.  A  saber:  moradia, 

mobilidade,  urbanização,  patrimônio,  qualidade  ambiental,  planejamento  urbano  e 

mitigação  de  catástrofes  ambientais.  A  avaliação  está  fundamentada  em  uma 

caracterização  da  cidade  da  Praia  a  partir  de  trabalhos  de  campo,  conversas  com 

stakeholders locais e consulta a diagnósticos e estatísticas produzidos por instituições 

públicas nacionais e agências de cooperação. Constata‐se que a baixa aderência do ODS 

11 à cidade da Praia está associada a demanda por estratégias de desenvolvimento de 

infraestrutura básica que garantam o mínimo de dignidade para que seus moradores 

tenham  as  condições  para  usufruir  de  oportunidades  e  influenciar  os  processos  e 

políticas que moldam suas vidas. 

Introdução 

Em setembro de 2017 o governo de Cabo Verde apresentou seu Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável (PEDS 2017‐2021) no qual o atendimento à Agenda 2030 

foi considerado uma diretriz para o desenho de projetos setoriais. Baseado nos pilares 

do desenvolvimento econômico, social e da soberania nacional, o governo reforçou no 

documento a necessidade de sinergia entre os ministérios e definiu quatro objetivos: 

(1) Fazer de Cabo Verde uma economia de circulação localizada no Atlântico Médio; (2)

Garantir a sustentabilidade Econômica; (3) Assegurar a inclusão social e a redução das

desigualdades  e  assimetrias;  e  (4)  Reforçar  a  soberania,  valorizando  a  democracia  e

orientando a diplomacia para os desafios do desenvolvimento do país.

Para cada um dos objetivos foram definidos programas (35), indicadores (45) e metas

que devem ser cumpridas ao longo dos próximos cinco anos e supostamente atender a

agenda 2030 da ONU. Embora o plano seja ambicioso, ele  falha por ser genérico ou

mesmo pelo entendimento equivocado dos valores da agenda global e das metas dos

dezessete  objetivos  do  desenvolvimento  sustentável.  No  que  diz  respeito  ao

atendimento do ODS 11, “Cidades e comunidades sustentáveis”, foco deste trabalho,

há quatro programas desenhados pelo governo, sendo que três deles têm objetivos de

dinamização econômica que em nada refletem os indicadores específicos do respectivo

ODS.  Um  dos  quatro  programas  tem  como  objetivo  a  valorização  do  patrimônio

cultural, aspecto previsto no ODS 11, mas incorporado ao plano com uma conotação
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comercial, a da criação de uma “marca Cabo Verde”, forjada não como uma forma de 

fortalecer  a  identidade  e memória  locais,  mas  como  forma  de  atrair  investimentos 

externos e desenhar cidades para turistas e não para seus cidadãos. 

Coloca‐se  assim  uma  questão  central  neste  ensaio:  como  as  cidades  insulares  em 

desenvolvimento,  dispersas  espacialmente,  institucionalmente  imaturas  e  ainda 

precárias  no  fornecimento  de  infraestrutura  básica  aos  seus  moradores,  como 

segurança hídrica, transporte público e espaços de convivência, podem se engajar numa 

agenda de transformação das cidades para o desenvolvimento sustentável? 

Estruturado em três seções este trabalho busca refletir sobre este desafio no contexto 

da cidade de Praia em Cabo Verde. A escolha desta unidade territorial justifica‐se não 

só por sua centralidade na oferta de bens e serviços e na difusão de boas práticas no 

arquipélago, mas por ser a área que dispõe da maior concentração populacional do país, 

25% do total, sendo a cidade que mais se urbanizou desde a independência em 1975 

(ONU HABITAT, 2013). A cidade da Praia faz parte do Concelho homônimo e ocupa uma 

área de 21% do município. 

Na seção 1 será feita uma breve caracterização socioeconômica do território na qual 

serão evidenciados indicadores de desenvolvimento e aspectos da organização espacial. 

Na seção 2  será apresentada uma matriz com as metas e  indicadores específicos do 

ODS11 e os esforços já realizados para atender esta estratégia. Por fim, nas seções 3 e 

4  será  discutida  à  aderência  das  ações  disponíveis  às  metas  do  ODS11,  bem  como 

oportunidades de melhoria que podem melhor localizar o ODS 11 sob a perspectiva do 

contexto local. 

Metodologia 

A  pesquisa  para  o  trabalho  foi  organizada  em  quatro  etapas  complementares:  i) 

reconhecimento  de  campo  da  cidade  da  Praia  e  caracterização  socioeconômica  do 

Concelho; 

ii) análise documental; iii) conversas com stakeholders locais; e, iv) construção da matriz 

de análise e gráfico de aderência ao ODS 11. 

A  caracterização  da  organização  sócio‐espacial  da  cidade  foi  feita  através    do 

reconhecimento  de  áreas  centrais  e  periféricas,  da  avaliação  da  paisagem  e  da 

identificação de funções e padrões de segregação e frentes de expansão da cidade. Para 

a contextualização socioeconômica foram compilados dados do anuário estatístico de 

2015  e  da  base  de  dados  de  2010,  ambos  produzidos  pelo  Instituto  Nacional  de 

Estatística  de  Cabo  Verde  (INE‐CV).  Como  somente  o  CENSO  de  2010  produziu 

estatísticas desagregadas na escala territorial do Concelho, mais próxima da escala da 

cidade, essa base foi priorizada. 

Na etapa de análise documental tiveram destaque o documento “Transformando nosso 

mundo:  A  agenda  2030  para  o  desenvolvimento  sustentável”  e  as  especificações 

metodológicas para a criação do ODS 11 e de seus indicadores específicos produzidos 

pela comissão de experts em  indicadores dos ODSs  (IAEG‐SDGS, 2016). Dos planos e 

programas  governamentais  e  de  agências  de  cooperação  chama‐se  atenção  para  o 

Plano  Diretor  da  Praia  (versão  2013  e  2016),  o  Plano  Estratégico  para  o 

Desenvolvimento  Sustentável  (PEDS  2017)  e  o  Perfil  Urbano  da  Cidade  da  Praia 
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(ONUHABITAT2013). 

Em  conversas  com  stakeholders  do  PNUD,  da  Direção  Nacional  de  Energia  e  da 

Universidade de Cabo Verde (UNI‐CV) foram identificadas ações para a requalificação 

urbana,  de  projetos  pilotos  de  green  buildings  e  para  a  gestão  de  riscos  naturais 

associados a eventos como enchentes e deslizamentos de terra. 

Para  a  construção  da  matriz  buscou‐se  fazer  a  correspondência  dos  objetivos 

específicos  do  OD11  aos  seus  indicadores;  verificar  a  aplicabilidade  do  indicador  a 

cidade  da  Praia;  definir  um  nível  de  aderência  ao  indicador  em  função  das  ações 

disponíveis; e justificar esse resultado. A partir do grau de aderência dos indicadores 

relatado na matriz foi feito um gráfico radar com o objetivo de visualizar os resultados 

e oportunidades de melhoria. 

A cidade da Praia 

A saída do aeroporto da Praia de pronto aponta uma das principais fragilidades da cidade: 

a mobilidade. Para chegar ao centro da cidade só é possível via táxis que não têm preços 

tabelados. O percurso até o centro histórico e também sede das principais unidades da 

administração pública e de empresas privadas evidencia uma paisagem árida,  cinza e 

logo contrastante com o azul atlântico que acompanha a zona sul da cidade. De relevo 

montanhoso como no restante da ilha de Santiago pode‐se identificar um padrão de usos 

e ocupações que explicitam um padrão de segregação socioespacial que se assemelha ao 

modelo  Hoyt, no qual áreas  residenciais de classes  sociais abastadas  localizam‐se nos 

setores de maiores amenidades, encontrando‐se cercadas por classes sociais de renda 

mais  baixa  (Corrêa,  1995).  Estima‐se  que  dois  terços  da  população  urbana  esteja 

localizadas em áreas  vulneráveis  à  enchentes e deslizamentos  como vales  e  encostas 

(ONUHABITAT,  2013).  Além  de  obras  abandonadas,  dispersas  e  dos  vazios  entre  as 

construções, outra característica da paisagem acinzentada é, obviamente, a ausência de 

áreas verdes e as inúmeras construções inacabadas em concreto por toda a cidade. Não 

obstante  o  concelho  tenha  um  Plano  Diretor  relativamente  consistente,  ambas  os 

aspectos  retratam  o  crescimento  urbano  desordenado,  a  ineficiência  da  fiscalização 

municipal,  bem  como  justificam  a  sensação  térmica  de  calor  intenso,  embora  a 

temperatura média não exceda os 27oC. 

Exceto no bairro histórico do Plateau, as praças públicas são abandonadas e raramente 

equipadas com equipamentos de lazer e desporto. É emblemática a praça no bairro do 

Palmarejo, usada como um estacionamento e para a lavagem de carros, na retratação de 

completo desvio  da  função desses  espaços  de  convivência  na  vida urbana.  Embora  a 

coleta de lixo seja regular, há lixo nas ruas e praias e uma grande quantidade de cachorros 

abandonados. 

As praias urbanas  são os espaços públicos por excelência e o maior ativo de  lazer da 

população  local.  É  nesse  espaço,  ameaçado  por  empreendimentos  comerciais  e 

imobiliários, que se encontra uma amostra da diversidade existente na cidade da Praia. 

Pescadores, ambulantes, crianças, turistas, jovens. São comuns os fins de tarde agitados 

na  Prainha  de  na  Kebra  Canela.  A  zona  costeira  da  cidade  é  onde  a  força  dos 

empreendedores  imobiliários  na  produção  do  espaço  urbano  é  mais  pungente.  A 

391

Parte I



concessão  de  áreas  zoneadas  como  protegidas  ou  do  patrimônio  natural  a  projetos 

luxuosos de turismo e lazer de empreendedores estrangeiros demonstra o peso da lógica 

do mercado em detrimento da manutenção da qualidade de  vida  e  do bem  comum. 

Como exemplo cita‐se a privatização em curso de grande parte do litoral do bairro da 

Praia da Gamboa para a construção de um cassino chinês que em nada reflete a cultura, 

vocações ou a renda média da população local. De acordo com a análise do quadro 1, o 

concelho da Praia responde por 78,5% das atividades econômicas da ilha de Santiago. A 

produção está ancorada majoritariamente no setor de serviços (54,8%), com destaque 

também para o setor industrial (12,6%), em especial as atividades de construção (6,5%) 

(INE, 2015). 

Quadro 1 – PIB da Ilha de Santiago 

Elaboração própria. Fonte: INE, 2015 

A presença de mulheres inseridas na economia informal é marcante. Em toda a cidade 

é comum vê‐las com cestas na cabeça vendendo frutas, verduras e pescado. Segundo 

relatório da ONU HABITAT (2013), em 2008 a Praia contava 2.094 (85,39% mulheres e 

14,61% homens) vendedores informais nos mercados da capital, sendo 816 com balcões 

fixos e 1.278 ambulantes. 

A  pressão  migratória  na  cidade  da  Praia  fez  com  que  o  processo  de  urbanização 

ocorresse em descompasso com o ordenamento do solo. Segundo dados do censo de 

2010, 96,6% da população deste Concelho é urbana e encontra‐se na cidade da Praia. 

Apesar de representar 21% da área do município, este território abriga 98% do total de 

área construída e 41 bairros residenciais (PDM, 2013). 

Desde  a  década  de  1970  o  crescimento  do  concelho  da  Praia  destoou  dos  demais 

concelhos da ilha de Santiago e do arquipélago. De 1970 até o ano 2000 a população 
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quadruplicou passando de 24.896 para 98.118 habitantes. O crescimento continuou nos 

anos  seguintes  e  entre  os  anos  de  2012  e  2013  a  população  do  concelho  da  Praia 

superou  a  população  do  restante  da  ilha.  Conforme  a  projeção  demográfica  do  INE 

(figura 1)  essa  tendência  é progressiva e  impõe a  cidade da Praia um protagonismo 

necessário no endereçamento de estratégias de expansão urbana, de enfrentamento 

as mudanças climáticas e de adaptação. Como pode ser observado na  figura abaixo, 

entre os anos de 2012 e 2013 a população do concelho de Praia superou a população 

do restante da ilha. Estima‐se que até 2030 a população do concelho cresça em 54% em 

relação a 2010. 

Figura 1 – Evolução da população e projeção do crescimento populacional até 2030 
(Elaboração própria. Fonte: INECV). 

O intenso ritmo de crescimento espacial da cidade se traduziu em uma multiplicação de 

bairros espontâneos e planejados. A partir da década de 1990 a expansão espacial se 

deslocou da área central para áreas periféricas (Silva, 2014). Nas áreas periféricas da zona 

sudoeste, além de moradias de classes baixas, já podem ser observadas estratégias de 

autosegregação  da  classe  média,  como  condomínios  fechados  com  amplas  áreas  de 

lazer. 

Apesar  de  Cabo Verde ostentar  um  IDH médio  (0,648  em 2016)  e  um PIB  per  capita 

relativamente alto se comparado a outras economias africanas, na escala intra‐urbana 

da cidade capitalista estas medidas se mostram inócuas para medir o desenvolvimento. 

Em  2013  o  concelho  da  Praia  apresentou  um  coeficiente  de  gini  de  52%,  uma 

porcentagem  significativa  de  população  pobre,  15%  do  total,  e  um  alto  índice  de 

desemprego, 22,8%, sobretudo entre a população jovem (ONU HABITAT, 2013). Entre a 

população de 15 a 24 anos a taxa de desemprego em 2014 no concelho da Praia foi de 

48,2% (anuário estatístico, 2015). 
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No que diz respeito à qualidade de vida, os indicadores também demonstram uma alta 

exclusão. Em setembro de 2017 a cidade sofreu com uma epidemia de paludismo (febre 

amarela),  e  pode‐se  dizer  que  a  dispersão  da  doença  esteve  diretamente  ligada  à 

condições de habitação e saneamento. Segundo dados de 2014 do anuário estatístico, 

34%  da  população  urbana  vive  em  assentamentos  degradados  ou  precários.  Esta 

classificação  representa a população que  vive em alojamentos  com uma ou mais das 

seguintes condições: estrutura precária, edifício não destinado a habitação; sem acesso 

a  fonte melhorada  de  água  potável;  sem  acesso  a  instalações  sanitárias melhoradas 

habitações com teto, paredes e chão feitos de materiais não duráveis; superlotação (mais 

de 3 pessoas a dividindo o mesmo quarto). Segundo dados do Censo 2010, na cidade da 

Praia menos de 25% dos alojamentos estão  ligados à rede pública de esgoto, embora 

48% possuam fossa séptica e 74,2% dos alojamentos possuam instalações sanitárias. A 

evacuação das águas residuais faz‐ se predominantemente via fossas sépticas (55,8%), 

via  rede  pública  (24,7%)  e  diretamente  na  natureza  (18,7%).  Somente  60,8%  dos 

alojamentos  têm  ligação  à  rede  pública  de  água.  O  restante  (39,2%)  depende  do 

abastecimento vai caminhões públicos e chafarizes. 

Segundo  o  CENSO  2010,  90%  da  população  já  dispõe  de  acesso  à  rede  pública  de 

eletricidade. Em observações de campo nota‐se a já notória penetração do aquecimento 

térmico  via  energia  solar  nos  prédios.  Tanto  pelo  potencial  disponível  de  radiação, 

quanto  pelo  preço  elevado  da  tarifa  de  energia  essa  é  uma  oportunidade  a  ser 

aproveitada para o desenvolvimento de uma cidade mais eficiente. 

Não foram identificados  instrumentos ou fóruns adequados à participação popular na 

cidade. Foi identificada um página na internet para colaboração quando da elaboração 

plano diretor municipal em 2013, mas a parcela da população que tem acesso à internet 

ainda  é  muito  pequena  no  concelho,  representando  apenas  45%  do  total  (anuário 

estatístico 2013). 

A cidade da Praia 

O ODS 11 é um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que compõe a Agenda 

2030 da ONU. Ele consiste em um conjunto de metas que tem o objetivo ambicioso de 

“tornar  as  cidades  e  os  assentamentos  humanos  inclusivos,  seguros,  resilientes  e 

sustentáveis” até 2030. Ao tentar auxiliar no desafio de lidar com o intenso processo de 

urbanização e com a intensificação de riscos naturais oriundos das mudanças climáticas, 

a  estratégia  11  da  agenda  peca  pela  superficialidade  de  algumas  metas  e  por  não 

explorar: (i)  indicadores específicos de qualidade ambiental como o abastecimento de 

água e esgotamento, essenciais no bem estar e na saúde das cidades; (ii) a contribuição 

das áreas verdes na regulação climática; e,  (iii) a qualidade da paisagem, aspecto que 

muitas vezes traduz a identidade cultural dos lugares e que, no caso das ilhas, é um dos 

maiores ativos. 

Não obstante suas  limitações, os  indicadores específicos construídos pelos experts da 

comissão estatística da ONU para os ODSs apresentam um dashboard que pode ser útil 
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para  priorizar  projetos  de  desenvolvimento  específicos  ao  nível  das  carências  do 

contexto  local. Com esse objetivo a matriz abaixo busca  localizar as metas do ODS 11 

com projetos, ações e estatísticas relativas ao município. 

O nível de aderência para cada indicador foi atribuído de forma qualitativa e segundo os 

critérios: 

✓ 0% caso a cidade não tivesse nenhuma ação para atender o indicador;

✓ 50% caso fosse mapeada alguma ação para atendê-lo e;

✓ 100% caso o indicador já esteja atendido ou em vias de ser atendido.

A aplicabilidade foi definida a partir da avaliação da pertinência do  indicador à escala 

municipal ou ao contexto socioeconômico do país (caso do indicador 11.c.1). 

Quadro 2: Localizando a cidade da Praia em relação ao ODS 11 
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

Metas Indicador Aplicabilidade 
Nível de 

Aderência 
Resultado/ Justificativa 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de 
todos à habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos 
e urbanizar as favelas 

11.1.1 Proporção de população urbana 
vivendo em favelas, assentamentos 
informais ou habitação inadequada 

Aplicável 50% 

Segundo o anuário estatístico de 2015 produzido pelo INE, 34% da população urbana 
do concelho da Praia vive em casas degradadas ou precárias. Está em execução o 
Programa de moradia popular Casa para todos (lançado em 2009), mas há problemas 
de financiamento, estrutura e entrega. O programa, financiado por uma linha de 
crédito do Governo de Portugal no valor de 200 milhões de euros, prevê a construção 
de com 2100 moradias, sendo 900 da classe A (rendimento até 40 contos), 750 da 
classe B (rendimento entre 40 e 100 contos) e 450 da classe C, destinadas a pessoas 
com rendimento superior a 100 mil escudos. 

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a 
sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis e a preço 
acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da 
expansão dos transportes públicos, com 
especial atenção para as necessidades 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, crianças, 
pessoas com deficiência e idosos 

11.2.1 Proporção de população que tem 
acesso conveniente aos transportes 
públicos, por sexo, idade e pessoas com 
deficiência 

Aplicável 50% 

Essa estatística não é produzida. O transporte é uma das principais deficiências da 

cidade da Praia. Duas empresas privadas – Moura Company com 56 autocarros e Sol 

Atlântico com 10 autocarros ‐ garantem o sistema de transporte colectivo urbano na 

cidade. Estes operam em 11 linhas, numa extensão de 86,64 km percorrendo os 

principais bairros, com cerca de 123 paragens ao longo de todas as linhas. O serviço é 

ruim e não há acessibilidade para idosos ou pessoas com deficiência. O transporte 

irregular de "hiaces" complementa este serviço para a maioria da população. Muitos 

dos táxis estão em situação precária de manutenção. 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização 
inclusiva e sustentável, e as 
capacidades para o planejamento e 
gestão de assentamentos humanos 
participativos, integrados e sustentáveis, 
em todos os países 

11.3.1 Taxa de consumo de terra na taxa 
de crescimento da população 

Aplicável 0% 

Não foi identificado o dado específico, no entanto levantou‐se que de 1969 a 2010 a 
cidade da Praia cresceu em dimensão mais de sete vezes enquanto a população 
cresceu em cinco vezes. Os 961 hectares de espaços vazios (abertos) passaram a áreas 
construídas (Silva, 2014). Essa razão pode indicar que há um consumo de área 
desproporcional, subutilizado ou mal gerido e distribuído de terra por 
pessoa/empreendimento na cidade. A avaliação da disponibilidade de área é essencial 
para o planejamento do uso do solo de uma cidade com território restrito e tendência 
de crescimento progressiva e continuada como a Praia. 

11.3.2 Proporção de cidades com uma 
estrutura de participação direta da 
sociedade civil em planejamento e 
gestão urbana que operam de forma 
regular e democrática 

Aplicável 0% 

Não foi identificado nenhum canal permantente. A cidade Praia conta com Plano 
Diretor Municipal (PDM) e Plano de Desenvolvimento Urbano (PDUO). A estrutura de 
participação via internet como foi a consulta para o plano diretor de 2013/2016 é 
excludente. Há a necessidade de adequar os fóruns de discussão do planejamento 
urbano e as estratégias de comunicação locais. A cidade não dispõe de orçamento 
participativo. 

11.4 Fortalecer esforços para proteger e 
salvaguardar o patrimônio cultural e 
natural do mundo 

11.4.1 Despesas totais (públicas e 
privadas) per capita dedicadas à 
preservação, proteção e conservação de 
todo o patrimônio cultural e natural, por 
tipo de patrimônio (designação cultural, 
natural, mista e do Centro do Patrimônio 
Mundial), nível de governo (nacional, 
regional e local / municipal), tipo de 
despesa (despesa operacional / 
investimento) e tipo de financiamento 
privado (doações em espécie, setor 
privado sem fins lucrativos e patrocínio) 

Aplicável 50% 

Não foi identificada a fórmula para a realização do cálculo. No entanto, segundo o 

orçamento público da câmara municipal da Praia publicado no Boletim Oficial número 

11 de 2017, do total do orçamento de 2.4 bilhões de escudos para o ano de 2017 (19,5 

milhões de euros) foram previstas despesas de investimento de 15% para a proteção 

ambiental e de 3% para a valorização do patrimônio histórico cultural. 54,7 % do total 

de gastos correspondem a despesas de funcionamento. 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente 
o número de mortes e o número de 
pessoas afetadas por catástrofes e 
substancialmente diminuir as perdas 
econômicas diretas causadas por elas 
em relação ao produto interno bruto 
global, incluindo os desastres 
relacionados à água, com o foco em 

11.5.1 Número de óbitos, pessoas 
desaparecidas e pessoas afetadas por 
desastre por 100.000 pessoas 

Aplicável 0%  Não foi identificada esta estatística. 

11.5.2 Perda econômica direta de 
desastres em relação ao PIB global, 
incluindo danos causados por desastres 
a infra-estrutura crítica e interrupção de 
serviços básicos 

Aplicável 0%  O municípo não faz esse tipo de monitoramento 

11.6 Até 2030, reduzir o impacto 
ambiental negativo per capita das 
cidades, inclusive prestando especial 
atenção à qualidade do ar, gestão de 
resíduos municipais e outros 

11.6.1 Proporção de resíduos sólidos 
urbanos coletados regularmente e com 
descarga final adequada do total de 
resíduos sólidos urbanos gerados, pelas 
cidades 

ver ine 2010 50% 

Segundo o Censo 2010 93,4% do lixo do concelho da Praia é depositado em 

contentores ou recolhido pelo carro de lixo. Os resíduos são levados ao aterro 

sanitário de Santiago, que fica em São Domingos. 

11.6.2 Níveis médios anuais de 
partículas finas (por exemplo, PM2.5 e 
PM10) nas cidades (ponderada pela 
população) 

Aplicável 50% 

Há um controle feito pela Direção Geral do Ambiente no âmbito do Programa 
Nacional do Ozono. Não foram encontradas as estatísticas. Em CV, após se ter 
eliminado a 100 por cento a comercialização de gases CFC e R12 que agridem a 
camada de ozono, iniciou‐se a eliminação, até 2013, dos gases R22 que são chamados 
Fréon e que podem ser encontrados nos aparelhos de ar condicionado, nos 
frigoríficos, em contentores de frigoríficos e noutros equipamentos. 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso 
universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, 
particularmente para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência 

11.7.1 Participação média da área 
construída das cidades que é espaço 
aberto para uso público para todos, por 
sexo, idade e pessoas com deficiência 

Aplicável 0% 

Não foi possível calcular essa taxa. No entanto observa‐se pouquíssimos espaços 
públicos construídos na cidade da Praia. A cidade não é preparada para a 
acessibilidade. Não há rampas para deficientes nas calçadas, tampouco sinais sonoros 
para a travessia de deficientes visuais. 

11.7.2 Proporção de pessoas vítimas de 
assédio físico ou sexual, por sexo, idade, 
situação de inaptidão e local de 
ocorrência, nos 12 meses anteriores 

Aplicável 0% 

Não foi identificado levantamento detalhado dessas informações desagregado por 
sexo ou faixa etária. Segundo dados do conselho superior de magistratura judicial 
(CSMJ), entre 2013 e 2014 foram registrados no Concelho da Praia 861 processos de 
violência baseada em gênero. Segundo registros da Polícia Nacional, em 2013 foram 
identificados 14 casos de agressão sexual na cidade. 

11.a Apoiar relações econômicas, 
sociais e ambientais positivas entre 
áreas urbanas, periurbanas e rurais, 
reforçando o planejamento nacional e 
regional de desenvolvimento 

11.a.1 Proporção da população que vive 
em cidades que implementam planos de 
desenvolvimento urbano e regional 
integrando projeções populacionais e 
necessidades de recursos, por tamanho 
de cidade

Aplicável 0%  Não foi identificado nenhum projeto de cooperação 
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11.b Até 2020, aumentar 
substancialmente o número de cidades 
e assentamentos humanos adotando e 
implementando políticas e planos 
integrados para a inclusão, a eficiência 
dos recursos, mitogação e adaptação às 
mudanças climáticas, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar,
de acordo com o Marco Sendai para a 
Redução do Risco e Desastres 2015- 
2030, o gerenciamento holístico do risco 
de desastres em todos os níveis 

11.b.1 Proporção de governos locais que 
adotam e implementam estratégias 
locais de redução de riscos de 
desastres, de acordo com o quadro 
Sendai para Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030a

Aplicável 50% 

A cidade da Praia dispõe de um plano municipal de emergência de 2012 que não 

incorpora as diretrizes do marco Sendai. Não há menção à necessidades especiais de 

grupos vulneráveis como idosos, crianças e deficientes. Não há a previsão de um plano 

de educação para os riscos, tampouco um mapeamento técnico e estrutual das áreas 

com maior exposição e vulnerabilidade na cidade. 

11.b.2 Número de países com 
estratégias nacionais e locais de 
redução do risco de desastres 

Não se aplica 
Dado a ser consolidadado na escala administrativa do país. Não se aplica ao município 

da Praia. 

11.c Apoiar os países menos 
desenvolvidos, inclusive por meio de 
assistência técnica e financeira, para 
construções sustentáveis e resilientes,
utilizando materiais locais 

11.c.1 Proporção de apoio financeiro aos
países menos desenvolvidos que é 
alocada para a construção e adaptação 
de edifícios sustentáveis, resilientes e 
eficientes em recursos, utilizando 
materiais locais 

Não se aplica 

A cidade da Praia se prentende uma difusora de boas práticas para a região da CDEAO, 

que dispõe da menor taxa de acesso à energia do mundo, mas não foi identificada 

nenhuma parceria. Praia faz parte de uma cooperação entre Cabo Verde e  

Luxemburgo e também um projeto do PNUD de greenbuildings que têm por objetivo 

desenvolver projetos que levem em consideração a arquitetura bioclimática e 

utlizando energias renováveis para o aquecimento da água e geração de energia. O 

projeto pretende introduzir um novo código de construção, onde a eficiência 

energética será um dos pilares fundamentais para as futuras construções. O projeto 

pretende também expandir as boas práticas para os edifícios existentes, através de 

projetos pilotos de demonstração que serão desenvolvidos nos edifícios públicos e 

habitações sociais.A nível de eficiência hídrica, o projeto terá como foco a conservação 

da água, permitindo uma redução da demanda da água em cerca de 20%. Em muitas 

construções é possível observar a adoção do aquecimento térmico solar e a maioria 

dos hotéis já conta com painés solares para a produção de eletricidade. 

Elaboração própria. Fonte: INE; ONUHABITAT; anuário estatístico de 2015; conversas com stakeholders; PDMPRAIA 

2013/2016; PME 2012. 

Gráfico de aderência ao ODS 11 

Elaboração própria. Fonte: Metadata Goal 11; Tier classification for global SDG indicators (11/2016). 

Dos  15  indicadores  específicos  do  ODS  11,  somente  13  são  aplicáveis  ao  contexto da   

cidade  da  Praia.  Dos  13  indicadores  aplicáveis,  para  apenas  5  foram  identificadas 

métricas ou ações que podem atendê‐lo. Como observado no gráfico acima constatou‐

se baixa aderência da cidade da Praia ao ODS 11. 
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Algumas considerações 

A nova ética imposta pela sustentabilidade é multidimensional e sinérgica e está muito 

além das categorias ambiental, social, econômica e institucional (Eli da Veiga, 2015). Esta 

agenda  integrada que ganhou visibilidade  internacional com o  lançamento da Agenda 

2030 em 2015, mais do que um conjunto de metas, traz uma visão ampla que preconiza 

que enquanto não houver uma transformação das estruturas que geram desigualdade e 

pobreza  e  que  consequentemente  marginalizam  os  indivíduos,  não  haverá 

desenvolvimento. 

Apesar da melhoria das médias nacionais de desenvolvimento humano e renda per 

capita em Cabo Verde ao longo dos últimos quarenta anos, a cidade da Praia apresenta 

um  conjunto  de  desigualdades multidimensionais  que  precisam  ser melhoradas  para 

mitigar  as  externalidades  negativas  do  seu  processo  de  urbanização  e 

exposição/vulnerabilidade frente às mudanças climáticas. Os resultados do diagnóstico, 

da matriz e do gráfico radar evidenciam a baixa aderência da cidade de Praia ao ODS 11, 

mas  também  dão  destaque  a  necessidade  de  priorizar  em  escala  local,  seis  ações 

específicas previstas no ODS 11: 
(I) Garantir o acesso universal à moradia de qualidade e fora de áreas de

risco;
(II) Ampliar a cobertura dos sistemas de esgoto e da rede de abastecimento de

água;

(III) Diversificar modais terrestres e linhas de circulação e adaptá‐los à pessoas com
necessidades especiais;

(IV) Criar mais áreas de lazer, em especial para jovens;

(V) Criar áreas verdes e, sobretudo;

(VI) Implementar  instrumentos  eficazes  de  planejamento  do  uso  do  solo  e  de
regulação da sua distribuição per capita e por função (moradia, lazer, turismo,
especulação). Respondendo  a questão colocada na introdução:  sim!
As cidades insulares em desenvolvimento podem se engajar em uma agenda
de transformação para a sustentabilidade, no entanto, as câmaras municipais
devem se apropriar do (instrumento) ODS 11 para:

1. Entender que mais do que um fim em si mesmo as agendas globais são um
meio para promover ações para o desenvolvimento;

2. Customizar as diretrizes universais para as fragilidades do contexto local; e
3. Elencar metas e ações prioritárias ao invés de atender de forma protocolar a

totalidade de uma agenda que pode ser impositiva ou deslocada da realidade
local. Considerados os quinhentos anos de extrativismo ao qual Cabo Verde
foi submetido com a colonização portuguesa pode‐se dizer que o desafio do
desenvolvimento não é trivial. No entanto, afirma‐se que objetivos como a
inclusão  de  grupos  marginalizados  e  a  participação  popular  também
previstos  no  ODS  11  serão  reflexo  e  condição  do  alargamento  das
capacidades humanas promovidas pela incorporação de condições mínimas.
Uma  cidade  inclusiva,  resiliente  e  sustentável  é  uma  cidade  pensada  por
pessoas e para pessoas.
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Resumo 

Nos centros urbanos, dado a sua complexidade, quer em termos de fontes de emissão 

quer pela presença de obstáculos, a representatividade da monitorização pode ser difícil 

de obter. Para avaliar a situação, mediram‐se as concentrações de NO2 em dez vias de 

tráfego. Em cada via, foi realizada a monitorização na fachada orientada para o tráfego 

e na respetiva retaguarda dos edifícios. Os resultados indicam que os todos os valores 

obtidos são, em média, superiores a 40 µg.m‐3 e que os valores das fachadas principais 

apresentam cerca do dobro das concentrações observadas na sua retaguarda. Por outro 

lado, as vias orientadas no sentido do vento dominante registado durante a campanha, 

apresentam em média valores cerca de 13% inferiores às restantes e as concentrações 

médias de NO2 são 32% a 38% superiores aos das estações de qualidade do ar de tráfego 

e de fundo mais próximas.  

Introdução 

Em 2015, a Agência Europeia do Ambiente estimou que na União Europeia ocorrem cerca 

de 400 mil mortes prematuras por ano devido a questões relacionadas com a qualidade 

do ar 1. O problema da gestão da qualidade do ar ganha especial  relevância em meio 

urbano,  onde  cerca  de  40  %  da  população  da  União  Europeia  reside  e  onde  se 

concentram  fontes  significativas  de  poluentes  associadas,  em  particular,  à  atividade 

rodoviária  2.  Contudo,  a  gestão  efetiva  da  qualidade  do  ar  só  é  possível  se  a  sua 

monitorização for fiável e representativa. 

Em meio urbano, a densidade das vias de tráfego é geralmente elevada e os níveis de 

qualidade do ar nessas vias geralmente fraco 3,4,5. Porém, alguns estudos mostram que o 

padrão de concentração dos poluentes junto a estas vias não é linear, o que dificulta a 

obtenção de valores representativos dos níveis de concentração dos poluentes. Cyrys et 

al., num trabalho realizado sobre 36 casos de estudo em vários locais da Europa, mostra 

que cerca de 40 % da variância geral de NO2 se deve à variabilidade entre áreas de estudo 

e  60 %  à  variabilidade  nas  próprias  áreas  de  estudo  4.  Por  outro  lado,  Fontes  et  al., 

verificou que as vias de tráfego registam níveis de concentração de NO2 cerca de 32 % e 

44 % superiores aos registados nas traseiras dos edifícios 6. Outros estudos confirmam 

algumas destas tendências 3,7. 
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Vários  fatores podem contribuir  para  a  variabilidade das  concentrações de poluentes 

atmosféricos, tornando o comportamento do gradiente de concentrações não linear com 

a distância à emissão de origem 3, 8. Diversos parâmetros meteorológicos como, a direção 

e velocidade do vento e a estabilidade atmosférica, bem como o padrão de emissão e os 

obstáculos próximos, podem ter um papel  importante na dispersão dos poluentes em 

meio urbano. A proximidade com as fontes emissoras e estrutura urbana, podem assim 

promover condições de dispersão atmosférica limitadas, dando origem a pontos onde os 

níveis de concentração de poluentes podem atingir valores muito elevados. O impacto 

pode  ser maior  quando  os  edifícios  estão  localizados  a  pouca  distância  das  vias  com 

elevado fluxo de tráfego rodoviário 3. 

Tendo  em  conta  os  fatores  referidos,  este  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  se  a 

amostragem da qualidade do ar,  tradicionalmente  realizada através das  estações das 

redes  de  monitorização  da  qualidade  do  ar,  é  representativa  da  qualidade  do  ar 

observada nos centros urbanos. 

Metodologia 

A avaliação da qualidade do ar foi realizada através da monitorização da concentração 
de dióxido de azoto (NO2) com recurso à técnica de difusão passiva. Este poluente foi 
selecionado por ser considerado um bom traçador das emissões rodoviárias e uma fonte 
importante  de  uma  série  de  poluentes  mais  tóxicos  que  provavelmente  agem  em 
combinação para produzir efeitos adversos na saúde 9. 

As medições da qualidade do ar foram realizadas em vias de tráfego a cerca de 3 m de 
altura na fachada principal e na respetiva retaguarda do edifício. De modo a avaliar o pior 
cenário  de  dispersão  da  qualidade  do  ar  a  avaliação  realizou‐se  durante  um  ms  de 
Inverno (06/01/2017 ‐ 05/02/2017).  

A avaliação  foi  realizada numa cidade europeia de média dimensão  (Porto, Portugal). 
Para o efeito, selecionaram‐se dez vias de tráfego características deste centro urbano. 
Os pontos de amostragem foram selecionados considerando os seguintes critérios:  (i) 
Vias de tráfego do tipo canyon street; (ii) Vias com orientação preferencial Norte – Sul ou 
Este – Oeste; (iii) Vias com contadores automáticos de tráfego.  A Tabela 1 apresenta a 
localização e caracterização desses pontos e a Figura 1 alguns exemplos da localização 
dos  difusores  passivos  onde  podem  ser  observadas  duas  realidades  bem distintas  da 
estrutura urbana da cidade do Porto. 
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Tabela 1: Caracterização dos pontos de amostragem 

N.º Localização

O
ri
en

ta
çã
o

N.º de vias
Distância 

aproximada 
entre edifícios

(m) 

Número médio 
de pisos por 

edifícioT P E

P1  Rua Formosa n.º 196  E‐O  2  0  0  8,5  2‐3 

P2  Rua de Camões n.º 455  N‐S  4  1  1  15,0  2‐4 

P3  Rua 5 de Outubro, n.º 366  E‐O  4  0  2  17,0  4‐5 

P4  Rua Antero de Quental, n.º 555  N‐S  2  0  0 a  13,0  2 

P5  Rua da Boavista, n.º 72  E‐O  3  0  1  10,0  3 

P6  Rua Passos Manuel, n.º 35  N‐S  3  0  1  13,0  2 

P7  Rua do Rosário, n.º 209  N‐S  2  0  1  10,0  3 

P8  R. Mártires da Liberdade, n.º 303 N‐S  2  0  0  5,0  2‐3 

P9  Rua Trindade Coelho, n.º 29  N‐S  1  0  0  7,0  3‐4 

P10  Rua Elísio de Melo, n.º 39  N‐S  2  0  0  15,0  4‐5 
Nota: T: Total, P: Transporte público, E: Estacionamento
a) Tem uma via de estacionamento ilegal.

   i)    ii) 

 iii)   iv) 

Figura 1: Exemplo da localização dos difusores passivos na (i) frente da Rua Trindade 

coelho, (ii) traseiras da Rua Trindade Coelho, (iii) frente da Rua Antero de Quental e (iv) 

traseiras da Rua Antero de Quental. 

Complementarmente, foram analisados os dados de qualidade do ar observados em duas 

estações da rede de monitorização da qualidade do ar: uma estação urbana de tráfego, 

estação Francisco Sá Carneiro, e uma estação urbana de fundo, estação de Sobreiras‐
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Lordelo. A primeira estação foi considerada representativa das observações efetuadas 

na frente dos edifícios (diretamente influenciadas pelas emissões de tráfego), enquanto 

a segunda representativa das observações efetuadas na traseira dos edifícios  (fora da 

influência direta das emissões de tráfego).  

Uma vez que os dados das estações de qualidade do ar não estavam disponíveis para o 

exato período da campanha (os dados validados só ficam disponíveis cerca de um ano 

depois de observados), foram usados dados para o período correspondentes ao período 

da campanha correspondentes aos últimos dez anos de dados, o que permite diluir a 

influência  da  variabilidade  climática  enquanto  elemento  forçador  da  capacidade  de 

transporte e dispersão.  

As condições meteorológicas, nomeadamente a velocidade e a direção do vento, foram 

registadas numa estação meteorológica automática. Esta estação está colocada junto à 

Via de Cintura Interna (Lat. 41º 10’ 23,70’’ N; Long. 08º 37’ 21,73’’ O), a 10 m de altura. 

Trata‐se  de  uma estação  equipada  com um anemómetro  /catavento ultrassónico Gill 

WindSonic,  uma  sonda  de  temperatura  Campbell  Scientific  (Model  109)  e  um 

pirradiómetro Li‐Cor (LI‐200SA). As observações horárias são enviadas via GSM para um 

computador  localizado  na  Unidade  de  Investigação  FP  ENAS  (http://fp‐

enas.ufp.pt/estacao‐atmosferica/). 

Resultados 

Os resultados evidenciam diferenças significativas entre as concentrações de NO2 obtidas 

nas fachadas principais e nas respetivas traseiras dos edifícios amostrados (Figura 2). O 

valor  médio  observado  nas  fachadas  principais  é  de  74,4  µg.m‐3  enquanto  que  nas 

retaguardas dos edifícios é de 40,3 µg.m‐3. Nas fachadas principais os valores são, por 

vezes,  três  vezes  superiores  ao  das  fachadas  opostas,  o  que  permite  confirmar  a 

existência de diferenças significativas (acima de 46 %) entre os valores da concentração 

de NO2 obtidos nas fachadas frontais e as traseiras dos edifícios. O desvio padrão das 

observações efetuadas nas fachadas frontais, diretamente influenciadas pelas emissões 

de tráfego, é substancialmente superior ao desvio padrão das observações efetuadas nas 

traseiras  dos  edifícios  (superior  a  84 %  ‐  SDF=19,9,  SDT=3,2  µg.m‐3).  Isto  indica  que  a 

qualidade do ar num edifício difere entre habitações viradas para a frente da rua ou para 

a sua traseira. Estas diferenças são particularmente  importantes no caso dos quartos, 

local da habitação onde habitualmente as pessoas despendem a maior parte do tempo. 
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Figura 2: Concentrações de NO2 (µg.m‐3) observadas durante a campanha 

Como pode ser observado na Figura 3, o vento predominante durante a campanha foi do 

quadrante  leste,  embora  tenha  ocorrido,  em  particular  para  o  vento  de  maior 

intensidade, vento do quadrante sul. 

Figura 3: Rosa dos ventos relativa ao período da campanha. Medições efetuadas na 

estação meteorológica automática da VCI. 

As vias de  tráfego orientadas à direção do vento predominante durante a campanha  (do 

quadrante Leste), apresentam melhor qualidade do ar, em particular, nas fachadas frontais 

(menos  cerca  de  13 %).  Nas  fachadas  traseiras,  dada  a  ausência  direta  das  emissões  de 

tráfego,  a diferença é muito  reduzida  (da ordem dos 1,1 %). As diferenças  significativas 

verificadas entre as vias orientadas segundo o eixo Norte‐Sul e o eixo Este‐Oeste, atesta 

a importância do transporte e dispersão na promoção da remoção dos poluentes em vias 

com dispersão reduzida, face ao vento predominante, durante o período de avaliação. 
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Como referido anteriormente, a título indicativo e uma vez que não estavam disponíveis 

os dados de qualidade do ar observados nas estações de qualidade do ar da cidade do 

Porto (estação de fundo de Sobreiras‐Lordelo e estação de tráfego Francisco Sá Carneiro) 

para o período da campanha, foi efetuada uma média de 10 anos dos dados históricos 

disponíveis para estas estações (2007 – 2016) e para o mesmo período (06/01 a 05/01). 

A Figura 4 apresenta a média e o desvio padrão da concentração horária de NO2 para um 

dia típico do período em estudo e para cada uma das estações de qualidade do ar em 

análise.  Como  pode  ser  observado,  os  valores  registados  na  estação  de  tráfego  são 

superiores aos valores registados na estação de fundo, o que atesta a influência direta 

das emissões de rodoviárias na estação Francisco Sá Carneiro em oposição à estação de 

Sobreiras‐Lordelo, onde essa influência fica claramente mais atenuada. Também o desvio 

padrão é mais acentuado na estação de tráfego, sensível às variações diretas e rápidas 

das emissões rodoviárias. Este mesmo padrão será notado nos resultados obtidos por 

difusão passiva. 

Figura 4: Média e desvio padrão da concentração horária de NO2 para um dia típico da 

campanha e para cada uma das estações de qualidade do ar em analise 

A Tabela 2 apresenta as médias das concentrações de NO2 para ambas as estações e as 

médias  observadas  na  presente  campanha  usando  difusores  passivos.  Nos  valores 

apresentados para a campanha, assume‐se um intervalo de 18,4 % como representativo 

da incerteza do método indicado pelo fabricante 11. 

Tabela 2: Comparação dos valores médios obtidos durante a campanha de 

monitorização com os valores médios das estações de qualidade do ar para o mesmo 

período 

Concentrações de NO2 (µg.m‐3) 

Estações de Qualidade do Ar 

(Média de 10 anos 2007 ‐ 2016) 
Média na Campanha 
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Tráfego /Frente  56,32  74,41 ± 13,37* 
Fundo /Traseira 29,16  40,31 ± 7,77* 

*Valor da incerteza do método.6

A concentração média de NO2 obtida durante o período da campanha apresenta valores 

32%  a  38%  superiores  à  média  de  10  anos  de  valores  observados  nas  estações  de 

Sobreiras‐Lordelo e Francisco Sá Carneiro respetivamente.  

Especificamente, os resultados indicam que, se não for tido em conta o valor da incerteza 

dos amostradores passivos, o valor médio observado na fachada frontal difere do valor 

médio de 10 anos observado na estação de tráfego “Francisco Sá Carneiro” em 32,1 % e 

o valor  médio  observado  nas  traseiras  dos  edifícios  difere  38,2  %  do  valor  médio

observado na estação urbana de fundo de “Sobreiras‐Lordelo”. Se for tido em conta a

incerteza do fabricante, os valores podem variar entre 7,8 % e 56,4 % para as fachadas

frontais (face à estação de tráfego) e 12,8 % e 63,7 % para a traseira dos edifícios, face à

estação urbana de fundo.

Assumindo que a metodologia adotada, a  título  indicativo, é comparável  com o valor 

limite  em  base  anual  de  NO2  para  a  proteção  da  saúde  humana  estabelecido  pelo 

Decreto‐lei  102/2010  (40 μg.m‐3),  verifica‐se  que  a  qualidade  do  ar  relativa  a NO2  na 

cidade é preocupante. Os  valores médios observados nas  fachadas  frontais  são 86 % 

superiores a este valor limite, enquanto que os valores médios obtidos nas traseiras dos 

edifícios são 1 % superiores.  

Estes resultados sugerem ainda que as estratégias de controlo da qualidade do ar podem 

estar baseadas em valores  subavaliados, em particular, o valor de  fundo, que poderá 

passar  de  um  valor  considerado  admissível  (inferior  a  40  μg.m‐3),  para  um  valor  não 

recomendado para a saúde humana. 

Por  outro  lado,  caso  se  tenha  em  conta  o  intervalo  de  incerteza  definido  pelo  do 

fabricante (18,4 %), estas diferenças podem ser ainda maiores. Assim, tendo em conta 

que as vias de tráfego são representativas do centro da cidade do Porto, os resultados 

obtidos indicam que, provavelmente, uma parte significativa da cidade, pode estar nas 

mesmas condições, em particular as vias de tráfego com menor dispersão. Face à gama 

de valores obtidos, verifica‐se que há uma necessidade urgente na implementação de 

medidas,  nomeadamente  as  definidas  no  Plano  de Melhoria  da  Qualidade  do  Ar  da 

cidade. 

Conclusões 

De modo a avaliar a representatividade das medições de qualidade do ar realizadas pelas 
estações de monitorização da qualidade do ar foram medidas as concentrações de óxido 
de azoto (NO2) em dez vias de tráfego do tipo canyon street num centro urbano Europeu 
de média dimensão. Em cada via de tráfego mediu‐se a concentração de NO2 na frente e 
na  retaguarda dos  edifícios. De  forma a  servirem de  referência,  a  título  indicativo os 
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resultados dos valores observados na campanha de campo foram comparados com as 
médias das concentrações de duas estações de qualidade do ar da cidade do Porto, uma 
de tráfego e outra de fundo usando uma série longa de dados (10 anos). 

Face aos valores registados, conclui‐se o seguinte: 

1. A média dos valores observados, tomando como termo indicativo o valor‐limite

anual de proteção à saúde humana de NO2 (40 µg.m‐3), é superior a este requisito

legal, o que significa que a qualidade do ar no Porto, face ao NO2, é preocupante;

2. As fachadas principais dos edifícios apresentam, em média, cerca do dobro das

concentrações de NO2 observadas na sua traseira. Isto indica que a qualidade do

ar num edifício difere entre habitações viradas para a frente da rua ou para a sua

traseira. Estas diferenças são particularmente importantes no caso dos quartos,

local da habitação onde habitualmente as pessoas despendem a maior parte do

tempo na habitação;

3. O desvio padrão das observações efetuadas nas fachadas frontais, diretamente

influenciadas pelas emissões de tráfego, é substancialmente superior ao desvio

padrão das observações efetuadas nas traseiras dos edifícios;

4. As concentrações de NO2 observadas nas fachadas frontais das vias de tráfego

preferencialmente orientadas no sentido do vento dominante registado durante

a  campanha  apresentam  valores  cerca  de  13  %  inferiores  às  restantes.  Esta

conclusão  pode  ser  relevante  na  gestão  do  tráfego  nas  ruas  de  dispersão

reduzida;

5. As concentrações médias de NO2 registados durante a campanha são 32%‐38 %

superiores aos das estações de qualidade do ar comparáveis;

A  elevada  variabilidade  das  concentrações  de  NO2  observadas  levanta  a  questão  da 

representatividade das redes de monitorização da qualidade do ar urbanas e o respetivo 

papel na proteção à saúde humana. 

Por outro  lado, os elevados valores  registados na campanha de campo sugerem uma 

situação preocupante na cidade do Porto face à qualidade do ar relativa a NO2 o que, 

mais uma vez, lança o alerta da necessidade de uma rápida intervenção relativamente a 

este problema. 
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Resumo 

O  Projeto  REMEDIO  [Regenerating  mixed‐use  MED  urban  communities  congested  by 

traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions, do programa Interreg MED e co‐

financiado pelo FEDER (Ref.862)] tem como objetivo reforçar a capacidade das cidades a 

utilizar sistemas de transporte de baixo teor de carbono e incluí‐los nos seus planos de 

mobilidade, testando soluções de mobilidade existentes, através de uma ferramenta de 

avaliação  e  esquemas  de  governança  participativa.  Neste  estudo  foi  aplicado  um 

questionário de satisfação a mais de 100 pessoas que residem, trabalham e/ou passam 

pelo local de estudo. A avaliação permitiu perceber as necessidades da população face à 

intervenção na Avenida Moscavide. 

Introdução 

“Dois  terços da população da Europa vivem em cidades. As áreas urbanas são muitas 

vezes lugares insalubres para viver, caracterizadas por tráfego, poluição, ruído, violência 

e isolamento social para idosos e famílias jovens.” (1) 

Os problemas de mobilidade urbana variam de cidade para cidade e produzem algumas 

mudanças na forma como as cidades e os seus sistemas de circulação são planeados (2). 

Esta questão é de grande importância porque está diretamente associada a mudanças 

na qualidade do ar nas cidades, o que, por sua vez, leva ao aparecimento de doenças e 

problemas de saúde em indivíduos, particularmente ao nível do sistema respiratório. 

Na  Europa,  as  emissões  de  poluentes  atmosféricos  diminuíram  substancialmente  nas 

últimas décadas,  levando  a  uma melhoria  da qualidade do  ar. No  entanto,  nas  áreas 

urbanas  as  concentrações  de  poluentes  atmosféricos  permanecem  elevadas  fazendo 

com que os problemas relacionados com a qualidade do ar persistam (3,4). As fontes de 

poluição atmosférica têm várias origens: emissões industriais e do tráfego automóvel, ou 

emissões  naturais  resultantes  da  atividade  biológica  ou  geológica  (3,4).  No  entanto,  o 

transporte rodoviário tornou‐se, de longe, a principal fonte de poluição ambiental nas 

regiões urbanas  (4). De acordo com Stump  (5) e Rubin  (6), as emissões evaporativas dos 
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meios de transporte dependem de muitos fatores, sendo o principal fator a volatilidade 

do  combustível  combinada  com  a  variação  da  temperatura  do  combustível  devido  a 

flutuações na temperatura ambiente, radiação solar e fontes de calor (ex. motor). A atual 

legislação  europeia  sobre  emissões  evaporativas  de  veículos  remonta  à  Directiva 

98/69/CE do Conselho (7), considerando‐se necessário rever a legislação europeia sobre 

as  emissões  evaporativas  para  melhorar  o  desempenho  do  sistema  de  controlo  das 

emissões (8,9). 

Metodologia 

Projeto REMEDIO 

O projeto REMEDIO é um projeto desenvolvido na União Europeia e visa “fortalecer a 

capacidade das cidades de usar sistemas de transporte de baixa emissão de carbono e 

incluí‐los nos seus planos de mobilidade testando soluções de mobilidade existentes". O 

projeto reúne parceiros com papéis complementares de vários países do Mediterrâneo 

que contribuirá para a partilha de boas práticas e implementação de soluções para os 

desafios comuns que afetam as estradas congestionadas do MED. Este projeto visa dar 

especial atenção à população em geral, uma vez que será a principal recetora das ações 

implementadas  de  baixas  emissões  de  carbono.  Os  cidadãos  têm  a  capacidade  para 

mudar o comportamento da sociedade a longo prazo e contribuir para uma economia de 

baixo carbono, mobilidade sustentável, eficiência de recursos e crescimento inteligente 

e sustentável. 

Em Portugal, a zona‐piloto escolhida foi Moscavide que foi intervencionada em termos 

de mobilidade, por forma a promover melhorias no espaço urbano, a ajudar a melhorar 

a experiência pedestre na zona‐piloto, promovendo também o alívio do trânsito na área 

e o uso de modos de transporte alternativos. Todas estas ações visam contribuir para 

uma mobilidade sustentável, melhoria da qualidade do ar, redução do ruído e do tráfego, 

proporcionando uma melhoria da qualidade de vida na área‐piloto.  

Descrição do local 

Este estudo, foi realizado numa rua característica em Moscavide, localizado em Loures, 

Portugal. Esta zona‐piloto está localizada a sudoeste da cidade de Loures e é rodeada por 

Sacavém (a norte) Portela (a oeste), Santa Maria dos Olivais (a sul) e também pelo rio 

Tejo (no lado este), tendo 1,66 km² e 21 891 habitantes (em 2011). 
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Figura 6 ‐ Localização do zona‐piloto 

A  rua  selecionada  (Fig.  1)  tem uma  extensão  total  de  1,2  km  e  é  servida  por metro, 

autocarro e comboio. A velocidade de circulação de veículos na área‐piloto é de cerca de 

15 a 20 km/h. Durante os picos do tráfego, são necessários 15 minutos para atravessar a 

área piloto. Está disponível cerca de 150 metros por dia, 12 trajetos diários de autocarro 

por dia útil e 924 paragens de autocarro por dia útil. 

Questionário 

Este estudo, foi realizado no período de outubro a dezembro de 2017, na Avenida de 

Moscavide, através de um questionário digital via google© distribuído porta‐a‐porta à 

população.  O  questionário  inicia‐se  com  perguntas  gerais,  e  ao  longo  da  entrevista 

detalha‐se  em  perguntas  específicas  para  os  diferentes  tipos  de  população  possível, 

nomeadamente:  pessoas  residentes  na  zona‐piloto,  pessoas  que  trabalham  na  zona‐

piloto e pessoas que frequentam a zona‐piloto como forma de passagem ou comércio 

local.  As  questões  abordadas  têm  como  objetivo  perceber  a  qualidade  de  vida  em 

Moscavide, e abrange questões como, a forma deslocamento para o emprego; avaliação 

dos serviços existentes para a população assim como possíveis mudanças propostas pela 

mesma.    

Discussão de Resultados 

Caracterização da população 

O questionário foi aplicado a um total de 105 pessoas, das quais 57% do sexo feminino e 

43% do sexo masculino (Tabela 1).  

Tabela 1‐ Género da população 

Masculino Feminino 
43% 57% 

Os  indivíduos  inqueridos  foram  divididos  por  diferentes  faixas  etárias  pertencendo  a 

idades  compreendidas  entre  os  15‐24  anos  11% dos  inquiridos,  dos  25‐40  anos  11%, 

entre os 41‐64 anos 41% das pessoas e com mais de 65 anos 35% dos indivíduos. Dos 100 

indivíduos  que  responderam  ao  nível  de  educação,  apenas  21%  destes  tinham 
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frequentado  o  Ensino  Superior  e  24%  não  tinham  qualquer  nível  de  escolaridade  ou 

tinham apenas o 1º ciclo de Ensino Básico, os restantes 55% apresentava escolaridade 

entre  o  2º,  3º  Ciclo  e  Secundário.  77%  dos  inquiridos  conhecem  a  avenida  antes  da 

intervenção, 12% durante a  intervenção e apenas 10% a conhecem apenas depois da 

intervenção que ocorreu (Tabela 2). 

Tabela 2‐ Idade, Nível de Educação e “Desde quando conhece a avenida” 

Idade 
Percentagem 

(%) 
Nível de Educação 

Percentagem 
(%) 

Conhece a Avenida 
desde quando? 

Percentagem 
(%) 

15-24 10 Sem escolaridade 6 Antes da intervenção 77 

25-40 11 1º Ciclo do EB 22 Durante 12 

41-64 41 2º Ciclo do EB 10 Após 10 

65+ 37 3º Ciclo do EB 21 

Ensino Secundário 21 

Licenciatura 15 

Mestrado/Doutoramento 5 

A Avenida de Moscavide é constituída por uma longa área residencial e de comércio local, 

assim  47%  dos  inquiridos  é  residente  na  avenida,  32%  trabalha  na  avenida  e  21% 

encontravam‐se de passagem. Os agregados familiares dos residentes são constituídos 

de 1 a 4 ou mais pessoas, destes 59% das pessoas não apresentam veículo próprio e 37% 

têm apenas uma viatura. Dos trabalhadores da avenida, a maioria entra ao serviço às 

9:00h  terminando  o  seu  dia  de  trabalho  por  volta  das  19:00h,  descolando‐se  na  sua 

maioria de veículo próprio, que estacionam nas ruas ao redor da avenida, e os restantes 

de transportes públicos ou transportes da empresa.  

Das pessoas que se encontravam apenas de passagem, estas frequentavam a avenida na 

sua maioria todos os dias ou 3 a 4 vezes por semana, sendo a minoria apenas raramente 

ou 1 a 2 vezes por semana. Para o fazer estas descolocavam‐se ao longo da avenida na 

sua maioria a pé (Tabela 4).  

Tabela 4‐ Forma de deslocação para o trabalho 

Deslocação % 

A pé 8 
De autocarro 17 

De metro 14 
De carro 56 

Transporte 
Empresa 

6 

Facilidades de acesso 

Os inquiridos foram questionados quanto à facilidade de acesso em diferentes áreas com 

níveis de 1 a 5 em que 1 representa muito mau e 5 muito bom, de forma a perceber quais 

as  necessidades  da  população,  os  dados  encontram‐se  na  tabela  abaixo.  É  possível 
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verificar que o acesso à educação tem atribuído na sua maioria o nível 4 e 5, verificando‐

se  que  existe  uma  facilidade  de  acesso  razoável  a  esta.  O  mesmo  se  passa  com  o 

abastecimento  de  alimentos  e  o  comércio  geral,  sendo  esta  uma  zona  de  elevada 

concentração de mercearias, pastelarias, padarias, lojas de roupa e eletrodomésticos. A 

facilidade  aos  diversos  serviços  como  seguradoras,  farmácias,  consultórios  médicos, 

óticas  e  bancos  também  é  elevado.  Verifica‐se  que Moscavide  é  uma  zona  de  baixo 

acesso ao entretenimento e  lazer e à  cultura  sendo o existente bastante associado à 

igreja ou a pequenas atividades dirigidas pela câmara municipal.  A facilidade de acesso 

à saúde tem na sua maioria um nível elevado visto verificando‐se um posto médico na 

zona,  e  na  avenida  consultórios  médicos,  farmácias,  óticas,  etc.  De  todos  a  grande 

facilidade  de  acesso  encontra‐se  ao  centro  da  cidade  de  Lisboa,  sendo  Moscavide 

abrangido por diversos transportes públicos de rápido e fácil acesso. 

Figura 7 ‐ Respostas ao questionário sobre "Facilidades de Acesso" na/à zona‐piloto 

 Condições ambientais 

A aparência da zona residencial é na sua maioria avaliada de forma positiva (78% das 

pessoas). A qualidade do ar é apontada como razoável (64% das pessoas). O ruído devido 

ao trânsito é um ponto bastante forte a ter em consideração, visto que este se divide em 

opiniões umas negativas (46% das pessoas) e outras positivas (28% das pessoas), uma 
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vez que a avenida é bastante frequentada ao longo do dia por diversos tipos de veículos. 

Quanto ao ruído devido ao comércio ou aos bares e restaurantes este é apontado de 

forma razoável  (36% das pessoas) visto que na sua maioria ocorre durante o dia. Um 

ponto  fraco  de  Moscavide  são  as  áreas  verdes,  que  mesmo  após  as  intervenções 

continuam poucas, sendo este o ponto com mais nível de avaliação 1 e 2 apontado pelos 

inquiridos (61%), verificando‐se pequenos pontos de relva e arvores ao longo da avenida.  

A segurança para pedestres após a intervenção verificou‐se sobretudo no espaçamento 

dos passeios, e nas diversas passadeiras ao longo de toda a avenida, assim esta é avaliada 

de forma razoável e boa pela população (84%). O tráfego rodoviário é apontado de forma 

negativa  (49%  das  pessoas),  uma  vez  que  como  já  referido  esta  é  uma  avenida  com 

elevado movimento.  

Avaliação da intervenção da zona‐piloto 

Ações implementadas em Moscavide 

No  caso  de  Moscavide,  a  principal  preocupação  foi  promover  melhorias  no  espaço 

urbano  que  ajudam  a  melhorar  a  experiência  pedestre  na  área‐piloto,  promovendo 

também  o  alívio  do  trânsito  na  área  e  promovendo  o  uso  de  modos  de  transporte 

alternativos,  por  exemplo,  bicicleta.  Na  tabela  abaixo  é  possível  verificar  quais  as 

soluções implementadas.  

Soluções de baixa mobilidade 

de carbono 
Descrição 

Regeneração do espaço público 

Passeios  ampliados  para  melhorar  a  capacidade  de 

caminhar e, portanto, permitir que as pessoas "vivam" a 

rua; Instalação de vários bancos de rua; 

Criação de espaços para cafés ao ar livre; 

Melhorar  o  comércio  local  promovendo  o  aumento  do 

número de pedestres; 

Aumentar e facilitar a revitalização de edifícios antigos na 

área,  bem  como  promover  a  reconstrução  de  edifícios 

abandonados. 

Gestão do tráfego 

Redução o número de vias (de dois para um) para diminuir 

os volumes de tráfego; 

Promover uma redução de velocidade até um máximo de 

30 km/h; 

Redução do número de lugares de estacionamento. 

Uso de bicicletas 
Implementação de uma pista de bicicletas para aumentar 

o uso das mesmas.
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As imagens abaixo mostram a área‐piloto antes da intervenção e após a intervenção, 

em diversos pontos da avenida.  

Figura 8 ‐ Zona‐piloto antes da intervenção 

Figura 9 ‐ Zona‐piloto após a intervenção 

Avaliação da população sobre a intervenção 

Esta avaliação foi realizada com base em respostas ao questionário, referentes à opinião 

da população quanto às melhorias que ocorreram após a intervenção com o objetivo de 

saber se foram positivas.  

Quanto aos transportes públicos as respostas foram na sua maioria negativas (58%), e 

isto encontra‐se relacionado com alterações e eliminações de paragens, diminuições de 

vias e por  isso maior trânsito. A nível das condições pedestres a avaliação foi positiva 

(73%) verificando‐se um alargamento dos passeios dando maior estabilidade aos idosos 

e  pessoa  com mobilidade  física  reduzida,  assim  como  um  nivelamento  dos mesmos, 

definição  de  novas  passadeiras,  etc.  As  zonas  de  estacionamento  são  o  maior 
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descontentamento da população, sendo esta avaliada de forma negativa (80%) quanto à 

melhoria, uma vez que segundo a população deixou de existir lugares de estacionamento 

ao longo da avenida, tendo impacto no comércio local.  

As  zonas  verdes,  continuam  a  ser  poucas,  apenas  se  verificam  pequenos  canteiros, 

algumas árvores e pequenos locais de relva, assim a população caracteriza este ponto 

como  algo  que  não  foi melhorado  (65%  respostas  negativas).  Quanto  à melhoria  da 

economia local, de uma forma geral os inquiridos que responderam não a esta questão 

(58%), têm como justificação a diminuição do número de clientes, justificado pela falta 

de estacionamento e o facto deste muitas das vezes não ser gratuito. Quanto ao aumento 

da  segurança  as  respostas  também  são  negativas  (54%),  sendo  que  a  população  o 

justifica  com  a  falta  de  policiamento  na  rua,  por  outro  lado  nas  respostas  positivas 

obtidas, justifica‐se com base nas condições gerais da rua, o que leva a rua a ser “segura”. 

Conclusão 

De  uma  forma  geral  as  pessoas  que  trabalham,  residem e/ou  passam na  zona‐piloto 

consideram que as intervenções tiveram um impacte positivo, nomeadamente no que 

concerne ao ruído do trânsito, na aparência geral e na segurança de trânsito a pedestres. 

No  entanto  existe  algum  descontentamento  por  parte  da  população  local  devido  à 

diminuição  dos  lugares  de  estacionamento,  podendo  estar  relacionado  com  o 

decréscimo da frequência de visitas a lojas e consequentemente o impacte negativo na 

economia local.   

Sendo o objetivo principal do Projeto REMEDIO, "fortalecer a capacidade das cidades de 

usar  sistemas  de  transporte  de  baixo  nível  carbono  e  incluí‐los  nos  seus  planos  de 

mobilidade,  testando  soluções  de  mobilidade  existentes"  pode‐se  concluir  que  a 

intervenção na zona‐piloto de Loures está a ser positiva, tendo em conta a diminuição 

do número de veículos, melhorando assim a qualidade de vida da população local. Em 

suma,  conclui‐se  que  a  qualidade  de  vida  da  população  tende  a  melhorar  face  às 

intervenções de mobilidade efectuadas. 

O Projeto REMEDIO continua a ser implementado e por essa razão mais resultados irão 

surgir, complementado os apresentados neste trabalho. 
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Resumo 

As  zonas  costeiras  ao  redor  do  mundo  são  afetadas  pela  expansão  urbana  e  o 

crescimento populacional. A Cidade do Recife no Nordeste do Brasil no século XVIII era 

apenas uma pequena cidade rodeada pela Mata Atlântica e interflúvio de diversos cursos 

d´água que formavam extensos manguezais, restingas e alagados. Este artigo tem com 

objetivo  de  analisar  a  fragilidade  do  ecossistema  manguezal  em  face  aos  impactos 

causados pelo crescimento urbano e as perdas ambientais em virtude do assentamento 

humano irregular em duas áreas costeiras contiguas da Cidade do Recife (Pina e Brasília 

“Formosa”) que causam diversos danos ao meio natural. Foram utilizados os Modelos SIG 

3D,  uso  de  imagens  orbitais  e  novas  tecnologias  de  mapeamento  e  a  análise  dos 

principais  instrumentos  de  planejamento  territorial  a  nível  estadual  e  municipal, 

aplicados a Gestão Integrada da Zona Costeira. 

Introdução 

O Planejamento Urbano  e Gerenciamento  Integrado  de  Zona  Costeira  (GIZC)  fizeram 

progressos significativos nos últimos anos nas cidades costeiras, porém suas interações 

foram  mínimas(1)(2).  Segundo  dados  da  ONU(3)  em  2014  aproximadamente  65%  da 

população mundial residia a menos de 200 km da costa e essa tendência cresce a cada 

ano,  de  forma  geral,  em  todos  os  continentes.  Este  processo  está  associado  a 

urbanização e importantes transformações econômicas e sociais, que trouxeram maior 

mobilidade geográfica e expectativa de vida da população (3). 

Muitas  pesquisas  relacionadas  com  a  GIZC  têm  destacado  os  problemas  relativos  ao 

desenvolvimento  nas  zonas  costeiras  devido  à  sua  densa  população  e  às  enormes 

modificações ambientais que sofrem(4). Os fatores naturais como o aumento do nível do 

mar, a sedimentação, eutrofização e antropogénicos, como extração de recursos, pescas 

e poluição, ameaçam a integridade dos sistemas costeiros em escalas locais a globais(5)(2). 

Sendo  assim,  as  zonas  costeiras  tem  um  papel  central  na  prestação  de  serviços 

ecossistémicos  como:  habitats  da  vida  marinha  e  terrestre,  retenção  de  nutrientes, 

absorção, dispersão da poluição, regulação da circulação estuarina e seu equilíbrio(6) (7)

(8). 

Neste  contexto,  as  zonas  costeiras  ao  redor  do  mundo  são  afetadas  pela  expansão 

urbana  e  o  crescimento  populacional  devido  às  diversas  atividades  económicas  que 

provocam mudanças do uso do solo. O crescimento urbano nas zonas costeiras aumenta 
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a  pressão  sobre  os  ecossistemas  costeiros  e  marinhos,  levando  a  um  decréscimo 

ambiental,  perda  de  serviços  ecossistêmicos  o  que  afeta  as  condições  de  vida  da 

população(9)(10)(11). No Brasil 14 capitais de Estados estão localizadas nas zonas costeiras 

entre elas  a Cidade do Recife que  forma a Região Metropolitanas do Recife, onde  se 

localizam portos, pólos petroquímicos, siderúrgicos e outras indústrias. 

Até meados de 1800, a Cidade do Recife no Nordeste do Brasil era apenas uma pequena 

cidade  rodeada  pela  Mata  Atlântica  e  interflúvio  de  diversos  cursos  d´água  que 

formavam  extensos  manguezais(12)(11).  Hoje  se  transformou  em  uma  metrópole  com 

grandes problemas urbanos que afetam de forma severa as áreas costeiras existentes, 

principalmente,  os  ecossistemas  manguezais  formados  nos  interflúvios  dos  rios  que 

cortam a Região Metropolitana do Recife(11). Como já referido os manguezais são berço 

de uma grande fauna e flora que se adaptam ao interflúvio de águas doce e salgada. Nas 

planícies da Cidade do Recife há um complexo sistema de rios meândricos, que atingidos 

pela entrada das marés altas formam um ambiente propício para a ocorrência de grandes 

áreas de manguezais(13). 

Assente nesta premissa, este artigo apresenta uma abordagem inovadora com o objetivo 

de analisar a fragilidade do ecossistema manguezal em face aos impactos causados pelo 

crescimento urbano nas zonas costeiras e analisa a expansão em área e densidade em 

volume das formas urbanas sobre os ecossistemas manguezais e as perdas ambientais 

em virtude do assentamento humano  irregular em duas áreas costeiras da Cidade do 

Recife (ex. Pina e Brasília Formosa) que causam diversos danos ao meio natural.  

Metodologia 

Áreas de estudo 

A faixa litorânea da Cidade do Recife engloba parte dos bairros Brasília Teimosa, Pina e 

Boa Viagem. O foco deste trabalho está voltado para os bairros Pina e Brasília Teimosa 

com uma área é de 811,19 hectares (ha), dividida: Pina 655,42ha; Brasília Teimosa 155,73 

ha (IBGE, 2010) e com densidade populacional de 120 hab/há(14). Para as medidas em 

hectares foram dimensionada a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que considera uma grande faixa de água como sendo parte territorial 

do bairro, porem a dimensão terrestre de Brasília teimosa é de 66 há (Figura 1). 

418

Parte I



Figura 1: Áreas de Estudo 

Materiais e Métodos 

Foram utilizados os conhecimentos e habilidades relacionadas com o aprimoramento dos 

Modelos SIG 3D, uso de imagens orbitais e novas tecnologias de mapeamento e a análise 

dos  principais  instrumentos  de  planejamento  territorial  a  nível  estadual  e municipal, 

aplicados a Gestão Integrada da Zona Costeira. 

Os  materiais  foram  adquiridos  junto  ao  Instituto  da  Cidade  Pelópidas  da  Silveira 

integrado a Prefeitura da Cidade do Recife  e da Agência  Estadual  de Planejamento e 

Pesquisas de Pernambuco referidos na Tabela 1. 

Tabela 1. Dados matriciais e vetoriais relativos ao crescimento em área para os bairros 

Pina e Brasília Teimosa coletados na Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de 

Pernambuco (Condepe/Fidem) e na Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) 

Dados  Ano  Tipo  Aquisição 

Base vetorial  1997  Vetorial  Codepe – Fidem 

Base vetorial atualizada  2013/2014  Vetorial  PCR 

Coberturas fotográficas aéreas  1950  Matricial  Codepe – Fidem 
PCR 

Ortofotomapas  2013/2014  Matricial  PCR 

Limite de Loteamentos – PCR  2014  Vetorial  PCR 

Modelo SIG 2D/3D 

Com o objetivo de analisar o processo de crescimento urbano nas zonas costeiras e o 

avanço sobre os ecossistemas manguezais, foram criados os respetivos Modelos SIG 3D. 

Assim, em primeiro lugar se criou o Geodatabase georreferenciado em ambiente SIG com 

o uso dos programas ArcGis 10, SPRING e QGIS, inserindo os dados aéreos fotográficos
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(ortofotomapas,  imagens  de  satélites,  coberturas  fotográficas  aéreas)  em  formato 

digital. Estes materiais, adquiridos através de parcerias com órgãos públicos citados (PCR 

e CondepeFidem). Logo a seguir, foram inseridos os limites administrativos das áreas de 

estudo do IBGE. 

Em segundo lugar, foi realizado um trabalho de campo nas áreas de estudo e definido os 

dados usados relativos ao crescimento urbano. 

Para  sistematizar  a  coleta de dados  sobre os  imóveis  se optou por marcar um ponto 

inicial sempre a norte e leste de cada quadra, identificando o cruzamento das ruas e/ou 

avenidas através de seus nomes, da direita para a esquerda e do início ao fim de cada 

quarteirão.  Também  foram  identificadas  as  características  dos  imóveis  (residenciais, 

comerciais,  casas  térreas  ou  edifícios)  e  o  número  de  andares,  ao  tempo  que  serão 

observados aspetos como: recuo à calçada, condições de uso, estado de conservação, 

áreas  verdes.  Ainda  foram  recolhidas  as  licenças  de  habitação  nos  órgãos  públicos 

responsáveis de cada área com o intuito de criar os Modelos SIG 3D entre o ano de coleta 

das informações até o ano de referência da sua primeira ocupação. Todos esses dados 

foram  coletados  de  forma  digital  utilizando  Sistema  de  Mapeamento  Móvel 

(MobileMapperSystem), sendo as informações mais relevantes para o modelo em 3D o 

número de andares, a área construída e a data de ocupação dos imóveis.  

As  informações  recolhidas  foram  inseridas  no  Geodatabase  e  associadas  as  tabelas 

geradas  em  campo  e  os  polígonos  representativos  de  cada  imóvel  que  compõem  os 

quarteirões e/ou setores, obtendo assim o modelo em 2D. Após este passo foi utilizado 

ArcScene  10  para  criar  os  modelos  em  3D,  relacionando  a  área  do  polígono  com  o 

número de andares de cada imóvel.  

Os Modelos SIG 3D relativos aos anos anteriores à coleta dos dados foram mantidos os 

polígonos nas imagens de satélites e/ou coberturas fotográficas aéreas, considerando o 

ano de  licença de habitação e a  forma do  imóvel existente, através da análise visual. 

Assim,  conseguiu  uma  visão  temporal  do  crescimento  urbano  da  área  de  estudo  nas 

últimas décadas e os impactos causados as áreas naturais. A utilização destes recursos 

adiciona as análises um padrão real do objeto de estudo e com maior exatidão para o 

cálculo  volumétrico  dos  objetos  espaciais,  este  procedimento  permitirá  determinar  o 

ritmo e a dimensão do crescimento urbano em área e volume sobre os ecossistemas 

manguezais. 

Resultados 

Os  resultados  alcançados  neste  trabalho  visa  contribuir  de  modo  significativo  ao 

aprofundamento do conhecimento da expansão urbana sobre as áreas de restinga, mata 

atlântica, manguezais e as perdas dos serviços ecossistêmicos destas áreas. A análise do 

crescimento urbano dos Bairros Pina e Brasília Teimosa mostra que essas áreas urbanas 

desenvolvem‐se sobre alagados e restingas no período de 1960 e 1970. Neste período 

ocorre a expansão em área com a apropriação das áreas alagadiças por casas de baixa 

renda, edifícios empresariais e naves industriais. Esta configuração complexa do ponto 

de vista da edificação urbana revela a falta de um padrão construtivo que direcionado a 

qualificação das áreas urbanas. Neste caso, se tratar de uma área confinada pelo estuário 

da Rio Capibaribe, Parque dos Manguezais e o Oceano Atlântico, o ordenamento e/ou 
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planejamento  urbano  deveriam  ser  mais  atuante  para  conseguir  um  equilíbrio  na 

paisagem  construída  e  uma  identificação  local.  Porém  estes  aspectos  não  são,  neste 

período, levados em consideração pelo governo local. 

Esta  primeira  análise  não  leva  em  consideração  as  lutas  da  população  carente  que 

através  da  invasão  das  terras  destinadas  a  princípio  à construção do Parque de 

Inflamáveis do Porto do Recife e por litígio institucional e acabou sendo invadido, no 
caso do bairro Brasília Teimosa. O Bairro Pina tem a apropriação do espaço urbano 
mais antigo por ser ponto de passagem para a Praia da Boa Viagem. Este fato leva a 
construção das Pontes sobre o Estuário do Capibaribe. Com esta infraestrutura viária 
o interesse se voltou mais para as terras localizadas na Praia da Boa Viagem. O Pina
acaba por acomodar as famílias de baixa renda que constroem suas moradas entre
os canais do manguezal e aterra boa parte destas áreas para a expansão urbana.
Visualmente nas fotografias aéreas observa-se os espaços sendo urbanizados sem
uma retificação das ruas. Os eixos principais de vias criados a partir de 1960 causam
alguma regularidade, mas apenas para as parcelas de ligação ente as pontes e a
avenida beira-mar. O restante do bairro constitui uma configuração que com o passar
dos anos mantém um padrão de auto-organização que é notado até as ortofotomapas
mais recentes (Figura 2).
No passar dos anos e principalmente nos anos mais recentes nota-se que o
crescimento urbano segue para a saturação na área de estudo. Os espaços disponíveis
depois de 1970 são poucos e como se pode notar na Brasília Teimosa não há nenhuma
possibilidade de expansão em área. Nos anos subsequentes é constatado que os
edifícios contruídos foram pouco a pouco ganhando segundos, terceiros, quartos e
quintos andares. Além é claro de um insistente e constante apropriação da pequena
faixa de praia na Brasília teimosa pelas palafitas que ano após ano foi retirada e
reconstituída até a construção e prolongamento da avenida beira-mar para que se
conseguisse evitar o aparecimento de palafitas junto a faixa de areia e que a
população local e outros pudessem usar a praia. Na face voltada para os cursos
d´água tanto dentro do manguezal como no estuário do Rio Capibaribe ainda hoje é
notado uma quantidade muito grande Palafitas que “teimam” em existir desafiando
os poderes locais a dar soluções a estes conglomerados que proliferam diversos
problemas sociais.
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Figuras 2. a) áreas de estudo em 1951. b) áreas de estudo em 2014. 
Fonte:”shapefile a)” Hugo Barros (2017) 

Recentemente na década de 2000 foi construído o Shopping RioMar que vem a criar 
uma infraestrutura para a parte mais oeste do bairro do Pina. Este shopping beneficia-
se de dois aspectos relacionados a uma tentativa tardia de planejamento desta área 
a construção da Via Mangue que é um projeto de 2001 e que foi finalizado em 2014 
para dar uma resposta a circulação e trafego viário principalmente na interligação 
entre o centro da cidade e a Praia da Boa Viagem. E a desativação da Radio da Marinha 
e do aeroclube que existia próximo onde se situa o shopping na atualidade. Estes dois 
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fatores causam a possibilidade do crescimento vertical neste bairro até então 
condicionado e o interesse imobiliário de se construir nesta área. Além do shopping 
foram construído três torres empresariais de 40 andares. 
Esta modificação do tecido urbano vem a dar suporte a uma pressão a criação de 
projetos para transferir os moradores locais a outras áreas da cidade. Este fato ocorre 
com a remoção de muitas família que viviam em palafitas no local onde hoje é o 
shopping para um bairro social de péssimas condições em uma área de preservação 
ambiental dentro do Parque dos Manguezais. 
Estas análises são preliminares foram feitas apenas com o recurso a visualização e 
interpretação visual das coberturas aéreas utilizadas neste trabalho. Muito ainda será 
investigado e constado para uma análise mais aprofundada. 
As implicações a questões socio‐ambientais são preliminares, porém pode‐se destacar 

que as intervenções até aqui registradas são feitas em benefício ao meio de transporte 

individual, o pavimento das calçadas não existe, ou é desconfortável para a caminhada 

dos  pedestres;  as  faixas  de  bicicleta  estão  presentes  na  frente  à  praia,  com  pouco 

planejamento  e  foram  construídas  sobre  a  duna,  reduzindo  o  espaço  disponível.  O 

Parque dos Manguezais é a única área de mangue e restinga existente na área de estudo. 

Observa‐se um crescimento da área do manguezal a partir da década de 1980, porém 

esta sempre foi uma área sob jurisdição do Governo Federal e destinada a Marinha. Este 

fato facilita a invasão destas terras. 

Estas são observações empíricas e necessitam de um estudo mais aprofundado para tirar 

muitas  das  dúvidas  e  responder  a  várias  questões  que  serão  apoiadas  por  dados 

quantitativos do crescimento urbano tanto em área como em volume do edificado sobre 

o meio natural.

Por outro  lado,  o  contato  com a  realidade  local mostra outros  aspectos que não  são

perceptíveis à primeira vista. Na área de estudo com limite a praia nota‐se a inexistência

de coqueiros ou outra arborização na praia que ofereça sombra limitada, que poderia ser

utilizada pelo comércio local e informal de praia. A presença de coqueiros proporciona

algum alívio do sol até o início da tarde, após o qual os edifícios sombreiam a praia. Além

disso, os coqueiros são responsáveis por proporcionar a sensação de praia tropical que

os vendedores desejam associar com seus produtos. Portanto, além do conforto físico,

eles compõem uma paisagem de acordo com os desejos dos usuários, promovendo o

bem‐estar psicológico.

Visto as problemáticas relacionadas nestas áreas costeiras vasta população outro foco

seria  as  politicas  públicas  de  planejamento  territorial  em  diferentes  níveis  das

organizações  administrativas  e,  por  consequência,  afetando  as  condições  de  vida

população residente nesta área urbana.

As áreas verdes na área de estudo pequenas ilhas e uma grande área de manguezais que

recua  rapidamente  pela  pressão  imobiliária Numa  escala  de  trabalho mais  detalhada

pode revelar árvores individuais nos calçadões, grama ao longo de avenidas e em torno

de  edifícios  criado  pelos  moradores.  No  entanto,  o  objetivo  de  alcançar  melhores

ambientes urbanos não resulta de árvores e gramados individuais, mas da manutenção

de manchas muito maiores,  com  serviços  ecológicos  completos  a  serem  fornecidos  à

cidade. As áreas de estudo, mostra‐se que esses espaços  significativos não existem e
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foram  completamente  tomados  pelo  crescimento  das  áreas  edificadas  na  escala  de 

tempo do estudo o que compromete as condições de vida da população local. 

Discussão e Conclusão  

O presente trabalho criou uma oportunidade para vincular dados do uso do solo com 

percepções sobre o crescimento urbano de uma área com diversos problemas urbanos e 

conflitos  de  interesse.  Está  análise  é  importante,  uma  vez  que  esses  dois  tipos  de 

informações precisa ser interligados para uma visão diferenciada do planejamento das 

cidades costeiras e seus bairros. Os moradores, vivendo no espaço urbano estudando são 

os melhores agentes para detectar oportunidades de uso da terra criar novos espaços, 

neste caso destinado a habitação, mesmo com baixa ou irregular infraestruturas(15). Esta 

sensibilidade causa uma certa forma de auto‐organização na cidade, neste caso dentro 

da área de estudo. 

As áreas urbanas com um crescimento constante e a subsequente  transformação das 

paisagens naturais em diferentes escalas representam desafios significativos para reduzir 

a  taxa  de  perda  de  biodiversidade  e  o  funcionamento  do  ecossistema  relacionado  e 

garantir  o  bem‐estar  humano(15).  A  perda  de  ecossistemas  deve  ser  relacionado  ao 

padrão escolhido pelas diferentes sociedades na busca por melhores lugares de moradia 

ou neste caso apenas por encontrar um local de morada, porém com perdas significativas 

aos  recursos  de  água,  plantas,  animais  e microrganismos(16).  Esta  biodiversidade e  os 

serviços  que  ela  pode  fornecer  podem  ser  usados por  residentes  das  zonas  costeiras 

tanto quanto a areia na praia, muitas vezes considerado o único espaço natural possível 

em uma cidade costeira. 

O crescimento urbano e a impermeabilização do solo provocam mudanças na paisagem 

e um declínio  na diversidade de  espécies  e  no bem‐estar humano nas  cidades(17). Os 

governos  locais  devem  estabelecer  normas  e  um  planejamento  eficiente,  além  de 

educação ambiental a população para um convívio integrado entre os diferentes grupos 

humanos  e  os  ecossistemas  costeiros  criando  espaços  verdes.  Portanto,  existe 

possibilidades e novas  ideias para esta  integração e a oportunidade de melhorias nas 

condições de vida. Esta  integração é possível e tem que ser gerenciado pelos poderes 

públicos a nível  local com parcerias com os centros de estudos que  trabalham com o 

planejamento urbano das cidades. 

Outro aspecto  importante é a evolução e transformação das paisagens naturais como 

ocorreu  na  área  de  estudo.  O  crescimento  urbano  horizontal  e  vertical  foi  rápido  e 

destruiu  a  paisagem  costeira.  O  manguezal  quase  desapareceu,  com  os  anos  e  a 

construção de edifícios e infraestrutura urbana. O resultado, como apontado no texto, 

foi  a  criação  de  um  denso  conjunto  de  casas,  “arranha‐céus”  e  industrias  que  hoje 

constituem um arranjo urbano complicado e de difícil solução. 

A importância deste estudo está relacionada à melhoria das condições de vida a nível 

local e dos ecossistemas presentes na zona costeira fornecem serviços como a redução 

da poluição do ar, a redução do efeito das ilhas de calor, os benefícios para a saúde (o 

que torna as cidades mais sustentáveis) e constitui uma melhor sociabilidade urbana(18). 

Considerando a complexidade da sociedade urbana de hoje, exposta a ambientes cada 

vez mais artificiais, o planejamento urbano deve encontrar formas mais inteligentes de 
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evitar o declínio da qualidade ambiental dentro da cidade. Este desafio tem que prestar 

especial atenção às zonas costeiras que são atualmente mais vulneráveis à combinação 

de mudanças antrópicas e globais. Os ecossistemas costeiros são apontados como fator 

de conforto ambiental e proteção das áreas costeiras(18). Essas áreas devem ser focadas 

na  conservação  da  natureza  urbana  e  têm  como  externalidades  positivas  lazer  e 

socialização  para  os  habitantes  e  turistas.  Finalmente,  a  conservação  de  grandes 

ecossistemas naturais dentro de uma cidade traz um senso de identificação para muitos 

habitantes e é a única natureza original do lugar. 
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Resumo 

Recife vem enfrentando um  intenso processo de gentrificação, guiado pelo Projeto de 

Revitalização, que por sua vez está diretamente ligado à valorização do potencial turistico 

mercadológico, excludente, que se contrapõe a capacidade inclusiva do Turismo de Base 

Comunitária.  Diante  disto,  nosso  objetivo  foi  analisar  o  processo  de  gentrificação  no 

bairro  do  Recife  ocasionado  pela  “revitalização”.  Para  tanto,  realizou‐se  uma  análise 

midiática  no  G1,  uma  plataforma  nacional  de  notícias  que  pertence  ao maior  grupo 

midiático do Brasil. Foram selecionadas as cem primeiras matérias relacionadas ao termo 

“Recife  Antigo”,  entre  os  anos  2010  a  2017,  percebendo‐se  uma  contraposição  à 

sustentabilidade no Bairro do Recife referente à sua função e sua ocupação. 

Introdução 

O  bairro  do  Recife,  popularmente  chamado  de  Recife  Antigo,  localiza‐se  na  porção 

centro‐leste da cidade do Recife, que por sua vez, encontra‐se localizada no Litoral do 

estado de Pernambuco, Brasil. Faz fronteira com os bairros de São José, Santo António e 

Santo Amaro. Enquadrando‐se na microregião 1.1, possui cerca de 270 hectares. Ele foi 

um dos primeiros bairros da cidade, cujo surgimento está diretamente relacionado com 

o Porto do Recife, de modo que até meados do século XX sua função estava diretamente

relacionada às atividades portuárias.

Como a maioria dos bairros porturários da época, o bairro do Recife era um ambinete 

insalubre,  sem  iluminação  adequada,  frequentado  por  pessoas  desfavorecidas 

economico e socialmente. (LEITE, 2006) 

Com  o  intuito  de  alterar  essa  realidade,  trazer  modernidade,  higiene  e  suprir  as 

necessidades impostas pela exportação de cana de açucar, em 1910 o bairro passa por 

grandes reformas, assim como afirma Leite: 
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quase  todo  o  bairro  foi  demolido,  com  o  que  ainda  restava  de  exemplares  da  arquitetura  colonial.  O 

discurso da higienização no Recife encontra seu principal alvo nos sobrados do velho bairro portuário, cuja 

necessária  profilaxia  tinha  como  justificativa  o  caráter  predominantemente  insalubre  de  seu  interior, 

acentuado pelo hábito de manter‐se inimigo da rua. (LEITE, P. 21, 2006) 

O  bairro  foi  reconstruido  com  inspiração  na  arquitetura  francesa.  Duas  grandes  ruas 

foram abertas para facilitar o transporte da cana de açucar e circulação de pessoas. Um 

fato importante a ser salientado é que o bairro do Recife, nunca foi um bairro residencial, 

porém existem algumas residncias que permanecem até os dias atuais. (URPI, 2010) 

No decorrer do século XX, o referido Recife Antigo vai perdendo seu prestigio devido ao 

crescimento de outros bairros próximos e da expeculaçao imobiliária no bairro de Boa 

Viagem. Desta forma, se desencadeia um processo natural de esvasiamento do centro 

em questão. (URPI, 2010) 

Esse esvasiamento trouxe grandes repercursões. Em 1960, o bairro do Recife começa a 

ser frequentado por pessoas cada vez mais pauperizadas, iniciando‐se um processo de 

abandono por parte da do governo. Devido a isso, alguns moradores do bairro do Recife 

deixaram  suas  casas,  em  busca  de  melhor  infraestrutura  nos  bairros  vizinhos, 

desencadeando uma desocupação de casarões e armazens que já não se enquadravam 

no  momento  social  e  econômico  no  qual  se  encontrava  a  cidade.  Alguns  imóveis 

passaram a ser ocupados por pessoas desfavorecidas economicamente, como é o caso 

da área norte do bairro que passou a abrigar a comunidade do Pilar. (URPI, 2010) 

Até a década de 1980 as atividades economicas que ainda resistiam no bairro entraram 

em um processo de decadncia, fazendo com que o bairro fosse entregue ao abandono. 

Durante a noite, quando o bairro não abrigava mais as atividades comerciais, mudava de 

função, assim como afirma Leite: 

Durante o dia, as atividades econômicas do porto e a movimentação de pessoas nos bancos e instituições 

públicas asseguravam uma rotina diária aparentemente igual à do restante da cidade. À noite, com as ruas 

escuras, o bairro era um convite a uma aventura de risco. Prostitutas e travestis... dividiam as esquinas 

com mendigos e meninos que faziam da rua as suas casas. (Leite, 2007, p. 149). 

Algumas  medidas  como  o  Plano  de  Preservação  dos  Sítios  Históricos  da  Região 

Metropolitana do Recife (1979) e Plano de Reabilitação do bairro do Recife (1985 – 1989), 

foram adotadas com o intuito de recuperar o bairro do Recife. 

No entanto, só a partir dos anos 2000 é que se inicia um processo mais intenso para a 

recuperação  do  Recife  Antigo.  Em  2003  foi  apresentado  o  Plano  Urbanístico  para 

instalação  de  um  Complexo  Turístico  Cultural  Recife‐Olinda.  A  partir  deste,  outros 

pequenos  projetos  surgiram,  dando  a  impressão  que  se  tratavam de  ações  pontuais, 

contudo  através  de  um  olhar macro  percebe‐se  que  se  trata  de  um  reordenamento 
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interligado  do  espaço.  Desta  forma,  pode‐se  analisar  as  ações  do  capital  sendo 

construída. Como esclarece Mitet: 

As ações do Estado, contudo, não acontecem de forma isolada, mas como produto de um processo social 

de  fortalecimento  e  consolidação  do  capitalismo  em que o  Estado  aparece  como  “neutro”,  acima dos 

interesses particulares de classes e indivíduos” (MILET, P. 62, 1998) 

O  de  revitalização  pelo  qual  o  Bairro  do  Recife  está  passando  foi  inspirado  no  Plano 

Urbanístico para instalação de um Complexo Turístico Cultural Recife‐Olinda (2003), tem 

como alvo a promoção do turismo, com atividade de lazer, como o projeto: Recife de 

Coração,  desenvolvido  pela  Secretaria  de  Esportes  e  Lazer,  que  promove  atividades 

culturais e esportivas todos os domingos no bairro 

Essas atividades trouxeram para o bairro uma nova função e com isso muitas pessoas 

que antes habitavam as ruas abandonadas, ou cujo poder aquisitivo não acompanharam 

os aumentos do custo de vida ‐ devido a reestruturação do bairro de modo a atender o 

turismo mercadológico‐ foram forçadas à buscar outros lugares, configurando‐se assim 

um processo de gentrificação.  

Esse  processo  de  “retirada”  de  antigos  moradores,  pequenos  comércios,  antigas 

residncias recebe o nome de gentrificação. Segundo Santos: 

O fenômeno afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do 

local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a 

região e afetando a população de baixa  renda  local.  Tal valorização é  seguida de um 

aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanncia de antigos moradores 

de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. (SANTOS, 

P 588, 2014) 

Ainda sobre o processo de gentrificação do bairro do Recife, o mesmo é causado por 

intervenções superficiais, assim como afirma Pinto (2016), 

É possível afirmar que esses são efeitos das intervenções pontuais e contingentes que se 

dirigem  ao  benefício  específico  de  parcelas  da  cidade  e  da  sociedade.  O  festejado 

ecossistema da informação e serviços que usa o bairro como plataforma física também é 

uma ideia fora do lugar, ou descolada do lugar. (PINTO, 2016) 

A opção pelo turismo como atividade para uma reorganização do bairro do Recife  pode 

ser explicada de acordo com o que Coriolano (2012) chama de reestruturação do capital, 

da seguinte forma: o sistema capitalista ao longo do tempo, devido as suas contradições, 

teria passado por sucessivas crises e reestruturações e, em sua quinta  reestruturação 

(pós‐Segunda Guerra Mundial),  o  carro  chefe  da  economia  capitalista  deixa  de  ser  a 

indústria e passa a ser os serviços e, neste momento, o turismo teria despontado em 

todo o globo como uma atividade lucrativa em expansão. 

A partir de então, surgem as grandes empresas de turismo, que operam dentro de uma 

lógica  mercadológica,  na  busca  do  lucro  máximo,  mostrando  o  lado  perverso  da 
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globalização, quando, após apropriar‐se do lugar de vida, apropria‐se também da história 

(adequando‐a  para  se  tornar  mercadoria  vendável)  de  pessoas  ou  comunidades, 

retirando com isso o protagonismo destes sujeitos. (Santos, 2000) 

Diante  disso,  o  bairro  do  Recife  se  torna  o  palco  ideal  para  propagar  essa  ideologia 

mercadológica,  pois  segundo Milet  (1988),  o  turismo  que  proporciona  uma  volta  ao 

passado seduz mais pessoas que o presente, portanto também é uma fonte de riqueza 

que alimenta o capital. Neste sentido, o capital além de alienar o trabalho, passa a alienar 

também o lazer, o ócio das pessoas.  

Assim, a satisfação de uma das necessidades básicas do ser humano, o ócio (Coriolano, 

2012),  não  deveria  se  deixar  “apropriar”  pelo  Mercado,  através  do  marketing  que 

direciona o  tempo  livre das pessoas de modo que elas passem a optar determinadas 

formas de atividade pelo fetiche ou modismo e não por uma necessidade ou desejo mais 

profundo.  Muito  pelo  contrário,  uma  experiência  turística  para  ser  vivenciada  com 

enlevo e refazimento, do espírito, da mente e do corpo, criativa, deve ser guiada, antes 

de tudo a partir de uma ética humana e valores basilares sociais e ecológicos.  

Para que se construam cidades inclusivas, resilientes e sustentáveis, não se pode erigí‐

las sobre bases alienadas, do ponto de vista de quem executa o serviço e alienantes, por 

parte de quem os consome, mas sim de uma outra forma possível, na qual o turismo 

poderá  ser  uma  oportunidade  de  melhoria  socioeconômica  para  aqueles  que 

historicamente foram sendo deixados a margem pela Sociedade Moderna e pelo sistema 

capitalista. Desta forma, a reconstrução seria autenticamente sustentável, ao qualificar 

o desenvolvimento  local  ao  contemplar  o  cuidado  com  o  Outro  e  com  o  ambiente

natural.

É a partir desta concepção de ética ‐a do cuidado‐ que se erguem cidades capazes de 

oferecer  primeiramente  uma  vida  digna  aos  que  residem nos  territórios,  para  só  em 

seguida tornar‐se valorizada pelos visitantes, por encontrarem nestes ambientes sinais 

evidentes de respeito e acolhimento do Estado e das empresas privadas. 

Essas questões perpassam diretamente pelo valor do  solo urbano que Segundo Milet 

(1988),  se expressa na capacidade de cada  localidade em criar espaços para suprir as 

necessidades  locais.  Desta  forma,  o  processo  de  revitalização  precisa  abranger  a 

totalidade  do  espaço  perpassando  por  uma  governança  participativa,  melhoria  da 

qualidade de vida, o respeito ao ambiente e as questões culturais, de lazer e conexão 

urbana. (GUERRA, 2005). 

No entanto, o que se percebe no bairro do Recife é a existência de uma dicotomia social. 

Dentro do mesmo espaço, que recebe  incentivos governamentais e privados para ser 

frequentado pelos turistas, existe uma comunidade de baixa renda, Pilar, e pessoas que 

antes habitavam as ruas que não foram incorporadas em sua totalidade no projeto, nem 
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no que tange a participação na prestação de serviços e renda e nem do usufruto dos 

serviços de lazer que são oferecidos. 

Analisando o bairro por essa perspectiva da segregação social, percebe‐se a globalização 

como perversidade (Santos, 2000), sistêmica e presente na raiz da estagnação do projeto 

de  humanidade  estando  relacionado  com  a  adesão  aos  paradigmas  do  mercado: 

acumulação do capital a qualquer custo e o consumismo, a partir dos quais se tem erigido 

desoladoras “paisagens” de exclusão nos projetos urbanísticos. 

Com base nas questões apresentadas, o processo de revitalização do Recife Antigo está 

sendo dirigido à uma pequena parcela da população, que preza pelo  lazer, estética e 

segurança. A construção de bares e torres residenciais de alto padrão no Marco Zero da 

cidade, policiamento, projetos como Recife de Coração fazem com que os turistas e a 

camada mais favorecida da cidade ocupem o lugar e desfrutem de momentos de lazer, 

alterando a função e as características do bairro. 

Essas  mudanças  no  bairro  fazem  parte  do  que  Santos  (2000),  chama  de  “fábula”.  A 

globalização expressa como “fábula”, é uma fantasia de  ideal de mundo vendida pela 

força  da  máquina  ideológica  e  de  um  mercado  avassalador,  dito  global  e  capaz  de 

homogeneizar o planeta, quando na verdade tem aprofundado diferenças locais. 

Partido‐se  de  uma  abordagem  da  realidade  sob  a  perspectiva  dos  Sítios,  as  leis 

econômicas  e  os  sistemas  produtivos  não  poderiam  ser  pensados  separadamente  do 

contexto moral e social, e as singularidades dos espaços vividos inviabilizariam qualquer 

modelo único (Zaoual, 2006). 

Como  alternativa  ao  turismo  que  está  sendo  imposto  no  Recife,  o  Turismo  de  Base 

Comunitária  (TBC),  permite  e  respeita  as  singularidades  de  cada  lugar,  contempla  as 

comunidades locais com trabalho e renda, investindo em sua qualidade de vida, evitando 

um  modelo  generalista  de  desenvolvimento,  capaz  de  incluir  os  residentes  e  os 

transeuntes da localidade em questão. De acordo com Irving: 

Turismo  de  Base  Comunitária  [...]  implica  não  apenas  a  interpretação  simplista  e 

estereotipada  de  um  grupo  social  desfavorecido  que  recebe  os  ‘outsiders’  curiosos  e 

ávidos pelo exotismo em seu convívio cotidiano, para o aumento de sua renda e melhoria 

social,  mas,  antes  de  tudo,  significa  encontro  e  oportunidade  de  experiência 

compartilhada. (Irving, 2010, p. 111). 

Trata‐se de uma iniciativa na qual existe o protagonismo da comunidade residente no 

local,  divisão  equinânime  da  renda  gerada  que  é  investida  na  própria  comunidade, 

cooperação e conservação da cultura e dos ambientes naturais do lugar, que contribui 

para a consecução de uma outra globalização possível. 
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Para  tanto,  é  importante  o  estabelecimento  de  uma  boa  governança,  participativa, 

contextualizada,  embasada  em  princípios  éticos  e  morais  universais,  que  busque  a 

melhoria da qualidade de vida cotidiana da coletividade em primeiro lugar.  

Desta  forma,  se  poderia  considerar  que  um  desenvolvimento  autntico  e  sustentável 

estaria processando‐se, pois como esclarece Goulet (2002), apenas o desenvolvimento 

autntico poderia  ser  sustentável  e,  para ele  ser  autntico  significa que uma  sociedade 

fornece o nível ótimo de sustentação da vida, estima e liberdade para todos os membros. 

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi analisar o processo de gentrificação no 

bairro do Recife ocasionado pela “revitalização”. Assim possibilitando uma outra visão 

sobre os processos de revitalização nos bairros históricos. 

Metodologia 

A pesquisa teve um caráter qualitativo, caracterizada como uma pesquisa documental 

segundo  GIL  (2008).  O  desenvolvimento  da  pesquisa  documental  segue  os  mesmos 

passos  da  pesquisa  bibliográfica.  Apenas  há  que  se  considerar  que  o  primeiro  passo 

consiste na exploração das fontes documentais, que são em grande número. Existem de 

um  lado,  os  documentos  de  primeira mão,  que  não  receberam  qualquer  tratamento 

analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas contratos, diários 

filmes, gravações, etc. (GIL, 2008, p. 51) 

Com o objetivo de analisar o processo de gentrificação no bairro do Recife, realizou‐se 

uma análise midiática no G1, uma plataforma nacional virtual de divulgação de notícias, 

que pertence ao Grupo Globo, a maior empresa da mídia brasileira. 

A análise se deu seguindo os seguintes passos:  

 No primeiro momento, no campo “busca” do Portal G1, colocou‐se a expressão:

Recife Antigo;

 No segundo foram filtrados os resultados para que fossem analisadas apenas as

notícias escritas, já que a plataforma também oferece noticias em video;

 O terceiro passo foi criado uma tabela no Excel com as colunas: data, título da

matéria, tema, e o link;

 No quarto momento estabeleceu‐se relações entre as datas e os temas de cada

matéria.

Para uma análise completa foram consideradas as 100 primeiras matérias que estavam 

relacionadas  a  expressão  “Recife  Antigo”  desde  2010  até  2017,  período  referente  às 

primeiras  interferencias  concretas  do  projeto  de  revitalização,  inspirado  no  Plano 

Urbanístico do Complexo Turístico Cultural Recife‐Olinda. 
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Após o preenchimento de toda a tabela realizando‐se correlações entre o tema e data da 

postagem da matéria foi possível uma análise da funcionalidade do bairro e do processo 

de gentrificação imposto pelo processo de revitalização do bairro. 

Resultados 

Entre  as  cem  notícias  analisadas  durante  a  realização  da  pesquisa  notou‐se  um 

acentuado processo de gentrificação do bairro do Recife. Em 1960 sengundo Urpi (2010), 

o bairro enfrentou um momento de abandono governamental que resultou na ocupação

do  bairro  por  pessoas  pauperizadas,  além  do  crescimento  da  circulação  de  drogas  e

outras atividades ilícitas.

Nos últimos anos, quando o projeto de revitalização começa a tomar impulso, o bairro 

ganha um valor turístico, isso se nota nas notícias analisadas, pois apenas sete, das cem, 

não estavam diretamente relacionadas à atividades turísticas: duas relatavam a violncia 

presente no bairro, (datadas de setembro de 2011 e agosto de 2012), apenas uma notícia 

tratava de protestos contra o projeto de revitalização (datada de julho de 2011) e quatro 

da última eleição para prefeito da cidade, (todas datadas de julho de 2016) 

Todas as outras notícias analisadas estavam relacionadas ao turismo proporcionado pelo 

bairro, exposições de arte, shows gratuitos, sistema de transporte e notícias relacionadas 

ao projeto Recife de Coração que por sua vez faz parte do projeto de revitalização do 

bairro. 

Tabela 1: Relação temas das matérias e quantidade 

Tema  Quantidade de matérias 

Violncia  2 matérias 

Protestos  1 matéria 

Eleição  4 matérias 

Turismo  93 matérias 

Cabe salientar que a gentrificação atende uma classe social favorecida economicamente 

que busca lazer, segurança e estética. Para isso é preciso que os órgãos governamentais 

e instituições privadas trabalhem em comunhão passando a imagem de um espaço que 

possa ser usufruído por essa parcela da sociedade. 

Nesse aspecto a mídia atua em conjunto com a gentrificação, divulgando os aspectos 

positivos  do  bairro  em  questão,  mostrando  um  bairro  seguro,  turístico,  cheio  de 

atrações, e deixando de noticiar a população pauperizada que atua nas atividades ilícitas, 

e que ainda trafega e habita nas ruas do Recife Antigo 

Como afirma Pinto (2016), o projeto de revitalização não beneficia todas as pessoas, de 

forma que a estrutura do  lugar não se modificou profundamente, permanecendo um 

processo de segregação social. 
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Com a análise das notícias, nota‐se que a partir do processo de revitalização do bairro, 

ocorreu  um  intenso  processo  de  gentrificação,  o  bairro  passa  a  ser  frequentado  por 

pessoas favorecidas economicamente, causando uma segregação social e econômica da 

comunidade local. 

O  bairro  do  Recife,  passou  de  um  bairro  prioritariamente  comercial,  para  um  bairro 

turístico, no entanto essas mudanças tem se dado nos moldes da globalização perversa 

e de fábula (Santos, 2000), voltado para atender ao Turismo mercadológico, mantendo‐

se através de uma violncia silenciosa (gentrificação) que requer aumento de gastos com 

o policiamento da região e outros recursos fornecidos para a coerção.

Porém,  é  preciso  salientar  que  o  turismo  mercadológico  não  é  a  única  forma  de 

desenvolver  socioeconomicamente  a  região,  O  Turismo  de  Base  Comunitária,  por 

exemplo, desenvolve o espaço, propiciando um ambiente onde prevalece o exercício da 

ética do humano em processos participativos de tomada de decisão. (Coriolano, 2014) 

Conclusões 

O Recife Antigo enfrenta um acentuado processo de gentrificação. O bairro que antes 

era  comercial,  abandonado  pelos  órgãos  públicos,  frequentado  por  pessoas  de  baixo 

poder aquisitivo, está sendo frequentado atualmente por pessoas de classes sociais mais 

favorecidas  economicamente,  além  de  sua  função  ser  predominantemente  turística 

mercadológica. 

Esse  fenômeno  socioeconômico  está  diretamente  relacionado  ao  projeto  de 

Revitalização do Bairro do Recife e se percebe claramente nas notícias analisadas. A partir 

de 2010, época na qual o projeto de revitalização ganha força e, por tanto data escolhida 

para a realização da análise midiática, o bairro começa a ser divulgado como um polo de 

atração turística. Percebe‐se isso nas matérias do G1 que destaca o turismo em 93 das 

100 matérias analisadas. 

Com a mudança de função da localidade estudada (a gentrificação), o carnaval, o projeto 

Recife Antigo de Coração, os shows, exposições ganham espaço na mídia, mostrando que 

o bairro atualmente mudou sua  função, deixando de ser um bairro abandonado, sem

investimentos  e  frequentado  por  pessoas  pauperizadas,  atualmente  é  um  bairro

turístico, com diferentes atividades recreativas e de lazer.

Revitalizar,  etimologicamente  significaria  dar  vida  nova,  mas  toda  a  reflexão  aqui 

desenvolvida  demonstra  que  vida  nova  não  é  o  que  está  sendo  propiciado  a  alguns 

“cidadãos” moradores  do  lugar  onde  tem ocorrido o projeto  em questão,  não  sendo 

possível então, assim qualificá‐lo. 

Percebe‐se então que é preciso pensar e agir na reconstrução dos espaços urbanos a 

partir  de  uma  concepção  humanizada,  oferecida  através  do  restabelecimento  e 
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fortalecimento de sentimentos,  tais como: pertencimento,  solidariedade, cooperação, 

para que assim a cidade seja marcada por dignidade e, que nela se inscreva uma outra 

história, que num futuro próximo possa ser contada, com orgulho, não como fábula e, 

muito menos como perversidade, mas como um processo evolutivo na construção de um 

mundo mais justo e sustentável a partir do desenvolvimento autntico de cada localidade. 
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Resumo 

A exposição das crianças a poluentes atmosféricos, nomeadamente material particulado, 

potencia efeitos adversos na  sua  saúde.  Para abordar  esta questão,  foram  realizadas 

medições de concentração mássica de partículas e sua distribuição granulométrica em 

escolas  e  casas  da  área metropolitana  de  Lisboa,  no  âmbito  do  projeto  europeu  LIFE 

Index‐Air. As medições foram efetuadas no ambiente interior e exterior durante o período 

normal  de  ocupação.  A  concentração  de  partículas  no  interior  das  casas  mostrou‐se 

dependente da localização na cidade enquanto que nas escolas depende principalmente 

da  existência  de  fontes  de  poluentes  no  interior.  As  variações  da  concentração  de 

partículas nos padrões diários são dependentes da ocupação dos espaços e das atividades 

realizadas. 

Introdução 

A  qualidade  do  ar  é  fundamental  para  a  saúde  das  populações  e  preservação  do 

ambiente,  sendo  tema  de  debate  nas  últimas  décadas.  A  avaliação  de  poluentes 

atmosféricos  é  elementar  para  a  elaboração  de  estratégias  e  planos  de  ação  para  o 

controlo  da  qualidade  do  ar,  para  a  formulação  de  indicadores  ambientais  e  para  a 

avaliação da eficácia das ações de controlo tomadas. 

Um dos poluentes mais comuns na atmosfera é o material particulado (PM, do  inglês 

particulate matter), também designado por aerossol atmosférico. Estes termos definem 

uma  mistura  de  partículas  sólidas  e/ou  líquidas  em  suspensão  no  ar.  O  aerossol 

atmosférico é alvo de estudo por vários motivos,  incluindo a sua  influência no clima1, 

visibilidade2 e saúde humana3. 

As  partículas  são  geralmente  classificadas  em  duas  categorias  de  acordo  com  o  seu 

tamanho: partículas com um diâmetro aerodinâmico menor do que 2,5 µm (PM2.5) e 10 

µm  (PM10).  As  primeiras  são  chamadas  partículas  finas  enquanto  as  partículas  com 

diâmetro  superior  a  2,5  µm  são  consideradas  grossas4.  Numerosos  estudos  têm 
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evidenciado efeitos adversos no sistema cardiovascular e respiratório humano ligado à 

exposição  a  partículas5.  Os  efeitos  dos  aerossóis  são  dependentes  do  tamanho  das 

partículas,  sendo  diferentes  efeitos  na  saúde  associados  a  diferentes  diâmetros3. 

Enquanto que os aerossóis grosseiros afetam principalmente as vias aéreas superiores6, 

as partículas mais finas penetram mais profundamente no sistema respiratório até aos 

alvéolos. As partículas ultrafinas  (< 0,1 µm) têm a capacidade de penetrar no sistema 

circulatório e induzir inflamação7. Para além do tamanho, a composição química também 

influencia a potencial toxicidade induzida em diferentes regiões do corpo5. A distribuição 

de elementos químicos varia com o tamanho das partículas e depende das suas fontes. 

A qualidade do ar nos edifícios é um fator importante e fundamental para a saúde e bem‐

estar, uma vez que as pessoas passam cerca de 80% a 90% do seu tempo em ambientes 

interiores8. A qualidade do ar  interior é, em parte, determinada pela qualidade do ar 

exterior, devido à possível infiltração de poluentes. A taxa de infiltração das partículas 

depende não só das barreiras físicas do edifício, da ventilação (natural ou mecânica) e 

das  características  urbanas  (ex.  topografia,  tráfego  automóvel)  e  variáveis  climático‐

meteorológicas9, como também das propriedades físico‐químicas10 e tamanho11, 12 das 

partículas. Um ar exterior de qualidade é, portanto, essencial para que o ar interior esteja 

limpo, mas existem outras fontes de poluição do ar interior. 

Embora os efeitos da exposição à poluição do ar sobre a saúde de indivíduos adultos não 

possam ser negligenciados, as crianças são fisiologicamente mais suscetíveis à poluição 

do ar13–15, uma vez que os seus órgãos encontram‐se em desenvolvimento e têm níveis 

mais elevados de atividade física e maior taxa de respiração14. Portanto, a exposição das 

crianças a poluentes atmosféricos apresenta uma  importância acrescida em relação à 

exposição dos adultos. Uma grande parte da exposição diária das crianças à poluição do 

ar ocorre na escola, incluindo o tempo dentro da sala de aula e no exterior durante os 

intervalos, e em casa. As exposições individuais de cada criança diferem à medida que 

mudam  de  localização  devido  à  variação  espacial  dos  níveis  de  concentração  dos 

poluentes atmosféricos. 

Em estudos anteriores sobre a qualidade do ar no interior de escolas16–23 foi referido a 

presença de numerosos poluentes no interior das salas de aulas e que uma boa qualidade 

do ar é vital para a saúde das crianças e para o seu bom desempenho. Alguns estudos 

demonstraram que as concentrações de PM10 excederam as diretrizes da Organização 

Mundial  de  Saúde  (WHO,  do  inglês World  Health  Organization)  em  microambientes 

escolares, como salas de aula24–26. Além disso, diversos investigadores têm comprovado 

que a poluição do ar também pode afetar o desenvolvimento cognitivo das crianças27–30. 

Sunyer et al. (2015)30 indicaram que o desenvolvimento do cérebro pode ser vulnerável 

à poluição durante a média infância, que engloba crianças de 7 a 10 anos. 

As ações políticas mais eficazes são aquelas baseadas em evidências bem estabelecidas 

das ligações entre a saúde das crianças e a exposição à poluição do ar, garantindo que os 

esforços de prevenção da exposição levem à melhoria da saúde. 
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O  presente  estudo  incorpora‐se  no  projeto  europeu  intitulado  "Development  of  an 

Integrated Exposure – Dose Management Tool for Reduction of Particulate Matter in Air 

(LIFE  Index‐Air)",  em  resposta  à  importância  do  estudo  da  exposição  das  crianças  à 

poluição  do  ar.  Uma  descrição  detalhada  do  projeto  encontra‐se  disponível  on‐line 

(http://www.lifeindexair.net/). O objetivo do presente estudo é avaliar a qualidade do 

ar, em termos de material particulado, no ambiente interior e exterior de casas e escolas 

da área metropolitana de Lisboa. Foram obtidas as concentrações mássicas de partículas 

com  o  intuito  de  quantificar  a  exposição  das  crianças  e  avaliar  a  relação  entre  as 

concentrações interiores e exteriores. 

Metodologia 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na área metropolitana da cidade de Lisboa (Portugal). O clima em 

Lisboa é mediterrânico. A capital portuguesa é a cidade da Península Ibérica com maiores 

congestionamentos  de  trânsito.  De  acordo  com  as  conclusões  do  Índice  de  Tráfego 

Global  2017,  divulgado  pela  marca  de  GPS  “TomTom”,  os  condutores  da  capital 

portuguesa passam, em média, 40 minutos por dia no trânsito. Além disso, Lisboa tem 

um  aeroporto  e  diversos  terminais marítimos  ao  longo  do  estuário  do  rio  Tejo,  que 

constituem  fontes  adicionais  de  poluentes  atmosféricos  que  muitas  vezes  são 

transportados para a cidade. 

Devido à topografia da área, o transporte e a dispersão de poluentes atmosféricos são 

controlados em grande parte por ventos flutuantes costeiros que sopram do mar durante 

o dia (brisa diurna) e, em menor grau, pelos ventos da terra de noite (brisa noturna). No

centro  da  cidade,  a  predominância  de  ruas  estreitas  e  a  escassez  de  áreas  verdes

dificultam a dispersão de poluentes. Além disso, a cidade é frequentemente afetada pelo

transporte de massa de ar africana, o que contribui significativamente para o aumento

do material particulado na atmosfera.

Locais de amostragens 

O estudo  da  qualidade  do  ar,  em  termos  de material  particulado,  foi  realizado  em 3 

escolas e 12 casas da área metropolitana de Lisboa, selecionadas no âmbito do projeto 

europeu  LIFE  Index‐Air.  Esta  seleção  foi  efetuada  considerando  escolas  e  casas  onde 

estudam e habitam, respetivamente, crianças na faixa etária entre os 5 e os 9 anos de 

idade.  As  amostragens  foram  realizadas  simultaneamente  no  ambiente  interior  e 

exterior.  A  campanha de  amostragem ocorreu  de  setembro  a  dezembro  de  2017.  As 

localizações dos locais de amostragem encontram‐se assinaladas no mapa da Figura 1. 
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Figura 1: Localização das escolas e casas. 

Recolha e análise das amostras 

As concentrações de PM2.5 e PM10 foram obtidas através da recolha de partículas por 

um amostrador de médio volume (Leckel, modelo MVS6), equipado com uma cabeça de 

pré‐separação  desenhada  para  recolher  PM2.5  e  PM2.5‐10,  simultaneamente.  Foi 

colocado um amostrador no espaço interior e outro no exterior a recolher partículas a 

um caudal de 2,3 m3/h. 

As  partículas  foram  recolhidas  granulometricamente  através  do  uso  de  impactores 

pessoais em cascata (PCIS, do inglês Personal Cascade Impactor Samplers) conectados a 

bombas SKC Leland Legacy, a operar a 9 L/min. Um PCIS foi colocado no interior e o outro 

no exterior das 3 escolas e em 4 casas. Cada PCIS amostrou partículas fracionadas nas 

gamas de tamanho de < 0.25, 0.25‐0.5, 0.5‐1, 1‐2.5 e > 2.5 µm. 

As  amostras  de  partículas  nas  escolas  foram  recolhidas  no  horário  escolar  (8  h/dia, 

tipicamente  das  9h  às  17h)  durante  5  dias  semanais  consecutivos.  Nas  casas  foram 

realizadas 4 amostras semanais diárias de 15h (período normal de ocupação, das 18h às 

9h)  e  durante  24h  de  um  fim‐de‐semana.  Os  filtros  nos  amostradores  Leckel  foram 

substituídos  diariamente  e  nos  PCIS  foi  efetuada  uma  amostragem  cumulativa,  para 

garantir a representatividade gravimétrica da amostra. 

A massa de partículas depositada nos  filtros  foi quantificada por análise gravimétrica, 

através da utilização de uma microbalança analítica (Sartorius R160P). Os filtros foram 

colocados a estabilizar, pelo menos 24 horas antes do início da pesagem, numa sala com 

temperatura e humidade controlada. 

O  fotómetro  a  laser  DustTrak  (Modelo  8533,  TSI)  foi  colocado  a  monitorizar 

continuamente  (24  h/dia)  as  concentrações  de  vários  tamanhos  de  partículas  (PM1, 

PM2.5, PM4, PM10 e PTS (partículas totais em suspensão)) com resolução temporal de 1 

439

Parte I



minuto. As  concentrações de PM2.5 e PM10  fornecidas pelo monitor DustTrak  foram 

corrigidas  através  das  medidas  gravimétricas  realizadas  em  simultâneo.  Na  Figura  2 

encontra‐se  representada  a  comparação  das  concentrações medidas  com o DustTrak 

com aquelas determinadas gravimetricamente. 

Figura 2: Concentrações de PM2.5 e PM10 (µg/m3) medidas com o DustTrak vs. aquelas 

determinadas gravimetricamente em amostras recolhidas através do Leckel na a) casa 

HX8 e na b) escola SC. 

A localização dos equipamentos de amostragem e monitorização foi escolhida baseada 

na  disponibilidade  de  fonte  de  energia  e  de  forma  a  perturbar  o  mínimo  possível  as  

medições  e  a  circulação  das  pessoas.  As  admissões  de  ar  dos  equipamentos  foram 

colocadas a aproximadamente 1 m acima do nível do solo, correspondendo a uma altura 

média das vias respiratórias de crianças entre 5 a 9 anos de idade. 

Resultados e discussão 

Concentrações mássicas de PM2.5 e PM10 

Nas Figuras 3 e 4 estão representadas as concentrações mássicas de PM2.5, PM2.5‐10 e 

PM10 durante as horas de ocupação das casas e das escolas, respetivamente, no espaço 

interior e exterior. 

Nas  casas  os  valores  de  concentração  de  PM2.5  são  bastante  semelhantes  entre  o  

ambiente  interior  e  exterior,  apresentando  uma  relação  média  interior/exterior  de 

aproximadamente 1,0. A concentração das partículas grossas (PM2.5‐10) no ambiente 

exterior  foi  em  média  2  vezes  superior  ao  medido  no  espaço  interior.  Os  resultados  

demonstram que a eficiência de infiltração foi alta para as partículas finas e decrescente 

com o aumento do tamanho das partículas. As concentrações mais altas de PM2.5 foram 

obtidas para as casas HX2, HX3, HX5 e HX6 localizadas na área central de Lisboa (casas 

assinaladas a azul na Figura 1), possivelmente devido ao  tráfego  intenso existente no 

centro  da  cidade.  Nas  casas  HX0  e  HX4  as  concentrações  de  partículas  também  

apresentaram valores elevados. A casa HX0 encontra‐se próxima do aeroporto Humberto 

Delgado e a casa HX4 localiza‐se na proximidade do terminal de carga e de cruzeiros e da 

doca de recreios em Alcântara. No entanto, apesar destes locais constituírem uma fonte 

adicional de poluentes atmosféricos, devido às emissões de tráfego aéreo e marítimo, 

respetivamente, é necessário fazer um estudo mais aprofundado nestas zonas, através 

de  uma  completa  caracterização  química  das  partículas  recolhidas  e  respetiva  

identificação das fontes de emissão. No avanço do projeto LIFE Index‐Air este estudo irá 
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ser realizado através da avaliação da qualidade do ar em mais casas localizadas nestas 

zonas. 

Geralmente,  as  concentrações  de  PM2.5  e  PM10  encontraram‐se  abaixo  dos  valores 

limite  estabelecidos  pela  União  Europeia  (EU)  e  pela  Organização Mundial  de  Saúde 

(WHO) e dos valores limites estabelecidos para espaços interiores em Portugal. A casa 

HX3  apresentou  em  média  valores  de  PM2.5  superiores  ao  valor  limite  diário 

estabelecido pela WHO e pela legislação portuguesa, talvez porque a taxa de infiltração 

de  poluentes  do  exterior  no  interior  da  casa  é  alta,  com  uma  relação  média 

interior/exterior de 0,9. As concentrações de PM2.5 no ambiente interior e exterior da 

casa HX3 foram em média 3 vezes superiores às medidas nas restantes casas avaliadas. 

Figura 3: Concentrações de PM medidas no interior (indoor) e exterior (outdoor) das 

casas e representação dos valores‐limite (LV) 

Nas escolas os valores de concentração de PM2.5, PM2.5‐10 e PM10 são mais elevados 

no  ambiente  interior  do  que  no  exterior  por  um  fator  médio  de  1,6,  2,1  e  1,8, 

respetivamente, evidenciando a existência de fontes de partículas dentro das salas de 

aula.  Contrariamente  ao  que  se  observou  nas  casas,  nas  escolas  não  foi  evidente  a 

influência  da  localização  nas  concentrações  de  partículas,  uma  vez  que  na  escola  SA 

situada no Parque das Nações as concentrações foram bastante semelhantes às medidas 

na escola SB localizada no centro de Lisboa (ver as localizações na Figura 1). Na escola SC 

as  concentrações no  interior da  sala de aula  foram em média duas  vezes  superior  às 

medidas nas escolas SA e SB. 

Geralmente,  as  concentrações  de  PM10  e  PM2.5  no  interior  das  salas  de  aulas 

encontraram‐se acima dos valores limite estabelecidos pela EU e pela WHO e também 

dos valores limites estabelecidos para espaços interiores em Portugal. O pior caso de má 

qualidade do ar foi encontrado na escola SC, onde os valores médios de PM2.5 e PM10 

no interior da sala de aula ultrapassaram em dobro os valores limite diários estabelecidos 

pela WHO e pela legislação portuguesa. 
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Os resultados obtidos no presente estudo para PM2.5 e PM10 são comparados na Tabela 

1 com estudos realizados em escolas de outros países. Em geral, as concentrações médias 

de PM2.5 e PM10 nas escolas de Lisboa foram mais baixas do que as medidas nos outros 

países, tanto no ambiente interior como exterior. No entanto, foi em Estocolmo que se 

observaram as concentrações médias de PM2.5 mais baixas. 

Figura 4: Concentrações de PM medidas no interior (indoor) e exterior (outdoor) das 

escolas e representação dos valores‐limite (LV) 

Tabela 1: Concentrações médias de PM2.5 e PM10 (μg/m3) no interior e exterior de 

escolas 

Source Location N schools
Sampling 
time

Mean indoor concentration 
(LIFE Index-Air/other ratio)a

Mean outdoor concentration 
(LIFE Index-Air/other ratio)a

PM2.5 PM10 PM2.5 PM10

Wichmann et 
al. (2010)31

Stockholm, 
Sweden

6 8–16 h 8 (4,4) – 10 (2,2) –

Rivas et al. 
(2014)22

Barcelona, 
Spain

39 9–17 h 37 (0,9) – 29 (0,8) –

Jovanović et 
al. (2014)23

Zajecar, 
Serbia

1 24 h 44 (0,8) 71 (0,9) 44 (0,5) 70 (0,5)

Rovelli et al. 
(2014)32 Milan, Italy  7 24 h 33 (1,1) 134 (0,5) 47 (0,5) –

Razali et al. 
(2015)33 Malaysia 3 8 h 18 (1,9) 31 (2,0) – –

Jan et al. 
(2017)34 Pune, India  2 24 h 136 (0,3) 264 (0,2) – –

This study
Lisbon, 
Portugal

3 school hours 35 62 22 35

a Ratio between the concentration of particulate matter in the present study (LIFE Index-Air) and the concentration found in the study to which it 
is compared.
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Padrões diários da concentração mássica de PM2.5 e PM10 

Os ciclos diários das concentrações médias de PM2.5 e PM10 foram quantificados para 

o ambiente interior de casas e escolas utilizando as séries temporais medidas, a fim de

analisar  as  tendências  gerais  ao  longo do dia. A  variação das  concentrações mássicas

mostrou‐se dependente da taxa de ocupação e das atividades realizadas em cada espaço

interior. Na Figura 5 encontram‐se representados os padrões diários para a casa HX8 (a)

e para a escola SC (b). Para a casa HX8 são apresentados os padrões diários para os dias

da semana (média de 4 dias) como para um fim‐de‐semana, enquanto que para a escola

apenas  é  representado  para  os  dias  da  semana  (média  de  5  dias).  As  concentrações

mássicas  de  PM2.5  e  PM10  apresentadas  e  discutidas  nesta  secção  são  aquelas

determinadas  pelo  monitor  DustTrak,  após  serem  corrigidas  com  as  medidas

gravimétricas (ver Figura 2).

Na casa HX8 (Figura 5a) os 4 elementos do agregado familiar acordam por volta das 7h, 

realizando a sua higiene e a preparação e toma do pequeno‐almoço até às 8h15, hora de 

saída. Durante este período as concentrações de partículas aumentam, não só devido à 

movimentação  das  pessoas  que  provoca  a  ressuspensão  de  partículas,  mas  também 

devido à produção de partículas associadas às diferentes atividades realizadas. Após a 

saída das pessoas da casa ocorre um decréscimo da concentração de partículas até à 

entrada da empregada doméstica ao serviço (9h30). Durante o período de trabalho da 

emprega  (até  às  13h30)  existe  produção  e  ressuspensão  de  partículas  devido  às 

diferentes atividades associadas a lides domésticas, como por exemplo: aspirar, cozinhar, 

entre outros. A concentração atinge um pico máximo à hora de jantar, apresentando um 

acréscimo  a  partir  das  18h,  hora  de  chegada  a  casa.  Após  o  pico,  as  concentrações 

diminuem  até  atingir  um  limite  estável.  Durante  o  fim‐de‐semana  as  variações  das 

concentrações  também  são  explicadas  pelas  diferentes  atividades  realizadas  e  pela 

ocupação do espaço. 

Na  sala  de  aula  (Figura  5b)  verificou‐se  um  aumento  da  concentração  mássica  de 

partículas  antes  do  começo  das  aulas  devido  à  limpeza  da  sala  que  é  realizada 

diariamente antes do início das aulas. Geralmente a limpeza do chão das salas de aula é 

realizado por varredura, o que promove a  ressuspensão de partículas depositadas no 

chão. A concentração continua a subir após o  início das aulas, devido à presença dos 

alunos e professor na sala, os quais favorecem a produção e ressuspensão de partículas. 

Em alguns dias da semana, os alunos vão para o ginásio entre as 11h e as 12h, sendo 

visível um decréscimo da concentração de partículas durante esse período na sala de 

aula. A hora de almoço ocorre regularmente entre as 12h e as 13h45, sendo evidente um 

decréscimo  ao  longo  desse  período.  Após  o  início  das  aulas  da  parte  da  tarde  a 

concentração de partículas sofre um incremento contínuo até à saída dos alunos da sala. 

A hora de término das aulas não é fixa, variando entre as 16h e as 18h. Na tendência 

diária não é visível a existência de qualquer alteração devido aos intervalos uma vez que 

os  alunos  têm  a  possibilidade  de  continuar  dentro  da  sala,  e  isso  acontece 

sistematicamente. Depois do horário escolar,  a  concentração de partículas  sofre uma 

diminuição  contínua,  devido  à  sedimentação  das  partículas  em  suspensão  no  ar,  até 

atingir um mínimo estável. 
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Da análise dos padrões diários da concentração de PM2.5 e PM10, em ambos os espaços 

interiores, é possível verificar que as variações estão dependes da ocupação dos espaços 

e das atividades realizadas. 

Figura 5: Ciclos diários das concentrações médias horárias de PM2.5 e PM10 (µg/m3) na 

a) casa HX8 durante dias da semana e fim‐de‐semana e na b) escola SC durante dias da

semana. A ocupação dos espaços encontra‐se sombreada a cinzento. O horário escolar

é das 9h até às 17h (hora média). 

Distribuição granulométrica da massa de partículas 

As concentrações de PM no ambiente exterior parecem influenciar significativamente a 

qualidade  do  ar  no  interior  das  casas,  uma  vez  que  a  distribuição  de  tamanho  da 

concentração  de  massa  de  PM  no  interior  foi  muito  semelhante  ao  exterior, 

evidenciando a infiltração de partículas. Analogamente, Raysoni et al. (2011)35 e Rivas et 

al.  (2014)22  mencionaram  que  a  concentração  de  material  particulado  no  ambiente 

interior mostrou‐se  altamente  correlacionada  com  o  nível  exterior,  sugerindo  que  as 

partículas presentes no meio interior são em grande parte de origem exterior. A Figura 

6a) mostra  que  na  casa  HX8  há  uma  fonte  de  partículas  na  faixa  de  0,25  a  0,5  μm, 

enquanto que na Figura 6b) é evidente que na escola SC existe  fontes de emissão de 

partículas, no interior, em todas as gamas de diâmetro de partículas. A distribuição do 

tamanho das partículas na sala de aula apresentou elevadas concentrações de partículas 

em diferentes intervalos de tamanho. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P
M

x
 (µ

g
/m

3
)

Time

PM2.5 PM10

Dias da semana

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P
M

x
 (µ

g
/m

3
)

Time

Fim-de-semana

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P
M

x
 (µ

g
/m

3
)

Time

Dias da semana

HX8a)

SCb)

0

2

4

6

8

10

0.01 0.1 1 10 100

dM
/d

lo
gD

p
(µ

g/
m

3 )

Dp (µm)

Indoor Outdoor

0

10

20

30

40

50

0.01 0.1 1 10 100

dM
/d

lo
gD

p 
(µ

g/
m

3 )

Dp (µm)

HX8a) SCb)

444

Parte I



Figura 6: Distribuição por tamanho da concentração mássica de PM obtida no interior e 

exterior da a) casa HX8 e da b) escola SC. 

Conclusões 

As  concentrações  de  PM2.5  e  PM10  nas  casas  são  marcadamente  mais  baixas  nos 

arredores da área metropolitana de Lisboa, especialmente na área NE da cidade (Parque 

das  Nações).  Esses  valores  de  concentração  exibem  um  gradiente  ascendente  ao  se 

aproximar  do  centro  da  cidade,  que  é  severamente  afetado  pela  alta  densidade  de 

veículos  automóveis  e  caracterizado  por  uma  topografia  que  dificulta  a  dispersão  de 

poluentes.  Contrariamente,  nas  escolas  as  concentrações  de  partículas  foram 

principalmente dependentes da existência de fontes de poluentes no interior e não da 

localização espacial. 

As  variações  das  concentrações  de  PM2.5  e  PM10  nos  espaços  interiores  são 

dependentes  da  ocupação  e  das  atividades  realizadas.  A  eficiência  de  infiltração  das 

partículas finas foi elevada e decrescente com o aumento do tamanho das partículas. 
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Resumo 

Os odores atmosféricos são suscetíveis de causar  impacte na qualidade de vida das 

populações.  Averiguando  a  exposição  dos  recetores  a  odores  provenientes  de  um 

operador  de  resíduos  urbanos  foi  realizada uma monitorização de  odores,  (verão  e 

inverno),  através  de  uma  metodologia  combinada.  Realizaram‐se  campanhas  de 

monitorização  de  sulfureto  de  hidrogénio  (H2S),  recorreu‐se  a  dois  painéis  de 

observadores  (PO)  constituídos  por  residentes/  trabalhadores  da  zona envolvente à 

análise, realizaram‐se análises meteorológicas,  inspeções de campo e modelação da 

pluma  da  fonte  emissora.  Os  resultados  indicaram  presença  de  odor  a  “Couves 

Podres/Ovos Podres”, em concentrações muito  inferiores ao  limite de emissão, mais 

registado em localizações próximas à fonte emissora. 

Introdução 

O  programa  de monitorização  de  odores  atmosféricos  resultou  da manifestação  de 

interesse  de  um  operador  industrial  de  resíduos  urbanos  perante  as  reclamações 

apresentadas  pela  comunidade  envolvente.  Este  operador  apresenta  nas  suas 

instalações uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) e uma 

Central de Digestão Anaeróbia (CDA) que constituem potenciais  fontes emissoras de 

odor. Face  à  inexistência  de  legislação  em Portugal  sobre a  temática  dos odores[1] e 

devido ao facto destes não serem considerados poluentes foi delineada uma abordagem 

complementar do tipo qualitativo e quantitativo. Se por um lado, a vertente qualitativa, 

utiliza  um    método    indicativo  que    coloca    o  enfoque    primordial  no  grau  de 

incomodidade,  por  outro,  a  abordagem  quantitativa  permite    a  determinação  da 

concentração  do  composto  odorífico  em  ar  ambiente.  Estas  duas  abordagens  serão 

enquadradas no binómio: deteção  da  exposição  do  odor  no terreno versus investigação 

na fonte emissora como representado na Figura 1. 
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Figura 1: Pressupostos metodológicos do programa de monitorização de odores 

Assim, após uma delimitação dos locais críticos limítrofes às instalações do operador de 

resíduos  urbanos,  e  posteriormente  a  uma  análise  ao  tipo  de  odor  atmosférico 

predominante  em  ar  ambiente,  procedeu‐se  ao  mapeamento  dos  locais  para  uma 

avaliação passiva, recorrendo a amostradores de difusão[2]. Paralelamente, colocou‐ se 

o enfoque estratégico na participação cidadã[3], utilizando as medições sensoriais da

comunidade que foi constituída como assessora para a   elaboração de um registo de

possíveis  ocorrências  odoríficas.  Aliás,  esta  participação  torna‐se  de  extrema

importância na medida em que o olfato humano é mais sensível a  compostos odoríficos

comparativamente com equipamentos de determinação quantitativa.

Foi ainda aplicada a legislação alemã sobre odores, que de acordo com o estado da arte 

é uma das mais relevantes no tema. Procederam‐se assim à aplicação de inquéritos por 

questionário exploratórios (VDI 3883)[4] e a  inspeções de campo (VDI 3940:parte 2)[5]

para  a  medição  do  impacte  dos  odores  nas  áreas  abrangidas  pela  pluma  da  fonte 

emissora. 

Todas  estas  ferramentas  foram  acompanhadas  pela  análise  dos  parâmetros 

meteorológicos  mais  relevantes  (ex.  temperatura,  velocidade  e  direção  do  vento) 

registados por uma estação meteorológica implantada no local. 

Metodologia 

A  problemática  dos  odores  na  comunidade  e  a  participação 

cidadã para a formação de um Painel de Observadores (PO) 

O envolvimento ativo dos cidadãos em iniciativas científicas é uma  das  premissas para 

uma melhor compreensão do triângulo decisores‐cientistas‐cidadãos, especialmente se 

os temas os afetarem direta e pessoalmente. A promoção da cidadania e a mobilização 

dos cidadãos como participação pública, sobretudo em 
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questões  de  interesse  ambiental  devem  ser  considerados  como  potencialidade  na 

eventualidade  de  resolução  de  alguns  conflitos  que  possam  advir,  sendo  que  as 

instituições científicas podem desempenhar um papel preponderante na articulação 

entre as partes. No caso dos odores atmosféricos, uma vez que podem ser avaliados 

pelos cidadãos de  forma constante e, em virtude da assunção de uma classificação 

desagradável,  poderá  tornar‐se  provável  a  ocorrência  de  reclamações  ou  queixas 

formais. Esta afirmação será ainda mais verdadeira quando se verificar a proximidade 

de habitações junto a operadores industriais. 

Para a correta avaliação da questão dos odores algumas características devem ser tidas 

em consideração,   nomeadamente a  intensidade, o  tipo, a duração, a  frequência e a 

altura do dia em que ocorre (há uma menor probabilidade para a aceitação dos odores 

que ocorrem à noite e perturbem o sono dos residentes  e  aqueles  que ocorrem durante 

o fim de semana e interferem com atividades recreativas). Devem ainda ser tidos em

conta  outras  características[6]  como  os  compostos  aromáticos  e  a  sua  dispersão  em

função das condições meteorológicas, o contexto da perceção odorífica (existência ou

não de outros odores concomitantes com o de maior incomodidade) e as características

do recetor (historial de  exposição  a  odores, fatores psicológicos, associação a riscos

para a sua saúde).

A  seleção  do  PO  envolveu  alguns  critérios  fundamentais[7],  nomeadamente  a 

constituição  de  uma  rede  de  pessoas  sem  ligação  entre  si,  sem  ligação  a  nenhum 

operador  industrial  que seja  fonte emissora  de odor, residentes  ou  trabalhadores no 

concelho  do  operador  e  com  a  característica  comum de  percecionar,  de  uma  forma 

regular, algum tipo de odor incomodativo na atmosfera. Foram constituídos  dois grupos 

distintos,  um  para  cada  campanha  de monitorização  de  odores,  tentando  evitar‐se, 

desta  forma,  o  enviesamento  dos  dados  produzidos.  Cada  grupo  foi  convidado  a 

participar  num estudo  sobre  a  perceção  de odores na atmosfera  sem  referência  ao 

operador de  resíduos  urbanos,  de  forma a  não  influenciar  os  resultados  produzidos. 

Ambas as amostras foram submetidas a um inquérito por questionário exploratório (VDI 

3883) para tentar perceber, segundo as dimensões de análise qualitativa a opinião dos 

indivíduos sobre o  tipo, a  frequência, a duração, a agradabilidade, a  intensidade e o 

nível de incomodidade do odor percecionado[8]. 

Origem e natureza dos  odores  provenientes  do  operador  de 

resíduos urbanos 

Os odores provenientes dos resíduos urbanos biodegradáveis (RUB)  relacionam‐se com 

a presença de compostos odoríficos na fase líquida, o lixiviado, e com a transferência 

destes compostos para a fase gasosa, causando o designado mau odor. Este terá a sua 

origem, essencialmente em compostos sulfurados ou azotados, 
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resultantes  da  decomposição  anaeróbia  da  matéria  orgânica,  como  por  exemplo, 

sulfureto de hidrogénio (H2S), mercaptanos (CH3SH) e amoníaco (NH3). 

Identificando  os  locais  potenciadores  de  emissões  de odor dentro  as  instalações  do 

operador em causa, direcionou‐se a linha  de  investigação nos  odores  provenientes da 

Estação  de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI). 

Atendendo à  análise  das  reclamações,  a  visitas  técnicas  e  a  inquéritos exploratórios 

aplicados à comunidade (VDI 3883), o odor a “Couves Podres/Ovos  Podres”  foi  o mais 

identificado,  centrando‐se  a  atenção  no  composto  sulfureto  de  hidrogénio  (H2S) 

estabelecendo‐se,  desta  forma,  que  seria  o  marcador  de  odor  das  instalações  em 

análise[9]. 

Outros odores em ar ambiente  foram ainda considerados e enquadrados na grelha 

distribuída  ao  PO,  nomeadamente  “Acre/Azeitonas”  (proveniente  da  CDA),  e 

“Excrementos de animais” (visto tratar‐se de uma zona agrícola). 

Monitorização de H2S através do método de difusão molecular 
passiva 

A  monitorização  de  H2S  foi  efetuada  com  recurso  à  utilização  de  tubos  de  difusão 

molecular passiva, os quais  se  colocaram durante o período de quinze dias em nove 

pontos  de  amostragem  previamente  definidos  na  área  envolvente  ao  operador  de 

resíduos urbanos para cada campanha de monitorização. A grelha de amostragem de H2S 

variou  entre  as  campanhas,  tendo  sido  redistribuídos  dois  dos  locais,  onde  as 

concentrações foram mais diminutas na 1ª campanha para  localizações  no  interior das 

instalações do  operador industrial  (ETARI e CDA). O objetivo foi o de se proceder a uma 

análise  comparativa  entre  as  concentrações    obtidas  junto  da  fonte  emissora  e  as 

registadas nos recetores localizados na zona envolvente, bem  como  verificar  o grau de 

dispersão deste composto em ar ambiente para a área em estudo. 

Inspeções de campo utilizando a VDI 3940:parte 2 

A legislação sobre odores, ainda não tem aplicabilidade em Portugal mas encontra‐se 

fortemente  implementada em  vários países[10]  [11],  como o  caso  da Alemanha.  A VDI 

3940:parte 2 permite realizar uma medição  do impacte na  área afetada pela pluma  de 

odor de determinada fonte emissora. Considerando  a  orografia  do  terreno  da área 

envolvente  do  operador  de  resíduos  e  a  grelha  de  amostragem  adotada  para  a 

monitorização de H2S foram definidas três linhas de intersecção12 para a aplicação deste 

método  sensorial. 
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Figura 2: Mapa da inspeção de campo da pluma de odor 

Caracterização meteorológica 

A problemática dos odores, apesar de apresentar  uma  dimensão  subjetiva decorrente 

do  facto  de  ser  diferentemente  percecionada  pelo  olfato  humano,  e  de  estar 

dependente  da  localização  do  indivíduo  face  à  entidade    emissora    de    odor,  reúne 

também  uma dimensão  mais  objetiva,  influenciada  pelas  condições meteorológicas 

registadas. Este registo é fundamental  para  perceber  a fenomenologia das ocorrências 

de odores, tendo sido efetuado com recurso a uma estação meteorológica instalada no 

local de implantação do operador de resíduos e à consulta em sítios especializados[13] 

sobre os valores de radiossondagem, nomeadamente referentes à altura da camada de 

mistura. 

Modelação da pluma da fonte emissora 

Utilizando um modelo de dispersão da qualidade do ar,  efetuou‐se a  simulação da 

trajetória  das  emissões  da  fonte  fixa  da  unidade  em  análise,  tentando  traçar 

visualmente  a  extensão  da  pluma,  para  uma  compreensão  do  seu  alcance  face  a 

possíveis  recetores  sensíveis[14].  As  grelhas  de  registo  do  PO  foram  sujeitas  a  uma 

cuidada  análise  estatística  e  os  dias  com maior  número  de  ocorrências  de  odor  a 

“Couves Podres/ Ovos Podres” foram simulados atendendo a condições específicas, 

como localização geográfica, o caudal mássico e a altura da fonte fixa. 

Análise de resultados 

Integrando as  ferramentas qualitativa  e  a  quantitativa  tornou‐se possível  analisar  os 

resultados obtidos de forma combinada. O painel de  observadores  monitorizou durante 

92  dias  os  quais  originaram  137  registos  de  odor.  Ao  longo  do  programa  de 

monitorização verificou‐se uma maior repartição dos registos de odores do PO pelos 

tipos de odor selecionados. No entanto, constatou‐se que na segunda campanha, 
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cerca  de  2/3  (65%)  dos  registos  efetuados  foram  a  “Couves  Podres/Ovos  Podres” 

(Figura 3) e que os assessores classificaram‐no como sendo de intensidade média. 

Figura 3: Análise percentual dos registos de odor 

A altura do dia na qual os grupos  efetuaram os  seus registos distribuíram‐se pelos três 

períodos designados (manhã, tarde e noite), tendo‐se constatado uma ligeira tendência 

para o período da manhã, no primeiro grupo, e para o período da noite no segundo. Os 

observadores referiram que as ocorrências de odor foram registadas maioritariamente 

com  vento  moderado  ou  com  sensação  de  brisa  ligeira  e  com  céu  limpo  ou 

nebulosidade. O vento teve predominância dos quadrantes  Oeste/Noroeste e Noroeste 

na  primeira  campanha  e  de   Norte/Nordeste    na    segunda,  sendo  sempre    de  fraca 

intensidade. Recorrendo à modelação da exposição dos recetores ao odor, verificou‐se 

que a pluma dispersou‐se para os locais onde os mesmos realizavam os seus registos 

(ver Figura 4). Analisando comparativamente os valores da altura da camada de mistura 

em  ambas  as  campanhas,  constatou‐se  que  na  2ª  campanha  a  camada  de mistura 

encontrava‐se a uma altitude mais reduzida do que na 1ª campanha, o que, associado 

com vento de menor intensidade, originou fracas condições de dispersão de poluentes 

e odores na atmosfera e a concentração dos mesmos junto da fonte emissora, daí os 

valores de concentração de H2S   mais elevados neste período e o maior número de 

registos do painel. 

Figura 4: Análise meteorológica e modelação da pluma da fonte emissora nos dias 

com maior número de registos de odor a “Couves Podres/Ovos Podres” 
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Tendo em conta a localização dos indivíduos nos dois painéis de observação, verificou‐

se  que  os  elementos  localizados  na  proximidade  da  fonte  emissora  percecionaram 

com maior frequência odores atmosféricos, como demonstrado na Figura 5. 
 

Figura 5: Mapa de odores com base nos registos do PO (1ª e 2ª campanha) 

 
Em relação à monitorização de H2S, verificou‐se que a média das concentrações obtidas 

para a 1ª campanha foi de 0,3 µg/m3 e para a 2ª foi de 13,6 µg/m3, existindo um aumento 

significativo  entre  campanhas,  estando  este  último  influenciado  pela  concentração 

obtida no ponto junto à ETARI  (114 µg/m3). A relocalização dos  locais de amostragem 

permitiu  concluir  que o  valor  obtido  junto da CDA  se  aproximava dos  registados  no 

exterior  das  instalações  do  operador  de  resíduos  e  que  o  amostrado  junto  à  ETARI 

apresentou  níveis  de  concentração  muito  elevados.  Assim,  pode‐se  assegurar  e 

comprovar o correto diagnóstico da determinação da fonte emissora no perímetro das 

instalações,  bem  como  estabelecer  uma  comparação  entre  a  proximidade  à  fonte 

emissora  e  a  área  envolvente  à  atividade  industrial.    Os  resultados  de  ambas  as 

campanhas  ficaram  muito  abaixo  de  Valor  Limite  de  Emissão  (5  mg/Nm3),  não 

apresentando perigo para a saúde pública. No que  respeita  ao limite de deteção (“Odor 

Threshold”  ‐  0,76  µg/m3,)[15]  verificou‐se  que    na    1ª  campanha  as  concentrações 

amostradas  foram  inferiores ao mesmo, mas na 2ª, os valores  foram, na maioria dos  

locais, superiores  ao referido limite. Isto significa que na 2ª campanha existiu uma maior 

probabilidade para os recetores sensíveis percecionarem o odor a “Couves Podres/Ovos 

Podres”, aspeto este validado pelos registos efetuados pelo painel  de observadores.  

Na  1ª campanha  de monitorização, as concentrações obtidas estiveram de acordo  com  

o  que  é típico em ar ambiente, no entanto, na 2ª, a maioria das concentrações obtidas 

foram superiores ao limite de deteção[16][17]. Poder‐se‐ia afirmar que os valores medidos 

em ar ambiente na 1ª campanha não seriam detetados pelo nariz humano. No entanto, 

dado que os amostradores de difusão passiva funcionam por adsorção química ao  longo  

do período de exposição, não se torna possível  detetar  variações  de  concentração, 

como por exemplo, valores superiores ao referido limite de deteção. Analisando os 
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resultados obtidos na 2ª campanha recorrendo a uma ferramenta de  interpolação (IDW 

– Inverse Distance Weight) e efectuando um mapeamento geoestatístico, verificou‐se

que foram de ordem de grandeza diferente.Como se pode verificar na Figura 6, na 1ª

campanha o ponto H2S_2 influenciou as concentrações na sua área, comparativamente

com os restantes pontos de amostragem. Relativamente à 2ª campanha, esta influência

passou  a  ser  exercida  pelo  ponto  H2S_12,  que  apresentou  concentrações  muito

superiores as  restantes.

Figura 6: Mapeamento de resultados da 1ª (esquerda) e da 2ª (direita) campanha de 

monitorização de H2S através de interpolação geoestatística (IDW) 

No que respeita  às  inspeções  de campo, e  após análise meteorológica de condições 

ótimas para a aplicação da VDI 3940:parte 2 (ou seja, vento do quadrante norte de fraca 

intensidade),  a    sua    aplicação  no  terreno  foi  possível  devido  à  presença  de odor a 

“Couves  Podres/Ovos  Podres”  detetável  ao  nariz  humano.  Após  a  determinação  da 

frequência de perceção de odor  em cada ponto e ciclo de medição, constatou‐se que o 

odor mencionado apenas foi detetado numa das linhas (3 no total)  e  em  dois  pontos 

(5 no total) com fraca  intensidade. 

Conclusões 

O  programa  de  monitorização  de  odores  foi  constituído  por  cinco  ferramentas 

metodológicas,  dos quais  as mais  relevantes  foram a  constituição de um painel  de 

observadores com vista ao registo de potenciais odores atmosféricos, incentivando a 

participação cidadã e envolvendo potenciais  reclamantes no processo científico e a 

monitorização  de  H2S  através  de  amostradores  passivos  em  duas  campanhas  de 

monitorização H2S (verão e inverno). 

No  que  respeita  ao  PO,  foi  possível  concluir  que  os  observadores  na  1ª  campanha 

registaram mais ocorrências “Acre/Azeitonas e a “Couves Podres/Ovos Podres” e na 
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2ª a “Couves Podres/Ovos Podres”. Concluiu‐se que o principal foco de odor e o que 

suscita maior incomodidade foi junto a uma autoestrada, próxima das instalações em 

análise,  que  sendo  um  local  não  habitacional, mas  de  frequente  passagem  inter  e 

intraconcelhia,  existe  a possibilidade que alguns  reclamantes  associem os odores  à 

atividade do operador industrial indiscriminadamente, não avaliando o tipo de odor 

percecionado  na  sua  residência/trabalho,  mas  recorrendo  apenas  à  sua  memória 

olfativa. 

Considerando o 1º período de monitorização do PO concluiu‐se que em  46%  do tempo 

não foi registado qualquer tipo de odor, ao passo que, no 2º, tal situação ocorreu apenas 

em 16% do tempo. As ocorrências de odor foram registadas maioritariamente com vento 

moderado ou na ausência deste, quando o estado do tempo se  apresentou com céu 

limpo  ou  com  nebulosidade.  Isto  significa  que  o  vento  forte  originou  uma  maior 

dispersão  dos  odores    e,    consequentemente,    uma  diminuição  das  perceções  dos 

mesmos.  No  que  respeita  à  intensidade  de  odor,  concluiu‐se  que  em  ambas  as 

campanhas  o  odor  a  “Couves  Podres/Ovos  Podres”  foi  classificado  como  “Médio”, 

ocorrendo ao longo do dia indiscriminadamente (manhã, tarde, noite). 

Os  resultados dos tubos de difusão de H2S  indicaram valores bastante  inferiores em 

ambas as campanhas de monitorização no que diz respeito ao Valor  Limite  de Emissão 

(5 mg/Nm3). 

No que respeita aos resultados do modelo de dispersão para os dias com  mais registos 

de odor a “Couves Podres/Ovos Podres”, concluiu‐se que a pluma de odor dispersou‐se 

para os locais onde os recetores sensíveis  realizavam a sua observação, sendo que o 

vento predominante foi de quadrante norte, tendo‐se apresentado geralmente calmo ou 

fraco numa interação coincidente,  justificando, desta forma, os registos do painel de 

observadores. 

No que à inspeção de campo diz respeito foi possível concluir através das três linhas de 

interseção  selecionadas,  que  à  medida  que  a  equipa  técnica  se  afastava  da  fonte 

emissora, os odores em análise deixavam de ser percetíveis, o que  se  comprovou pela 

ausência de registos em toda a linha C (mais distante da fonte emissora). Constatou‐se 

ainda  que  o  odor  a  “Couves  Podres/Ovos  Podres”  foi  mais  sentido  nos  pontos  de 

medição mais próximos da ETARI. 

Em  relação  aos  parâmetros  meteorológicos  velocidade  e  direção  do  vento, 

temperatura,  precipitação  e  humidade  relativa monitorizados,  concluiu‐se  que  não 

ocorreram fenómenos climatológicos extremos e que os níveis  registados  foram de 

acordo com o expectável para as épocas do ano. 
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Analisando  globalmente  todo  o  programa  de  monitorização  de  odores,  pode‐se 

concluir que a metodologia adotada foi adequada,  tendo  dado  origem a resultados 

de qualidade e comparáveis entre as diversas abordagens metodológicas. 
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Resumo 

Este artigo foca a aplicabilidade de indicadores na monitorização de direitos humanos 

no plano municipal. Debruçamo‐nos sobre o estudo de caso do Sistema Intraurbano de 

Monitoramento de Direitos Humanos  (SIM‐DH), da Prefeitura de São Paulo  (Brasil), 

para analisar sua implementação, utilização, vantagens e desafios. Observa‐se como 

os  indicadores  podem  funcionar  como  instrumento  para  informar  a  condição  dos 

Direitos Humanos não apenas aos técnicos e políticos, mas também ao cidadão comum 

e assim contribuir para sensibilizar e educar sobre os direitos humanos e encorajar 

mudanças de comportamento ao nível local. Apesar disso, esta experiência mostra‐nos 

que a sua utilização ainda enfrenta desafios metodológicos e concetuais, o que nos 

permite traçar recomendações para a prática futura.

Introdução 

Os direitos humanos (DH) são um tema relevante no plano internacional, tanto para o 

campo  académico  quanto  para  o  político.  Contudo,  é  na  realidade  local  que  esses 

direitos são ou não efetivados; é onde vivem as pessoas que se pode constatar se estas 

têm  seus  direitos  básicos  respeitados  para  o  exercício  de  sua  cidadania  e 

desenvolvimento humano com dignidade. Os indicadores de DH são, nesse sentido, 

uma ferramenta crítica importante na análise e avaliação do respeito por estes direitos 

e  no  estabelecimento de políticas  públicas  que assegurem o  seu  cumprimento. De 

acordo com as Nações Unidas (ONU), podemos definir indicador de direitos humanos 

como “uma informação específica sobre o estado ou a condição de um objeto, evento, 

atividade  ou  resultado  que  possa  estar  relacionado  com  as  normas  e  padrões 

internacionais de direitos humanos; que aborde e reflita princípios e preocupações em 

matéria  de  direitos  humanos;  e,  que  por  isso,  possa  ser  usado  para  avaliar  e 

monitorizar  a  promoção  ou  implementação  de  direitos  humanos"¹.  Sendo 

reconhecida,  de  forma  ampla  e  sustentada  por  tratados  e  convenções  de  DH2,  a 

2
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importância dos indicadores para a realização dos DH, o seu uso ainda não se tornou 

sistemático e muitos ainda são os desafios na recolha e tratamento de dados sobre 

DH¹,², quer no âmbito internacional ou nacional, mas sobretudo no âmbito local e em 

contextos específicos como no âmbito da avaliação de  impactos de uma operação, 

acordo comercial ou política governamental.³ 

Neste  trabalho,  propomo‐nos  analisar  o  papel  de  indicadores  na monitorização  do 

respeito pelos DH no plano local. Para tanto, investigamos o Sistema Intraurbano de 

Monitoramento de Direitos Humanos (SIM‐DH) do município de São Paulo no Brasil. 

Como veremos, o  referido  sistema  foi  constituído pela própria Prefeitura3, ou  seja, 

pelo órgão do Poder Executivo local. Trata‐se de uma experiência inovadora por: ser 

uma das poucas iniciativas do género no Brasil; ter uma abordagem de DH voltada para 

indicadores; agrupar dados de fontes oficiais diversas e regionalizar as informações de 

DH em subníveis dentro de um município de grandes dimensões; procurar formar e 

informar atores públicos sobre DH e indicadores, dentre outras. Trata‐se, portanto, de 

uma iniciativa importante para refletirmos sobre os desafios e as potencialidades do 

uso de indicadores na área dos DH a um nível sub‐nacional. 

A  metodologia  mista  adotada  tem  por  base  a  recolha  de  informação  (dados, 

documentos oficiais, relatórios, etc.)  por meio da internet, uma vez que o SIM‐DH é 

um  sistema  online  e  disponibiliza  de  forma  aberta  e  gratuita  um  conjunto  de 

informação, e a observação participante ou direta, dado que uma das autoras fez parte 

do  órgão  que  criou  o  sistema  de  indicadores  –  a  Comissão Municipal  de  Direitos 

Humanos  (CMDH4    da  Prefeitura  de  São  Paulo  –  entre  os  anos  de  2005  e  2014, 

ocupando  funções  de  estagiária,  assessora  técnica  (nesta  função  supervisionou  as 

atualizações do sistema que a seguir falaremos) e coordenadora de projetos. A esta 

recolha de dados, direta e indireta, acresce uma revisão bibliográfica da matéria com 

a  preocupação  de  apontar  como  a  ONU  e  outras  organizações  internacionais  têm 

tratado a questão de indicadores e DH e ainda publicações que tratem da temática de 

indicadores de desenvolvimento sustentável4,5,6,7, por incorporarem um conjunto de 

desafios  semelhantes  aos  indicadores  de  DH  (vasta  abrangência,  dificuldades 

metodológicas ‐ de definição e recolha de dados, etc.‐ e concetuais – que valores e 

temas relevar na avaliação, etc.). 

 Como, por exemplo, no art. 31 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
o item E.98 do Programa de Ação de Viena.
3  No nível do município no Brasil o termo “Prefeitura” é utilizado para designar o que se 
denomina de “Câmara Municipal” em Portugal, ou seja, o poder executivo municipal. 
4  A CMDH é um órgão integrante da Prefeitura de São Paulo, conforme lei nº 13.292 de 15 de 
janeiro 2002. 
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Indicadores (d)e Direitos Humanos 

Consideramos,  para  fins  deste  estudo,  que  os  DH  são  os  elencados  na  Declaração 

Universal  de  Direitos  Humanos  (DUDH),  no  Pacto  Internacional  de  Direitos  Civis  e 

Políticos e no Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Não se 

trata de simplificar o tema, mas de fazer uma escolha objetiva que delimite e deixe 

claro  do  que  estamos  a  falar  neste  artigo  quando  usamos  a  expressão  direitos 

humanos, uma vez que o objeto de investigação é a forma como indicadores medem 

o respeito por esses direitos. Os indicadores de DH pretendem demonstrar o nível de

compliance de DH8, ou seja, em que medida o cumprimento das normas internacionais

e nacionais está garantido em dado território.

Pode‐se notar que após a criação da ONU, seguida pelo estabelecimento normativo da 

DUDH,  bem  como  convenções  decorridas  desta,  e  a  implementação  dos  Sistemas 

Regionais  e  Global  de  Proteção  dos  Direitos  Humanos,  se  tornou  necessário 

monitorizar o cumprimento destas normas internacionais.9 Junto com a disseminação 

global de normas, ocorrida em efeito  cascata10,  também houve na história  recente 

uma crescente necessidade de quantificá‐los quanto à sua promoção e enfrentamento 

a violações. Começaram a despontar o uso de indicadores sociais e económicos para 

tratar de DH, passando, assim, junto com outros dados estatísticos a compor o que 

podemos chamar de rol de indicadores de DH.11 O uso de indicadores pela ONU em 

temas afetos aos DH intensificou‐se com o estabelecimento dos chamados Objetivos 

de  Desenvolvimento  do  Milénio  (ODM)12,  pois  8  objetivos  mensuráveis  foram 

estipulados para  que os  países  signatários  atingissem até 2015;  isto  impulsionou  a 

criação  de  indicadores  no  nível  nacional  e  também  local.  Novos  objetivos  e metas 

foram estabelecidas em setembro de 2015, com a aprovação da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento  Sustentável  e  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável 

(ODS)13, que reforçam os temas de DH, alguns análogos aos artigos da DUDH. Assim, 

nota‐se que os indicadores ganharam pertinência como instrumentos para as políticas 

públicas locais, bem como para a educação e consciencialização dos cidadãos acerca 

dos seus direitos.  

A  Tabela  1  sintetiza  funções  cruciais  que  estes  indicadores  desempenham ao nível 

local, bem como as diversas tipologias de uso que podem ter por parte de diferentes 

agentes económicos, políticos e sociais. Nessa Tabela estão também caracterizados, 

de forma breve e sucinta, algumas tipologias de indicadores e diferentes visões quanto 

ao envolvimento de atores no seu processo de definição e validação. Sendo o tema 

dos DH um tema desafiante no que toca à forma de medir e avaliar o seu respeito, 

importa considerar estes parâmetros de análise quando abordarmos o estudo de caso 

do SIM‐DH de São Paulo.  
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Tabela 1: Quadro concetual de análise de indicadores de direitos humanos 

Fu
n
çõ
es
 

Definição e 
comparação de 
objetivos 

• Auxiliam todo o ciclo de políticas públicas de DH, desde a conceção e
diagnóstico à implementação e monitorização
• Permitem estabelecer comparações, no tempo e no espaço
• Permitem responsabilizar os agentes públicos e sociais na prossecução
desses objetivos

Técnica e 
administrativa 

• Ajudam a sistematizar e organizar informação complexa, que se encontra
dispersa e que provém de inúmeras fontes/áreas
• Informam atempadamente o planeamento e os processos de tomada de
decisão, antecipando condições e tendências futuras
• Monitorizam o progresso em relação a objetivos e metas
• Avaliam o desempenho e permitem a (re)afetação de recursos

Comunicação, 
transparência e 
participação 
pública 

• Ajudam a sensibilizar, educar sobre os direitos e encorajar mudanças de
comportamento
• Simplificam uma realidade complexa, melhoram a transparência e a
comunicação com o público/grupos‐alvo
• Incentivam a participação pública e a ação cívica para efetivação dos DH

Ti
p
o
s 
d
e
 u
so
 

Instrumental 
Quando existe uma relação direta ou linear entre indicadores e decisões/ 
ações (ex: definição de novos planos/programas; comparação com outros 
contextos; alteração de decisões ou redistribuição de recursos, etc.) 

Concetual 

Quando os indicadores alteram a perceção de um utilizador relativamente 
a um problema/situação. Ao longo do tempo, o uso concetual pode 
resultar em instrumental (ex: servem de fórum para discussões públicas; 
para disseminar informação; educar e consciencializar; mudar valores, etc.) 

Tático 

Quando são utilizados para lobby interno no governo, na disputa por 
recursos (humanos, materiais e orçamentais, entre outros) entre as áreas 
de políticas públicas e entre as regiões territoriais em que serão 
implementadas, ou quando são usados como tática moratória, para 
substituir a ação ou desviar críticas.  

Simbólico/ 
Político 

Quando são usados como sinal ou símbolo de uma realidade, ou quando o 
seu conteúdo se transforma numa mensagem para sustentar uma posição 
predeterminada de um utilizador (ex: fundamentar o discurso político; 
mostrar tendências aos outros; etc.) 

Ti
p
o
 d
e
 In

d
ic
ad

o
re
s 

Quantitativos 
Referem‐se a atributos de uma situação, processo ou atividade em que um 
número, percentagem, proporção ou outro descritor estatístico pode ser 
considerado. 

Qualitativos 

Referem‐se a atributos de uma situação, processo ou atividade 
determinados por opiniões, perceções, julgamentos pessoais, ou 
experiências expressas como histórias (essenciais para entender os 
impactos nos DH, podendo fornecer perceções individuais/coletivas) 

Simples 
Parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou combinados 
entre si, sendo importantes para refletir determinadas condições dos 
sistemas em análise. Preferíveis para os técnicos e decisores políticos. 
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Agregados 
(ou sintéticos) 

Os métodos de agregação de indicadores podem ser aritêméticos (e.g. 
linear, geométrico, mínimo, máximo, aditivo) ou heurísticos (e.g. regras de 
decisão). Se os pressupostos, fontes dos dados e metodologia de cálculo 
do índice forem identificados de forma clara, transparente e pública, o 
índice pode ser desagregado nas suas componentes individuais e nenhuma 
informação se perde. Preferíveis para o público em geral pois simplificam a 
complexidade da informação, num valor único, compacto e de fácil 
comunicação.  

P
ro
ce
ss
o
 d
e 

C
o
n
st
ru
çã
o
 

Visão Técnica  Número limitado de atores técnicos e de especialistas 

Visão 
Participativa 

Grande número de atores não‐técnicos, da sociedade civil 

Visão de 
Governação 
colaborativa 

Grande número de atores técnicos, políticos e da sociedade civil 

O  Sistema  Intraurbano  de  Monitoramento  de  Direitos 
Humanos (SIM‐DH) – estudo de caso 

O  Sistema  Intraurbano  de Monitoramento  de Direitos  Humanos  (SIM‐DH)  consiste 

num  conjunto  de  indicadores  organizados  de  forma  integrada  com  o  objetivo  de 

avaliar e monitorizar o nível de respeito aos DH na cidade de São Paulo. Foi criado em 

2005, a partir de uma iniciativa do Poder Executivo local, da Comissão Municipal de 

Direitos Humanos (CMDH) da Prefeitura de São Paulo. Nas palavras do presidente5 da 

CMDH  à  época,  o  intuito  da  criação  deste  sistema  foi  representar  em  números  a 

condição dos DH no município, de forma a dar maior objetividade ao tema e suportar 

políticas  públicas  correlatas.14  O  Sistema  foi  concebido  pela  equipa  técnica  da 

instituição e por uma assessoria contratada, também em diálogo com especialistas em 

indicadores  e  especialistas  em  DH.  Da  mesma  forma  o  SIM‐DH  passou  por  duas 

atualizações. Importante notar que especialistas em indicadores de DH não são algo 

comum.  Tais  indicadores  são  constituídos  por  dados  quantitativos  (ver  Tabela  3) 

disponibilizados  periodicamente  por  instituições  reconhecidas  nacionalmente  que 

podem apontar o panorama local sobre respeito ou desrespeito aos DH.15 A CMDH, 

como instituição responsável pelo Sistema, solicita e utiliza dados dessas instituições 

que  fazem a  coleta  e  tratamento  inicial.  Como  fator  importante,  salienta‐se  que  o 

sistema visa a desagregação territorial dos indicadores pela unidade de subprefeituras 

(áreas  administrativas  nas  quais  o município  é  dividido),  que  à  época  eram  31  no 

município de São Paulo, e a sua respetiva georreferenciação, possibilitando relatórios 

regionalizados  ou  temáticos,  bem  como  formando  mapas  visualmente  apelativos, 

coloridos  de  acordo  com  a  garantia  dos  DH  (equivalente  ao  desempenho  dos 

indicadores locais). 

5  José Gregori, foi presidente da CMDH e Secretário Especial de Direitos Humanos da 
Prefeitura de São Paulo, entre 2005 e 2012. 
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Processos de atualização do SIM‐DH 

A atualização do SIM‐DH não é feita automaticamente, exigindo que a cada inserção 

de novos dados estatísticos sejam necessários novos cálculos para se estabelecerem 

os indicadores de DH. Isso significa que a simples inserção de novos dados é uma tarefa 

complexa, o que dificulta a respetiva atualização da informação. Em 2006, foi lançado 

o SIM‐DH com dados até 2004. Em 2008, houve uma atualização trazendo dados de

2005  e  2006.  A  seguir,  houve  um  segundo  processo  de  atualização  em 2012,  com

dados disponíveis até 2010. O Sistema, quando criado e na sua primeira atualização

foi hospedado na página da internet da Prefeitura de São Paulo6, e posteriormente, na

última atualização, ainda que com layout da Prefeitura, houve uma remodelagem da

plataforma e passou a ser hospedado em domínio da instituição contratada7 para o

processo  de  atualização.  Cada  processo  de  atualização  foi  realizado  por  uma

instituição distinta,  conforme processo de  contratação pública  aplicável. Ainda que

isto garanta a concorrência e o contrato com melhor custo para os cofres públicos

prejudica  a  institucionalização  do  sistema,  uma  vez  que  parte  da  sua  memória  e

informações  técnicas  precisas  se  perdem,  tanto  com  a  mudança  de  consultoria

contratada, como com a mudança de prefeito decorrentes de eleições quadrianuais.

Não  apurámos  qual  a  motivação  para  a  não  atualização  do  SIM‐DH  pela  gestão

municipal depois de 2012, apenas registamos que novo partido político que assumiu,

de  2013  a  2017,  a  Prefeitura,  e  em  que  pese  ter  criado  a  Secretaria Municipal  de

Direitos Humanos e Cidadania8, não deu continuidade ao sistema de indicadores.

Organização do sistema, dimensões e indicadores sintéticos 

Em  2005,  o  SIM‐DH  contava  com  32  indicadores  quantitativos,  agrupáveis  em  5 

dimensões; na 2ª edição acresceu‐se 1  indicador e na 3ª, e última edição, passou a 

contar com 62 indicadores e 9 dimensões (ver Tabela 2). Dimensão é o nome que se 

deu a um grupo de indicadores que diz respeito a uma minoria ou a um tema de DH. 

Na Tabela 2 verificamos as dimensões ao longo das edições, o número de indicadores 

simples  e  os  indicadores  sintéticos  (ou  agregados)16.  Nota‐se  uma  mudança  mais 

significativa na organização do sistema9, da 2ª para a 3ª edição. Nas duas primeiras 

6  Disponível em: http://www9.prefeitura.sp.gov.br/simdh/index.htêml. 
7  Disponível  em:  http://www.simdh.seade.gov.br/apres/index.php  e  em  
http://www.simdh.com.br/apres/index.php. A instituição contratada para tal atualização foi a SEADE 
(Sistema Estadual de Análise de Dados),  fundação do Governo do Estado de São Paulo,  vinculada a 
Secretaria  de  Planejamento  e Gestão  do  Estado de  São  Paulo;  no  Brasil  os  “estados”  são  unidades 
federativas intermediárias, entre os níveis de municípios e do governo federal. 
8  À época da criação do SIM‐DH, a CMDH era o órgão da Prefeitura para questões de direitos 
humanos. Atualmente, o SIM‐DH e a própria CMDH são vinculados à Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, que foi criada posteriormente pela lei municipal nº 15.764/2013. 
9  A metodologia de cálculo dos indicadores sintéticos foi diferente entre as edições do 
Sistema, sempre partindo da padronização de escala dos indicadores simples para posterior cálculo 
classificatório dos indicadores sintéticos por subprefeituras; sendo que nas 1ª e 2ª edições utilizou‐se 
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edições cada dimensão correspondia a um indicador sintético temático, composto por 

todos  os  seus  indicadores.  Já  na  3ª  edição  nem  todas  dimensões  originaram 

indicadores sintéticos, e mesmo aquelas que os têm não são compostos por todos os 

indicadores  da  respetiva  dimensão.  Isto  deve‐se  à  “falta  de  fontes  de  informações 

confiáveis,  periódicas  (pelo  menos  bienal)  e  com  cobertura  territorial  para  as  31 

subprefeituras (que) impossibilitou a elaboração de indicadores‐sínteses para outros 

grupos  populacionais  importantes  para  a  área  de  direitos  humanos”.9  Além  dos 

indicadores  sintéticos  temáticos,  em  todas  as  versões  do  SIM‐DH  há  um  indicador 

sintético global de DH. Este tenta sintetizar e apresentar, de forma geral, o nível de 

respeito aos DH que resulta dos indicadores simples10. O nível de respeito aos DH foi 

diferenciado em 5 faixas (níveis ou quintis) de garantia na 1ª e 2ª edição, e reduzidas 

a 4 faixas no relatório da 3ª edição do sistema. Entretanto, a 3ª edição possibilita ao 

usuário definir diferentes faixas de garantia conforme explora o sistema na internet. 

Ademais, a 3ª edição retrabalha os dados brutos das edições anteriores, ao que parece 

visar refazer a conceção inicial do sistema.  

Tabela 2: Quadro das dimensões e indicadores (simples e sintéticos) do SIM‐DH 

algoritêmo PrometheeII e software PRADIN 
(http://www9.prefeitura.sp.gov.br/simdh/metodologia.htêml) e, na 3a edição utilizou‐se media 
aritêmética das variáveis padronizadas (http://www.simdh.seade.gov.br/metod/pdf/3Metodo.pdf). 
Contudo, como a 3ª edição incorporou os dados das edições anteriores e os trabalhou sob a nova 
metodologia não há prejuízo para análise comparativa das informações.  
10  Sobre a composição do indicador sintético global, vimos que é composto por todos os 

indicadores apresentados no caso das 1ª e 2ª edições; enquanto que na 3ª edição o indicador 

sintético geral é composto apenas por uma lista de indicadores, definidos pelos mesmos critérios 

utilizados para estabelecer os indicadores sintéticos temáticos. 

Dimensão 

nº de indicadores 
simples 

nº de indicadores sintéticos 

1ª e 2ª 
edições 

3ª edição  1ª e 2ª edições  3ª edição 

Criança e Adolescente  7 e 8  16  1 (7/8 ind.simpl.)  1 (3 ind.simpl.) 
Mulher  8  12  1 (8  ind.simpl.)  1 (2  ind.simpl.) 
Negro  5  7  1 (5 ind.simpl.)  1 (2  ind.simpl.) 

Sócio‐Económico  8  11  1 (8 ind.simpl.)  0 
Violência  4  5  1 (4 ind.simpl.)  1 (2  ind.simpl.) 

População Idosa  ‐  5  ‐  1 (3  ind.simpl.) 
Meio ambiente  ‐  3  ‐  0 

Pessoas com deficiência  ‐  1  ‐  0 
Inclusão Digital  ‐  2  ‐  0 

Índice Global de direitos 
humanos 

‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐ 
1 (32 e 33 
ind.simpl.) 

1 (12 ind.simpl.) 

Total  32 e 33  62 
5 temáticos e 1 

global 
5 temáticos e 1 

global 
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Usos do SIM‐DH11  

A criação do SIM‐DH foi muito relevante para a mensuração dos DH em São Paulo e 

mostra  ser um sistema  flexível quanto a  indicadores a englobar no  futuro. A nossa 

análise do SIM‐DH quanto aos aspetos do seu processo de construção, atualização, 

tipologia dos seus indicadores e sua utilização conforme o quadro concetual proposto 

(Tabela 1) está sintetizada na Tabela 3. Enfatizamos os aspetos positivos, mas damos 

também destaque aos principais desafios encontrados. 

Tabela 3: Análise do SIM‐DH: funções, usos, processo de construção e tipologia de 

indicadores 

Fu
n
çõ
es
 

Definição e 
comparação de 
objetivos 

 Permitiu estabelecer comparações entre subprefeituras (espaço) e ao
longo do tempo, medindo mudanças ou permanências da situação
local,

 Vários agentes públicos e sociais utilizam o SIM‐DH na prossecução de
objetivos em programas, projetos e serviços públicos, de variados
graus de complexidade

 A sua atualização sem periodicidade regular dificulta estas funções.

Técnica e 
administrativa 

 Sistematizou e organizou informação complexa, que se encontrava
dispersa, proveniente de inúmeras fontes/áreas, fortalecendo gestão
transversal com outras áreas de governo

 Não chegou a ser notado uso para efetiva monitorização do progresso
em relação a objetivos e metas da municipalidade 

 Ensejou a criação de uma dotação orçamental municipal específica
para desenvolvimento de indicadores de DH

 Serviu para a capacitação especializada de recursos humanos da
administração pública local

Comunicação, 
transparência e 
participação 
pública 

 Permitiu à sociedade civil, atenta a questão dos DH, se valer de dados
oficiais para questionar o governo sobre a condição de sua população

 Serviu para exemplificar e contextualizar, com caráter pedagógico,
condições dos DH na cidade

 Simplificou uma realidade complexa, melhorando a transparência e a
comunicação com o público/grupos‐alvo, através de um sistema
online e aberto, embora não atualizado regularmente e sem uma
aposta clara na comunicação transparente das metodologias de
cálculo dos índices

 Teve pouca projeção na comunicação social

Ti
p
o
s 
d
e
 u
so
 

Instrumental 
Não foi constatado diretamente este uso, em que pese ser uma das 
funções almejadas, o sistema não se tornou instrumento corriqueiro na 
Prefeitura  

Concetual 
Nota‐se como o tipo de uso mais dado ao SIM‐DH, pois os indicadores 
foram usados para fomentar os debates públicos, políticos e educativos 
sobre os temas de DH 

11  Este subitem resulta mais diretamente de análise a partir da observação‐participante. 
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Tático 

Notou‐se poucas circunstâncias em que o sistema serviu como tática 
positiva interna no governo, mas sua característica de territorialização 
justificou a criação de Núcleos de Direitos Humanos na mesma unidade 
territorial (Subprefeituras). Sinaliza‐se a não promoção de um 
lançamento público notório da 3ª edição do sistema, que ficou pronto no 
final de um mandato; também surpreende a não apropriação do sistema 
pela gestão seguinte  

Simbólico/ 
Político 

O uso político e simbólico do SIM‐DH pelos dirigentes da CMDH foi talvez 
sua característica mais acentuada. Como podemos ver nas páginas do 
sistema na internet, nas publicações digitais e impressas, bem como em 
matérias jornalísticas publicadas no Diário Oficial do Município, nota‐se a 
forte intenção de valorar a importância de políticas públicas de DH por 
meio dos números (indicadores quantitativos)  

Ti
p
o
 d
e
 In

d
ic
ad

o
re
s 

Quantitativos  Apenas se usam indicadores quantitativos nas 3 versões do SIM‐DH 

Qualitativos 

Há metadados como a legislação que fundamenta os direitos medidos 
pelos indicadores e breve análise das condições sociais com base nos 
indicadores quantitativos, mas não se enfatiza a utilização de indicadores 
qualitativos, o que enfraquece o sistema. 

Simples 

32 (1ª edição) e 33 (2ª edição) divididos em 5 dimensões das quais 
decorrem os 5 indicadores sintéticos  
62 (3ª edição) divididos em 9 dimensões temáticas, nem todas originam 
um indicador sintético 

Agregados 

5 Indicadores sintéticos temáticos e 1 indicador sintético global de DH 
(1ª, 2ª e 3ª edições)  
Nas 1ª e 2ª edições todos os indicadores simples são utilizados para 
compor os sintéticos 
Na 3ª edição estabelece‐se critérios de ordem técnica e política para não 
incluir todos os indicadores simples na agregação  

P
ro
ce
ss
o
 d
e 
C
o
n
st
ru
çã
o
  Visão Técnica 

Número limitado de atores técnicos especializados entre servidores 
públicos municipais da CMDH em todas edições 
Número significativo de atores técnicos especializados da entidade 
contratada na 3ª edição   

Visão 
Participativa 

Participação irrelevante de atores não técnicos da sociedade civil na 
conceção do sistema; após pronto o sistema, nota‐se abertura para 
discussão sobre os indicadores principalmente com a sociedade civil e 
atores técnicos não especializados dentre servidores municipais 

Visão de 
Governação 
Colaborativa 

Discussão da conceção do sistema entre dirigentes da CMDH e poucos 
técnicos municipais com especialistas reconhecidos e parte da sociedade 
civil organizada já sensível a mensuração dos DH por meio de indicadores 

Considerações finais 

A utilização de indicadores para demonstrar o respeito ou desrespeito aos DH no nível 

local ainda não é algo consolidado, e não apresenta ainda a mesma difusão que o uso 

de indicadores económicos, sociais ou ambientais. Para além disso, os indicadores de 

DH surgem muitas vezes isoladamente e tratando apenas de quesitos económicos ou 
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sociais. Assim, entende‐se a  importância de apresentar  indicadores de DH reunidos 

num  só  sistema,  que  dê  visibilidade  e  permita  a  avaliação  do  cumprimento  de 

documentos normativos internacionais de DH. É primordial, para se eleger indicadores 

de DH, associá‐los a um direito ou conjunto deles, pois sem esta fundamentação legal 

e argumentativa perde‐se o conteúdo em que se está a trabalhar e permanece‐se com 

um dado numérico que poderia  servir  a  pesquisas  de outra  natureza  (não de DH), 

divulgação, prestação de contas governamentais ou privadas, entre outras  funções. 

Com a análise do SIM‐DH procuramos demonstrar as diversas possibilidades de uso de 

um  sistema  de  indicadores  de  DH  na  monitorização  de  políticas  públicas  e 

desenvolvimento local, e constatamos funções positivas principalmente voltadas para 

consciencialização  de  atores  diversos  (políticos,  comunidade  local  envolvida, 

comunicação social, funcionários públicos técnicos e operacionais) sobre os DH. Como 

desafios  para  utilização  de  um  sistema  como  o  proposto  destacamos:  a 

descontinuidade de várias ordens no setor público, com a contratação de consultorias 

diferentes, a mudança dos recursos humanos que por vezes acompanha a mudança 

eleitoral,  a  pouco  capacitação  especializada  por  parte  dos  recursos  humanos 

concursados da administração pública, a falta de avanço tecnológico, a desarticulação 

entre departamentos do governo. O sistema deveria  fortalecer a análise qualitativa 

conjugada aos indicadores quantitativos. Cada desafio elencado também significa uma 

oportunidade de melhoria e inovação no setor público, investindo‐se na capacidade 

institucional para lidar com os indicadores de DH como ferramentas muito úteis para 

a gestão pública de uma área complexa e desafiante como os direitos humanos. 
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Resumo 

Esta pesquisa qualitativa analisa como as comunidades percebem os processos de 

restrição de uso e apropriação do território no distrito sede de Arraial do Cabo/RJ. 

Utiliza levantamento bibliográfico e documental; imagens e observação participante 

em  visitas‐  técnicas  para  coleta  de  informações  com  vistas  a  demonstrar  que  as 

transformações  ocorridas  na  paisagem  em  função  dos  processos  de 

desterritorialização/desapropriação  das  “populações  tradicionais”  de  Arraial  do 

Cabo  ‐  RJ  têm  contribuído  para  a  ressignificação  de  suas  identidades  e  para  a 

construção  de  estratégias  de  enfrentamento  ao  mecanismo  sociometabólico  do 

capital. 

Introdução 

Esta pesquisa resulta da ampliação do estudo desenvolvido a respeito do processo de 

ocupação  desordenada  do  distrito  sede  do  município  de  Arraial  do  Cabo/Rio  de 

Janeiro/Brasil, quando a antiga vila de pescadores foi investigada para compreensão 

das transformações ocorridas em sua paisagem1. 

Etimologicamente,  o  termo  paisagem  traduz  o  conjunto  de  elementos  visíveis  ou 

sensíveis que integram e caracterizam determinado território. Atualmente, o conceito 

paisagem trabalhado na geografia associa‐se a uma diversidade de fatores: à estrutura 

ecológica, à geologia, à geomorfologia, ao relevo, ao clima, ao tipo de solo, à flora e à 

fauna, às marcas da ocupação e às atividades humanas produzidas no passado e no 

presente2. 

Considerando a complexidade desta realidade multidimensional, a paisagem constitui 

um sistema dinâmico, onde os diferentes fatores influenciam e evoluem ao longo do 

tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global. 
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A noção de paisagem engloba tanto os aspectos naturais como os culturais e é cada 

vez mais considerada como apropriada para o planejamento e a gestão do território, 

visando à sustentabilidade socioambiental. A paisagem exprime a  interação espaço‐

temporal  do  ser  humano  com  o  ambiente  natural,  em  toda  a  sua  diversidade  e 

criatividade2. Em Arraial do Cabo/RJ, não é difícil perceber essa interação e identificar 

as  transformações  tanto ambientais, quanto sociais, ocorridas nas últimas décadas, 

principalmente no que tange à ressignificação da identidade da população local. 

No entanto, o território, a partir dos diferentes usos em variados momentos históricos, 

é  compreendido  por  e  a  partir  das  relações  de  poder3.  Nessa  perspectiva, 

pretendemos  analisar  como  as  comunidades  se  percebem  e  como  percebem  os 

processos de restrição de uso e apropriação do território, com vistas a entender como 

ocorrem as negociações internas e externas frente à inserção de estratégias do capital 

de  exclusão  social,  desapropriadoras  das  populações  tradicionais.  Esse  objetivo 

intenta identificar quais elementos apontam a ressignificação das identidades sociais 

e a configuração de uma política de inclusão social. 

Para  desenvolvimento  do  estudo  qualitativo,  com  abordagem  descritivo‐analítica, 

adotamos  como  categorias:  conflitos  socioambientais; 

territorialização/desapropriação;  identidade  social;  autonomia  (poder  de 

reivindicação) e participação (em conselhos e instâncias de descentralização do poder 

político  na  gestão  ambiental,  na  formulação  de  políticas  públicas,  em 

projetos/parcerias). Como procedimentos metodológicos, utilizamos o levantamento 

bibliográfico, a revisão e análise de  imagens e de documentos, além da observação 

participante em visitas‐técnicas para coleta de dados. 

A escolha do bairro Prainha para investigação justifica‐se devido a grande modificação 

da  sua paisagem em  função da  intensa procura  turística,  além de  ser o  “cartão de 

visita” do distrito‐sede, uma vez que é a primeira praia que se avista ao se adentrar a 

cidade. 

Conhecendo o cenário do estudo 

O município de Arraial do Cabo está localizado ao norte da cidade do Rio de Janeiro, 

na latitude: S 22° 57' 35.5'' e na longitude: W 42° 01' 32.3'', sendo delimitado ao norte 

pelos municípios de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio e, ao leste e ao 

sul, pelo oceano Atlântico. A oeste, limita‐se com o município de Araruama (Figuras 1 

e 2). 
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Figuras 1 e 2: Arraial do Cabo, Rio de Janeiro/Brasil. 

Fonte: Prado (2002).4 

O distrito sede do município é cercado por morros, cujas encostas foram densamente 

ocupadas na maioria das vezes por população de menor poder aquisitivo. A análise das 

imagens  (figuras  3  e  4)  demonstrou  que  Arraial  do  Cabo  tinha  sua  geomorfologia 

costeira formada por dunas e áreas lagunares que hoje não existem mais. Os caminhos 

que  levavam até a  cidade ou  levavam para  fora da  cidade  seguiam por montes de 

areias4. 

Figura 3: Praia Grande 1969. Fonte: História Cabista. 
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Figura 4: Praia Grande 2016. Fonte: Tripadivisor 

Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink‐g1056623‐d2510755‐

i164456708‐ Pousada_Caminho_do_Sol‐Arraial_do_Cabo_State_of_Rio_de_Janeiro.htêml

A ocupação urbana adquiriu força a partir do momento em que a Companhia Nacional 

de Álcalis (CNA) instalou‐se no bairro da Prainha. Criada durante o Estado Novo, em 

1943, esta empresa estatal de barrilha e sal só foi viabilizada, em 1960, no governo de 

Juscelino  Kubitschek  no  âmbito  da  ideologia  nacional‐desenvolvimentista.  A  CNA 

incorpora à sua história graves problemas atrelados ao circuito de interesses interno 

e  externo. A CNA acarretou uma  intensa  e  desordenada ocupação de  áreas  pouco 

povoadas em Arraial do Cabo com a chegada de trabalhadores do Nordeste, do Norte 

do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo. Sua instalação na cidade 

deu início ao intenso processo de transformação da paisagem. Essas transformações 

estimularam a investigação de como esses segmentos da sociedade fizeram e fazem 

uso desse  território. Conforme  ilustrado nas  imagens abaixo  (Figuras 5, 6, 7 e 8), a 

paisagem natural da Prainha foi completamente descaracterizada em um período de 

30  anos,  dando  lugar  a  empreendimentos  imobiliários  construídos  na  orla  sem 

planejamento e sem obedecer aos padrões estabelecidos pelo Plano Diretor e pelo 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)5. 

Figura  5:  Processo  de  transformação  da  paisagem  da 

Prainha,  1945.  Fonte:  Slideplayer  ‐  Disponível em:

http://slideplayer.com.br/slide/1268721/ . 
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Figura 6: Paisagem na década de 1970/1980. 
Fonte: Cartão Postal. 

Figura 7: Paisagem nos anos  1990. 

Fonte: Pousada Verdes Mares. Disponível em: www.verdesmarespousada.tur.br/prainha 

Figura 8: Paisagem na década 
de 2000. Fonte: Aguiar, 
Arraial do Cabo, 2009.3 

473

Parte I



 

A mudança no perfil das construções, que passaram de 40 para 50 m2, favoreceu a 

especulação  imobiliária e a construção de novos apartamentos na orla marítima do 

município. Possíveis irregularidades na mudança de gabarito para as edificações neste 

município  foram  apontadas  na  matéria  de  o  jornal  O  Globo  (online)  de  2008. 

Importante destacar também que, no Plano Diretor publicado na internet, os gabaritos 

não se encontram disponibilizados. 

Regiões  urbanas  nas  costas  litorâneas,  principalmente  nas  capitais  dos  estados 

brasileiros,  sofreram  grandes  transformações  dificultando,  em  alguns  casos,  o 

reconhecimento  das  feições  originais6.  Essas  feições  se  expressam no  alinhamento 

intencional das casas que, desde a ocupação de Arraial do Cabo, no início do séc. XX, 

se  enfileiram  em  cada  um  dos  lados  das  vias  principais,  obedecendo  à  tradição 

portuguesa de largos independentes interligados por ruas estreitas7. 

Na década de 70, a construção da Ponte Rio‐Niterói e da rodovia BR‐106 contribuíram 

para  que  Arraial  do  Cabo  fosse  bastante  visitada.  Suas  belas  praias  atrativas  dos 

turistas e a biodiversidade marinha resultante do fenômeno da ressurgnciaa‐8 costeira 

renderam‐lhe o título de ‘capital mundial do mergulho’ que, junto ao fluxo migratório, 

contribuiu para a ampliação da ocupação humana, cujos desdobramentos estão sendo 

sentidos nos dias de hoje. 

O aumento do turismo no litoral e a demanda por casas e terrenos na modalidade 2ª 

residncia  (veraneio)  gerou  rápida  expansão  de  loteamentos,  hotéis  e  marinas9.  A 

ocupação  desordenada  e  o  aumento  da  especulação  imobiliária,  resultante  da 

chegada  da  CNA,  da  falta  de  planejamento  urbano  e  de  uma política  habitacional, 

dificultaram o acesso da população mais empobrecida à moradia e contribuíram para 

a ocupação de áreas consideradas impróprias à habitação. 

A  partir  da  instalação  desta  empresa,  construções  irregulares  espalharam‐se  pela 

cidade em uma explosão imobiliária, com vistas a garantir renda no período do verão. 

Atualmente, Arraial do Cabo caracteriza‐se por encostas cobertas de pequenas casas 

disponíveis  para  aluguéis  de  temporada  e  por  áreas  planas  onde  se  instalaram 

condomínios de casas e edifícios de alto valor econômico, sempre próximos às mais 

belas e procuradas praias do litoral fluminense. 

No município de Arraial do Cabo, a transformação da paisagem marca não só a sua 

geografia  mas,  também,  a  ressignificação  da  identidade  de  sua  população.  Nesse 

cenário,  encontram‐se  moradores  que  eram  exclusivamente  pescadores  e  que, 

atualmente, agregam atividades turísticas à sua prática produtiva. 

Durante muitos anos, este município teve na pesca artesanal a sua principal fonte 
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de renda. Até o ano de 2005, a pesca contabilizava um efetivo de 1240 pescadores 

e 400 embarcações divididas em diversas modalidades de pesca7. A partir da década 

de  60,  a  pesca  artesanal  foi  marcada  pelo  “avanço  tecnológico”  e  severamente 

ameaçada pela frota comercial e industrial. Para proteção do pescador artesanal e 

para preservação da biodiversidade marinha, em 3 de  janeiro de 1997, o  IBAMA 

criou  a  1ª  Reserva  Extrativista Marinha  do  Brasil  (RESEX‐Mar).  A  partir  disso,  as 

coisas começaram a mudar4. As regras para utilização do espaço passam a ser mais 

explícitas, ocorrendo uma revalorização e um retorno às raízes do ofício tradicional 

de pescador. 

A população local sempre viveu sob a influência dos ciclos econômicos10. Da mesma 

forma, Arraial  do Cabo manifesta  esse  fenômeno quando o pescador  se  apresenta 

como barqueiro, locatário de imóveis e ator ativo de atividades ligadas ao turismo. 

(Re)Identificando e (Re)Conhecendo 

Com  a  implantação  da  RESEX‐Mar  ficou  evidente  a  “ausência”  de  uma  identidade 

comum  dos  pescadores  artesanais.  O  objetivo  da  criação  dessa  Unidade  de 

Conservação  de  interesse  ecológico‐social,  era  proteger  a  atividade  da  população 

tradicional (pescadores artesanais), através da normatização das diferentes atividades 

profissionais e amadoras desenvolvidas dentro da RESEX e de suas respectivas áreas 

de uso. Durante as assembleias de criação da RESEX, ficou demonstrada a dificuldade 

de se definir, com clareza4, esses trabalhadores, dados os mecanismos de mudança 

social incorporados às atividades econômicas desenvolvidas em Arraial do Cabo, que 

impedem que se saiba quem é e quem não é pescador tradicional. 

Tal  fato  talvez  ocorra  porque,  pertencimento  e  identidade  não  tem  solidez,  sendo 

negociáveis e revogáveis, a partir das decisões que o indivíduo toma e dos caminhos 

que  percorre11.  Como  nos  demonstrou  a  observação  participante,  a  população  de 

Arraial do Cabo ora percorre milhas marítimas em barcos de turismo, ora puxa linhas 

e redes à beira da praia, ora aluga imóveis em alta temporada. Há ainda aqueles que 

exercem todas essas atividades ao mesmo tempo, contribuindo para a ressignificação 

de  suas  identidades  e  para  a  construção  de  estratégias  de  enfrentamento  ao 

mecanismo sociometabólico do capital, o que sugere uma reterritorialização. 

Em geografia, território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. “É 

o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele o objeto da análise

social. (...) O que ele tem de permanente é ser nosso quadro de vida”12. É nesse sentido

que compreendemos a ressignificação da identidade da população cabista, a partir dos

diferentes  usos  do  território  que  se  realizam  com  base  nas  relações  de  poder

estabelecidas nesse cenário.
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A disputa  territorial que culminou com a  ressignificação da  identidade dos cabistas 

teve início com a chegada da CNA e dos migrantes vindos para trabalhar na empresa, 

como já descrevemos anteriormente. O antes e o depois da CNA é revelador também 

quando se percebe o conflito entre o que se entende por “cultura” e “civilização” e, os 

costumes  e  as  práticas  dos  pescadores  nativos,  passam  a  ser  identificadas  como 

“atrasadas”  e/ou  “primitivas”. Quando um  cabista  enxerga  seus  saberes  e  culturas 

como primitivos, explicita o quanto ele assimilou do significado do termo “civilizado” 

trazido  pelos  os  que  vm  de  fora,  os  “forasteiros moderninhos”.  Nessa  nova  ótica, 

apenas  a  industrialização  e  o  “progresso  moral”  tornaria  o  Brasil  um  país 

desenvolvido4.  Nesse  sentido,  percebe‐se  que  a  população  de  Arraial  do  Cabo 

introjetou essa ideia e a persegue em suas práticas produtivas  cotidianas. 

Um crescente número de barcos transforma a paisagem da Praia dos Anjos, inúmeros 

edifícios modificam as orlas das várias praias de Arraial do Cabo e o Porto do Forno, 

inaugurado em 1972, modernizado na primeira década dos anos 2000 e apresentado 

como  possibilidade  de  geração  de  emprego  e  renda  para  a  população,  interferem 

diretamente na dinâmica litorânea deste município e ilustram o que o cabista entende 

por “civilização” no âmbito do discurso desenvolvimentista. 

Essas transformações na paisagem são acompanhadas de mudanças na identidade do 

cabista, evidenciando a existência de uma relação de poder estruturada pelo capital. 

As  elites  “civilizadas”  servem  de modelo  para  os  habitantes  nativos/primitivos.  No 

entanto, o que se observa nas visitas‐técnicas é uma hierarquia, onde os descendentes 

dos "de fora" detém os terrenos valorizados pela deslumbrante vista paisagística e, 

aos  descendentes  dos  primitivos,  resta  apenas  servi‐los,  com  passeios  turísticos  e 

serviços  menos  valorizados.  Nesse  contexto,  percebe‐se  que  restam  aos  cabistas 

menos  abastados  os  terrenos  menos  valorizados,  completamente  ocupados  com 

construções verticais construídas, muitas vezes, com a finalidade de contribuir para a 

complementação de renda. 

Nesse cenário percebe‐se a relação entre a especulação imobiliária, a transformação 

da paisagem e a ressignificação da identidade da “população tradicional” do Arraial do 

Cabo, uma antiga vila de pescadores que serviu de “cobaia” para o “teste” do projeto 

político desenvolvimentista que provocou transformações sociais e identitárias. 

Considerações finais 

Este estudo deriva da percepção da  rápida  transformação paisagística ocorrida em 

Arraial do Cabo que  resultou da  instalação da CNA e do  incremento das atividades 

imobiliárias  e  turísticas  desenvolvidas  neste  território  nas  últimas  décadas.  Essa 

transformação demandou pesquisas  sobre  as  representações  das  comunidades  em 

relação  aos  processos  de  exclusão  social  explicitados  nos  mecanismos  de 
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desapropriaçãodas  populações  tradicionais  dos  seus  territórios.  Nessa  esteira 

interpretativa,  as  análises  identificaram quais  elementos  apontam a  ressignificação 

das identidades sociais e a configuração de uma política de inclusão social, tendo em 

vista  que  as  promessas  de  melhoria  da  qualidade  de  vida  atreladas  ao  discurso 

moderno‐desenvolvimentista não garantiram condições dignas de vida às populações 

tradicionais,  o  que  provocou  a  construção  de  alternativas  produtivas  geradoras  de 

novas identidades sociais, para além das características de pescadores artesanais. 

Referências 

1. AGUIAR,  Luiza  Araujo  Jorge.  Análise  das  transformações  Socioambientais  e  suas

consequências na paisagem  litorânea do Bairro da Prainha, Arraial do Cabo/RJ:  Estudo de

Caso.  Monografia  (Especialização  em  Gerenciamento  Socioambiental  Costeiro).  Instituto

Alberto Luiz Coimbra de Pós‐ Graduação e Pesquisa de Engenharia. Programa de Engenharia

de Produção. COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

2. MENDES, Sandra Paula Leite Curvelo. Determinação de Indicadores da Paisagem Contributo

para o Desenvolvimento Turístico e Gestão Integrada da Unidade de Paisagem das Furnas (São

Miguel Açores), Dissertação de Mestrado, 2004. pp 27.

3. SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócioespacial. 1 ed. ‐ Rio

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

4. PRADO, Simone Moutinho. Da anchova ao salário mínimo: uma etnografia sobre injunções de

mudança social em Arraial do Cabo / RJ. 145 p. Niterói: EdUFF, 2002.

5. Brasil, Ministério  do Meio  Ambiente,  Plano  Nacional  de  Gerenciamento  Costeiro  (PNGC),

RESOLUÇÃO CIRM Nº 5, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1997.

6. NEVES, Claudio Freitas; MUEHE, D. Vulnerabilidade,  impactos e adaptação a mudanças do

clima: a zona costeira. Parcerias Estratégicas (Brasília), 2008.

7. AGUIAR, David Barreto de. Análise socioambiental do uso e ocupação do solo no morro do

forno, Arraial do Cabo – RJ. Dissertação mestrado UFF. 2005.

8. LOPES, Clarice Leão. Variação espaço temporal do ictioplancton e condições oceanográficas

na região de Cabo Frio‐RJ. Tese de Doutorado. Instituto Oceanográfico. Universidade de São

Paulo, 2006.

9. TERRA, Alessandra Dale Giacomin. O sal da terra: ocupação irregular em área de expansão

turística, o caso da localidade de Poças, na Restinga de Massambaba, em Arraial do Cabo – RJ,

2012. In: Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFU, Uberlandia, Vol. I, p. 14266‐14285.

Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos//cod=d0fb963ff976f9c3

10. ADAMS, Cristina. As populações caiçaras e o mito do bom selvagem: a necessidade de uma

nova abordagem interdisciplinar. Revista de Antropologia, V. 43 nº 1. São Paulo, USP, 2000,

11. BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi / Zygmunt Bauman; tradução:

Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

12  SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. 1 ed., 3. Reimp. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2014. 176p 

477

Parte I



INCUBADORA  SOCIAL:  INSTRUMENTO  PARA  UMA 
CIDADE MAIS INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL 

Carolina de Candido MARCHET1, Ana Laura Carvalho Nunes2, Terezinha 
de Oliveira Buchebuan3 
1 Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do 

Sul, Brasil 
2 Aluna do Programa de Pós‐Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil 
3  Doutoranda  do  Programa  de  Pós‐Graduação  em  Planejamento  Urbano  e  Regional, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil; profa. do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil 

ccmarchet@ucs.br, analaura.nunes@hotêmail.com, tobuchebuan@ucs.br 

Resumo 

Levando‐se  em  consideração  que  uma  Incubadora  Social  pode  fomentar  o 

desenvolvimento humano, social e econômico, o objetivo deste artigo é compreender 

o papel desse equipamento para promover a economia solidária no âmbito da cadeia

produtiva  da  reciclagem.  Tal  estudo  ocorre  por meio  do  “Projeto  de Capacitação  e

Apoio às Atividades dos Catadores Informais do Município de Caxias do sul”, onde fez‐

se o uso de pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, através dos procedimentos

de: pesquisa bibliográfica, estudos de caso e análise dos resultados. O estudo revelou

que o trabalho de uma Incubadora Social é desenvolvido por equipe multidisciplinar e

seu objetivo é o desenvolvimento do grupo com um todo, sendo o empreendimento

apenas o meio para isso acontecer.

Introdução 

A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, a Prefeitura Municipal de 

Caxias do Sul – PMCS, desenvolveu um programa de convênio colaborando na criação 

de 13 associações de recicladores. A coleta de resíduos seletivos é encaminhada para 

estas associações, que são responsáveis pela triagem e comercialização do material. 

Na busca por diminuição das desigualdades sociais, vários projetos já foram realizados 

junto a essas associações, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul  ‐ UCS. 

Neste panorama, desde 2015, vem acontecendo o “Projeto de Capacitação e Apoio às 

Atividades dos Catadores Informais do Município de Caxias do Sul”, que tem o objetivo 

de  estruturar  e  integrar  a  rede  de  reciclagem  do município  através  de  ações  que 

buscam dar suporte técnico e capacitação continuada aos recicladores. Este projeto 

ocorre por meio de Edital do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e contempla 
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um grupo de pesquisa multidisciplinar da UCS. À equipe de arquitetura coube, dentre 

outras atividades, estudos preliminares para implantação de uma incubadora social, 

com o objetivo de agregar valor aos resíduos vendidos, o que poderá proporcionar 

desenvolvimento humano, social e econômico aos catadores. Isto posto, o objetivo do 

presente  estudo  é  compreender  o  papel  de  incubadoras  sociais  para  promover  a 

economia solidária no âmbito da cadeia produtiva de reciclagem. Salienta‐se que, no 

decorrer dos trabalhos, houve a proposição da organização funcional e da adequação 

desta incubadora a um pavilhão existente1, indicado pela PMCS. 

Metodologia 

O estudo  contempla  uma pesquisa  aplicada de  abordagem qualitativa,  através  dos 

procedimentos de pesquisa bibliográfica, estudos de caso e análise de resultados. Os 

conceitos  se  ligam ao  tema da economia  solidária e  incubadora  social  e, para uma 

maior compreensão do funcionamento do processo de incubação social, recorreu‐se 

a estudos de caso, com levantamento do funcionamento dos processos e do ambiente 

construído, além de uma análise destes. 

Conhecendo o tema 

A  economia  solidária  surge  em  meio  a  um  contexto  de  exclusão  e  desemprego 

causados pelos efeitos negativos da globalização e da produção capitalista. Trata‐se 

de uma alternativa na busca pela sobrevivência, onde surge um novo setor econômico, 

formado  por  grupos  de  trabalhadores  organizados  por  conta  própria.2  Para 

Schwengber, Braun e Borges, a economia solidária vai além de questões puramente 

econômicas,  pois  tem  o  potencial  de  revelar  “novas  formas  de  comportamentos 

sociais  e  pessoais,  pautados  na  cooperação,  solidariedade,  mutualismo  e 

autogestão”.3 

Segundo a ECOSOL, a economia solidária se revela como uma nova forma de produzir, 

vender e comprar.4 Uma diversidade de práticas econômicas e sociais são organizadas 

coletivamente  dentro  de  associações  ou  cooperativas  que  funcionam  de  forma 

autogestionária,  onde,  conforme  o  Ministério  do  Trabalho,  todos  são  donos  do 

negócio, sem que ninguém explore o outro, dividindo as tarefas e também os lucros.5 

Alguns  princípios  são  fundamentais  para  a  economia  solidária,  como  pode  ser 

observado no Quadro 1. 

Quadro 1: Princípios da economia solidária5 
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COOPERAÇÃO 
Ao  invés de competir,  todos devem trabalhar de  forma colaborativa, 
buscando os interesses e objetivos em comum, a união dos esforços e 
capacidades, a propriedade coletiva e a partilha dos resultados; 

AUTOGESTÃO 

As  decisões  nos  empreendimentos  são  tomadas  de  forma  coletiva, 
privilegiando  as  contribuições  do  grupo  ao  invés  de  ficarem 
concentradas em um indivíduo. Todos devem ter voz e voto. Os apoios 
externos não devem substituir nem  impedir o papel dos verdadeiros 
sujeitos da ação, aqueles que formam os empreendimentos; 

AÇÃO ECONÔMICA 

Sem abrir mão dos outros princípios, a economia solidária é formada 
por  iniciativas  com  motivação  econômica,  como  a  produção,  a 
comercialização,  a  prestação  de  serviços,  as  trocas,  o  crédito  e  o 
consumo; 

SOLIDARIEDADE 

A  preocupação  com  o  outro  está  presente  de  várias  formas  na 
economia  solidária,  como  na  distribuição  justa  dos  resultados 
alcançados, na preocupação com o bem‐estar de todos os envolvidos, 
nas relações com a comunidade, na atuação em movimentos sociais e 
populares,  na  busca  de  um  meio  ambiente  saudável  e  de  um 
desenvolvimento sustentável. 

Os empreendimentos que funcionam a partir dos princípios da economia solidária, são 

chamados de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Com o objetivo de dar 

visibilidade  e  ajudar  no  fomento  de  políticas  sociais  neste  âmbito,  a  Secretaria 

Nacional de Economia Solidaria (SENAES) criou o Sistema Nacional de Informações em 

Economia Solidária (SIES).6 O SIES cadastra e mapeia todos os EES no Brasil, e em 2013 

foram divulgadas as informações de todos os empreendimentos por meio de um Atlas 

Digital da Economia Solidária. 

O conceito de incubadora de empresas surgiu, segundo Cordeiro, nos Estados Unidos, 

mais  especificamente  no  Vale  do  Silício,  e  faz  uma  clara  analogia  ao  equipamento 

hospitalar.7 Conforme o autor, são organizações que possuem espaço para um certo 

número  de  novos  negócios  e  disponibilizam  um  conjunto  de  facilidades  e 

equipamentos, onde as empresas incubadas recebem suporte da própria organização, 

como treinamentos e acesso a outros recursos e informações que normalmente não 

obteriam  se  estivessem  iniciando  suas  atividades  de  modo  individualizado  no 

mercado.  

Com a evolução dessas organizações, novas tipologias foram aparecendo, como é o 

caso  das  incubadoras  de  desenvolvimento  social.  Segundo  a  Incubadora  Social 

Acadêmica da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra o surgimento deste 

tipo de negócio está relacionado com as questões de desenvolvimento e aumento da 

pobreza, e surge com o objetivo de resolver esta problemática.8 

Segundo  Cordeiro,  a  principal  diferença  de  uma  incubadora  tecnológica  para  uma 

social é que estas possuem uma lógica de economia solidária e ideologia de autogestão 

e  cooperativismo.7  No  entanto,  conforme  Tiago  de  Mello  Cargnin,  um  dos 
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responsáveis pela Incubadora Social da TecnoSocial da Unilasalle, não existe diferença 

entre incubadora social e tecnológica, as duas atuam tentando fazer com que algum 

nicho de mercado se desenvolva.  

Conforme  Bezerra,  é  um  ambiente  empreendedor  que  faz  uma  conexão  entre 

universidade e comunidade, aliando boas ideias à conhecimentos acadêmicos ‐ e com 

isso impulsiona o surgimento de novas tecnologias e inovações.9 Suas atividades têm 

papel  fundamental  no  desenvolvimento  social,  econômico  e  humano.  Além  de 

fortalecer  também  a  tríplice  hélice  (parceria  entre  governo,  universidades  e 

empresas). 

De acordo com a ISFEUC, as incubadoras sociais trabalham com pessoas excluídas do 

mercado de trabalho e procuram auxiliar na geração de renda.8 Cada empreendimento 

incubado  possui  uma  forma  organizacional  diferente,  porque  as  inovações  e 

necessidades se adaptam aos contextos locais. Cita ainda que a incubação deve passar 

por duas fases: a primeira onde cria‐se um ambiente de aprendizagem envolvendo a 

tríplice  hélice,  com  o  objetivo  de  buscar  soluções  específicas  para  um  problema 

identificado em um determinado grupo. E a segunda, onde os membros deste grupo 

são  capacitados  para  resolver  os  problemas  identificados  na  primeira  fase,  dando 

autonomia ao empreendimento incubado. 

Segundo  informações  da  ITCP  COPPE  UFRJ,  a  estratégia  da  incubadora  deve  se 

desenvolver em três níveis: o empreendimento, a rede e o ambiente onde se insere – 

este  dividido  entre  três  etapas:  arranjo  produtivo,  território  e  segmento  social 

específico.10 Além disso, define que a incubadora está presente em três vertentes de 

trabalho (Figura 1). 

Figura 1: Vertentes de trabalho de uma Incubadora Social 

A  instituição  descreve  ainda  que  o  objetivo  de  uma  incubadora  social  é  o 

desenvolvimento do grupo com um todo, sendo o empreendimento apenas o meio 

para isso acontecer. Assim, podemos concluir que a principal característica desse tipo 

de incubadora, é que esta tem um olhar voltado para a vulnerabilidade social, onde 

visa preparar,  capacitar e dar autonomia ao  indivíduo. É uma organização que  tem 

papel  fundamental  não  só  na  economia,  mas  principalmente  no  desenvolvimento 

social  e  humano.  É  um  ambiente  que  ajuda  na melhoria  da  qualidade  de  vida,  na 

481

Parte I



empregabilidade, gerando também um aumento de renda e consequentemente, uma 

redução nas desigualdades sociais.  

Conhecendo a realidade 

Adotou‐se como objeto de estudo situações  reais, ou seja,  três  incubadoras sociais 

situadas  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Estas  foram  selecionadas  devido  a 

proximidade com a cidade de implantação. Além da apresentação de detalhes e do 

funcionamento  dos  processos  de  incubação,  são  também averiguadas  informações 

referentes ao espaço físico, bem como as atividades exercidas pelos seus usuários. 

Incubadora de Empreendimentos Solidários do Centro Universitário Unilasalle 

A Incubadora de Empreendimentos Solidários do Centro Universitário Unilasalle está 

vinculado ao programa Tecnosocial Unilasalle, sendo este voltado a ações sociais que 

interagem  com  comunidades  de  Canoas  e  região,  estando  o  programa,  localizado 

dentro do próprio Centro Universitário, em Canoas, Rio Grande do Sul.  

O trabalho da Incubadora é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, composta 

por professores, técnicos e estagiários e tem o objetivo de potencializar a construção 

da  cidadania  com projetos  de  desenvolvimento  sustentável  e  solidário,  que  atuem 

com os princípios da economia  solidária. Para a  formação da equipe, a  incubadora 

recebe  alunos  de  diversos  cursos  ‐  não  só  da  Unilasalle,  mas  também  de  outras 

universidades que queiram colaborar. 

Não  se  limitam  a  incubar  apenas  grupos  de  catadores,  trabalham  também  com 

artesãos ou qualquer pessoa/grupo que  funcione  com os princípios da autogestão, 

sustentabilidade  e  economia  solidária.  A  equipe  procura  empreendimentos  para 

serem incubados, mas estes também podem procurar a incubadora, que após realizar 

um diagnóstico, define o tipo de incubação que será feito. Após isso, ambas as partes 

assinam um contrato – que pode ser rompido a qualquer momento, desde que alguma 

das partes perceba a não colaboração da outra. 

A maioria dos recursos vem da própria instituição, mas atuam também diretamente 

com  o  poder  público,  fechando  parcerias  que  visam  sempre  o  melhor 

desenvolvimento  do  empreendimento  incubado.  Além  disso,  parcerias  com  as 

prefeituras ajudam também no controle, cadastro e regularização destes profissionais. 

Como cada grupo tem uma demanda diferente, e também por estarem locados dentro 

do Centro Universitário, a incubadora não possui uma infraestrutura própria. Quando 

necessitam, utilizam os ambientes da própria instituição de ensino. Conforme relatado 

pelo  coordenador,  os  espaços  mais  utilizados  são:  auditório,  biblioteca,  sala  de 

reuniões, cozinha e refeitório, além da sala que os profissionais utilizam, que é uma 
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sala administrativa. Foi salientado também que no caso de uma uma infraestrutura 

maior, seria interessante contemplar um espaço para treinamento e capacitação de 

novos catadores. 

Incubadora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Assim como a  Inatecsocial,  a  Incubadora da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) está vinculada à Pró Reitoria de Extensão e se situa em um dos 

prédios da PUCRS, em Porto Alegre. A Incubadora da PUCRS faz parte de uma rede que 

existe no âmbito  federal,  regional e metropolitana, as  Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCP’s).  

As ITCP’s têm suas atividades de incubação realizadas prioritariamente em campo, no 

espaço  onde  os  empreendimentos  se  situam.  Isso  ocorre  devido  a  peculiaridade  e 

dinâmica das ações, onde a ida ao campo de trabalho desses grupos propicia maior 

imersão  e  contato  da  equipe  técnica  com  a  realidade  dos  incubados.  Com  isso, 

diferente das incubadoras convencionais, o empreendimento normalmente não ocupa 

um espaço dentro da estrutura, o que faz com que a  incubadora possa operar com 

recursos  mínimos.  Porém,  sugerem  que  quanto  maior  o  espaço  e  equipamentos 

disponíveis, maiores são as possibilidades de dinâmica e ações de uma incubadora. Foi 

relatado  que  algumas  ITCP’s  de  Porto  Alegre  dispõem  de  uma  sala  enxuta  e  que 

dependem da utilização de salas paralelas para realização de reuniões, e que por isso 

também  suas  coordenações  são  feitas  por  um  número  reduzido  de 

técnicos/professores e bolsistas. 

Quanto  à  operação,  cada  incubadora  possui  seu  formato,  apesar  de  serem 

semelhantes  entre  si.  Tudo  depende  do  tipo  de  empreendimento  atendido,  da 

quantidade de  técnicos, professores e bolsistas envolvidos, e  também dos  recursos 

que a universidade disponibiliza. 

No  caso  específico  da  Incubadora  Social  da  PUCRS,  a mesma  recebe  iniciativas  de 

diversos  setores:  artesanato,  comércio  justo,  sendo que a  reciclagem é apenas um 

deles. Como citado, estão localizados dentro do campus da PUCRS, mas grande parte 

do  trabalho  é  realizado  em  campo.  Os  técnicos  julgam  que  estar  localizado  no 

ambiente universitário seja necessário, já que a incubadora faz parte de programas e 

projetos de extensão e estar presente e interagir diretamente com os universitários é 

primordial para a qualidade das ações. Atualmente a estrutura que ocupam é mínima, 

composta  por  apenas  uma  sala  equipada  com  oito  postos  de  trabalho  com 

computador,  armários  para  guardar materiais  da  incubadora  e materiais  pessoais, 

mesa de reunião e espaço com material didático. 
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Inatec Social da Universidade de Cruz Alta 

A Inatecsocial está vinculada à Pró‐Reitoria de Pós‐Graduação, Pesquisa e Extensão da 

Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), sendo impulsionada por projetos de extensão, 

realizados através da universidade com o objetivo de contribuir com a construção de 

alternativas  coletivas  para  a  organização  dos  catadores.  Atua  como  um  agente 

facilitador e apoia grupos de empreendimentos que visam a geração de  trabalho e 

renda,  buscando  alcançar  a  autonomia  e  independência  destes.  Sua  finalidade  é 

promover a incubação e a aceleração de negócios sociais que atuam com os princípios 

da  economia  solidária  e  criativa,  e  que  estão  na  região  de  abrangência  da 

Universidade. 

Além disso, a incubadora busca a integração com centros acadêmicos que incentivam 

a extensão universitária e a pesquisa científica. Dentre suas atividades, realiza alguns 

processos de aproximação das partes, formalização de convênios e contratos, suporte 

para  diversas  etapas  de  negociação,  apoio  logístico  e  necessidade  de  recursos 

humanos,  acompanha  o  desenvolvimento  das  ações  e  elabora  relatórios  e 

documentos que são exigidos pelos órgãos de fomento. 

Estão  localizados em um prédio da UNICRUZ  situado no  centro,  com o objetivo de 

facilitar o acesso dos públicos atendidos. A estrutura física que ocupam são salas para 

a equipe técnica e algumas salas para a produção de sacolas sustentáveis. Segundo a 

assessor de comunicação, a equipe técnica é composta por: 03 assistentes sociais, 01 

administrador, 01 técnico administrativo, 01 publicitário, 01 motorista, 07 monitores 

de base (catadores contratados) e 03 coordenadores com formação em Serviço Social, 

Administração e Economia. 

Discussão dos Dados 

Como resultado, percebeu‐se que os conceitos estudados para a economia solidária e 

a incubadora social, são condizentes e embasam as ações das incubadoras estudadas. 

Todas elas primam pelos princípios da cooperação, da autogestão, do cooperativismo 

e  também  da  solidariedade.  O  trabaho  da  Incubadora  Social  visa  a  diminuição  da 

vulnerabilidade  social  e  as  incubadoras  estudadas  atuam  no  desenvolvimento  dos 

grupos, a partir da criação de um ambiente de aprendizagem. Assim, a universidade 

colabora com a capacitação dos envolvidos, a partir de suas realidades, na tentativa 

de agregar valor aos produtos e conduzir as comunidades atendidas a uma autonomia 

de ação e gestão, melhorando suas condições de vida. Empoderados, os incubados, 

atingem o objetivo maior que é o desenvolvimento humano, social e econômico. Além 

disso, a contribuição da incubadora social, não se restringe somente ao âmbito dos 

grupos  atendidos,  pois  colabora  com  a  redução  da  poluição  ambiental,  já  que  os 

resíduos passam a ser mais e melhor reaproveitados. Diante disso, pode‐se considerar 
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que  as  incubadoras  sociais,  qualificam  o  ambiente  das  cidades,  tornando‐as  mais 

saudáveis, sustentáveis e inclusivas.  

Os casos estudados também revelaram que as equipes envolvidas nos projetos são 

multidisciplinares  e,  quase  sempre,  estão  ligadas  a  projetos  de  extensão  das 

universidades, sendo estabelecidas parcerias, principalmente com os governos locais. 

Os espaços utilizados são mínimos e estão dentro das próprias instituições, sendo que 

os estudos auxiliaram na elaboração de um programa de necessidades abrangente. 

Além disso, a maioria das incubadoras analisadas não se limita a incubar apenas grupos 

de  catadores,  trabalhando  também  com  artesãos  ou  qualquer  outro  grupo  que 

funcione com os princípios da autogestão, sustentabilidade e economia solidária.  

Uma Incubadora Social para Caxias do Sul 

Embora não seja foco deste artigo, na sequência será apresentado, resumidamente, o 

desenvolvimento  da  proposta  de  uma  incubadora  social  para  Caxias  do  Sul11.  A 

concretização dos estudos preliminares que visam a implantação de uma incubadora 

social em um pavilhão existente partiu da montagem do programa de necessidades. 

Esse  programa  resultou  do  cruzamento  de  dados  levantados  nos  estudos  de  caso, 

acima relatados, além de entrevistas com os participantes do “Projeto de Capacitação 

e  Apoio  às  Atividades  dos  Catadores  Informais  do  Município  de  Caxias  do  Sul”. 

Salienta‐se que a PMCS não efetuou exigências em relação às atividades e à forma de 

ocupação  da  edificação.  Na  sequência,  elaborou‐se  um  pré‐dimensionamento  do 

programa  verificando  se  haveria  área  compativel  com  a  edificação  destinada  à 

incubadora. 

De  posse  do  programa  e  do  pré‐dimensionamento  iniciaram‐se  os  estudos  de 

setorização  e  fluxos,  tendo  como  base  recursos  gráficos  para  entendimento  das 

relações entre as diferentes atividades. As propostas de setorização e  fluxos  foram 

confrontadas  com  os  condicionantes  fisicos  e  as  pré‐existências  do  terreno.  Deste 

confronto surgiu a proposta de organização funcional interna (figura 2), levando‐se em 

conta  também  a  modulação  estrutural,  decorrente  da  tecnologia  construtiva  do 

edifício, em concreto pré‐moldado. 
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Figura 2: planta baixa síntese da proposta 

Para o fechamento da proposta de organização funcional foi realizado um zoneamento 

de  ruidos,  buscando  a  melhor  eficiência  acústica  para  o  desenvolvimento  dos 

trabalhos. Destaca‐se que algumas adequações físicas do espaço foram necesssárias, 

como  por  exemplo:  mudança  de  acessos,  abertura  de  vãos  para  iluminação  e 

ventilação, dentre outros, visando sempre o menor impacto tanto no terreno quanto 

no ambiente construído (figura 3).  

Figura 3: perspectiva das fachadas sudeste e sudoeste 

Considerações 

No  estudo  realizado  pela  Equipe  de    Arquitetura,  foi  elaborada  uma  proposta  da 

organização  funcional  da  incubadora  em  um  edifício  existente,  mas  a  partir  dos 

estudos de caso, percebeu‐se que não há necessidade de tal estrutura. A verdadeira 
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incubação  ocorre  dentro  das  próprias  associações,  conforme  sua  identidade, 

buscando potencializar a estrutura e o trabalho que cada grupo já possui. No entanto, 

acredita‐se que  tal  estudo não  se  torna  inviável,  já que poderia qualificar  as  ações 

realizadas  a  nível  de  congregação  das  diferentes  associações,  numa  troca  de 

experiências. Estudos de cunho social, quase sempre, não são conclusivos e inertes, 

assim, a discussão sobre a implantação da incubadora poderia ser ampliada a todos os 

envolvidos,  ligados ao poder público, às instituições de ensino e aos incubados com 

vistas a qualificar a proposta. 
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Resumo  

Mais  de  50%  da  população  mundial  vive  atualmente  em  cidades.  A  urbanização 

provoca fragmentação e degradação, diminui a resiliência ecológica, o funcionamento 

do  ecossistema,  a  biodiversidade,  e  a  oferta  de  Serviços  dos  Ecossistemas  (SE).  As 

cidades são sistemas socio ecológicos complexos, com procura e uso diversificados dos 

SE  e  dependentes  do  contexto.  São  necessárias  abordagens  transdisciplinares  para 

capturar essa complexidade e poder amplificar as descobertas para níveis espaciais e 

institucionais  mais  elevados.  As  infraestruturas  verde‐azuis  (GBI)  permitem  dar 

resposta a estes problemas, oferecendo múltiplos serviços ambientais fornecidos pelos 

ecossistemas e melhorias diretas do bem‐estar humano. O projeto URBANGAIA está a 

desenvolver  uma  base  de  conhecimento  ecológico  e  socio  económico  de  base 

participativa  (ciência  cidadã  e  novas  tecnologias),  para  criar  ferramentas  que 

permitam melhorar o planeamento e a gestão das GBI urbanas.  

Introdução 

Mais  de  metade  da  população  mundial  vive  atualmente  em  cidades,  ambientes 

extremamente  artificializados  que  não  permitem  muitas  vezes  o  contacto  com  a 

natureza  ou  o  funcionamento  adequado  dos  processos  dos  ecossistemas,  sejam 

bióticos ou abióticos, e  como tal  condicionam o nível de desempenho dos  serviços 

ambientais proporcionados pelos ecossistemas. 

A necessidade de ecossistemas resistentes e saudáveis, a promoção da biodiversidade 

e a manutenção do bem‐estar humano são particularmente urgentes em contextos 

urbanos onde densidades populacionais elevadas coincidem com os maiores impactos 
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ambientais.  A  urbanização  provoca  fragmentação  e  degradação:  a  conectividade 

ecológica e o desempenho dos ecossistemas em termos de quantidade e qualidade, 

são  fortemente  afetados.  A  urbanização  diminui  a  resiliência  ecológica,  o 

funcionamento do ecossistema e a biodiversidade, afetando a oferta de serviços pelos 

ecossistemas e todos os benefícios potenciais com eles relacionados. 

As cidades são sistemas sócio ecológicos complexos, e as necessidades e desejos de 

melhorar o bem‐estar são altamente variáveis dentro e entre cidades e evoluem ao 

longo  do  tempo.  A  procura  –  e  uso  –  dos  serviços  dos  ecossistemas  é,  por  isso, 

igualmente diversificada e dependente do  contexto,  sendo necessárias  abordagens 

transdisciplinares para capturar essa complexidade e para poder guindar para níveis 

territoriais e institucionais mais elevados. 

As infraestruturas verde‐azuis urbanas (com a sigla U‐GBI no inglês), que vão desde 

soluções  técnicas  com  uma  componente  ecológica  até  soluções  inteiramente 

baseadas na natureza, podem contribuir para aumentar a conectividade e a qualidade 

ecológicas, melhorar a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas, oferecer 

múltiplos serviços ambientais e melhorias diretas do bem‐estar humano. Além disso, 

infraestruturas verde‐azuis urbanas tem um efeito de bem‐estar indireto ao mitigar a 

cascata de impactos negativos da urbanização. As infraestruturas verde‐azuis urbanas 

são  definidas  aqui  como  conjuntos  de  ecossistemas,  ligados  a  um  sistema 

espacialmente coerente através de fluxos de organismos, e interagindo com a matriz 

de paisagem em que está incorporada, que pode ser usada para conservar e sustentar 

ou  aumentar  a  biodiversidade  e  os  serviços  que  os  ecossistemas  prestam  às 

comunidades urbanas11. 

O projeto UrbanGaia  contribui  para  aumentar o  conhecimento  sócio  ecológico das 

características  críticas  das  infraestruturas  verde‐azuis  urbanas  e  fornecerá 

ferramentas  para orientar  seu estabelecimento,  gestão  e  avaliação. A  aplicação de 

uma abordagem inovadora bidirecional de ciência cidadã suportada por smartphones, 

incluindo a mobilização de dados espaciais, a avaliação transdisciplinar e a co‐criação 

de  infraestruturas  verde‐azuis  urbanas  por  parte  dos  interessados  (stakeholders), 

permite  ao  projeto  UrbanGaia  ir  além  do  estado  da  arte  e  fornecer  novos 

conhecimentos sobre a implementação eficaz de infraestruturas verdes‐azuis urbanas. 

Impacto da urbanização sobre a resiliência dos ecossistemas 

Os ecossistemas resistentes são essenciais para a manutenção da biodiversidade e o 

provir contínuo dos serviços fornecidos pelos ecossistemas em cenários de mudanças 

globais. A qualidade ecológica consiste em diferentes componentes (fluxos de energia, 

fluxos  de  matéria,  aspetos  de  diversidade)  que  contribuem  para  a  integridade, 

estabilidade e resiliência dos ecossistemas. A urbanização, como principal motor de 
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degradação do habitat, afeta vários desses componentes. No entanto, as tentativas de 

medir ou estimar a qualidade ecológica dos sistemas urbanos têm sido escassas. Existe 

a  preocupação  de  que  os  sistemas  urbanos  sócio  ecológicos  possam  ultrapassar 

limiares bióticos e / ou abióticos12, com graves implicações apo nível do aumento da 

probabilidade de ocorrência de episódios destrutivos. A conectividade é essencial para 

os  ecossistemas  resilientes:  a  dispersão  e  outros  movimentos  de  organismos  são 

reconhecidos  como  processos  fundamentais  para  a  sobrevivência  de  pequenas 

populações  isoladas,  e  o  impacto  da  redução  das  áreas  semi‐naturais  pode  ser 

parcialmente atenuado pelo aumento da conectividade entre manchas de habitat. No 

entanto, a fragmentação contínua e o isolamento do habitat resultam num declínio 

das populações e na diminuição da biodiversidade. A fragmentação também altera a 

prestação  de  serviços  ambientais  fornecidos  pelos  ecossistemas  e  que  estão 

dependentes da biodiversidade, como por exemplo a polinização15. As áreas urbanas 

são caracterizadas ecologicamente por pequenas manchas de habitat, fragmentadas 

e isoladas5, e a urbanização e desenvolvimento de infraestruturas tem sido o principal 

motor  de  fragmentação  de  áreas  naturais  e  semi‐naturais,  redes  fluviais  e  áreas 

húmidas  associadas.  A  conectividade  depende  do  tipo  de  paisagens  e  espécies 

envolvidas8. O desafio é ligar conjuntos de dados espaciais avançados, teoria ecológica 

e  validação,  local  com  o  objetivo  de  entender  como  a  complexidade  e  a 

heterogeneidade interagem para ameaçar, ou garantir e fortalecer, a biodiversidade e 

os serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas. 

O  funcionamento  dos  ecossistemas  e  da  biodiversidade  são 
suportados por sistemas resilientes 

O funcionamento dos ecossistemas e a biodiversidade são componentes essenciais da 

qualidade  ecológica.  Ambos  são  definidos  como  funções  específicas  ou  grupos 

funcionais,  nomeadamente  ao  nível  da  biodiversidade,  que  apoiam  a  oferta  de 

serviços ambientais dos ecossistemas. Estes correspondem à categoria de serviços de 

apoio (por exemplo, habitats das espécies, manutenção da diversidade genética). Ao 

nível  das  espécies,  a  tendência  de  um maior  risco  de  extinção  para  vários  grupos 

taxonómicos é evidente. Muitos dos serviços ambientais dos ecossistemas estão em 

declínio em áreas urbanas. Estas podem suportar níveis elevados de biodiversidade e 

essa  diversidade  urbana  desempenha  um papel  importante  no  funcionamento  dos 

ecossistemas a longo prazo1. As áreas urbanizadas podem atuar como uma importante 

reserva de biodiversidade2, que abriga espécies ameaçadas de extinção1. No entanto, 

a  perda  e  fragmentação  do  habitat  natural  reduzem  drasticamente  a  riqueza 

taxonómica no núcleo urbano10.  As  alterações  globais  exercem pressões  adicionais 

sobre  os  ecossistemas,  e  a  resiliência  reduzida  (em  termos  de  qualidade  e 

conectividade) dos ecossistemas urbanos torna‐os especialmente vulneráveis a essas 

pressões. O principal desafio é dissociar as funções de produção e os grupos funcionais 
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prioritários que apoiam os  serviços  relevantes num contexto urbano.  Isso  requer a 

compreensão  do  funcionamento  dos  ecossistemas,  bem  como  uma  priorização 

baseada  na  importância  social  dos  serviços  e  espécies  que  são  suportados,  o  que 

requere métodos de investigação sócio ecológicos para serem apreendidos 

A gestão dos ecossistemas produz benefícios ecológicos, sociais 
e económicos 

Os  ecossistemas  são  usados  pelos  seres  humanos,  o  que  pressupõe  algum  tipo  de 

investimento,  seja  em  termos  de  capital  intelectual,  mão  de  obra  ou  energia.  Os 

ecossistemas geridos estão situados num contínuo da natureza à tecnologia9. Neste 

contexto, todos os serviços e usos dos ecossistemas são uma combinação de  inputs 

provenientes da natureza, do homem e dos combustíveis. As redes urbanas verdes e 

azuis  fornecem uma ampla  gama de  serviços  económicos,  sociais  e  ecológicos,  e  a 

gestão ("investimento") ou o uso efetivo dessas áreas determinará o conjunto final de 

serviços humanos e o ecossistema que derivará deles. As infraestruturas urbanas com 

um componente natural são, por isso, capazes de produzir uma série de co‐benefícios 

(económicos, sociais, ecológicos) que as componentes construídas não são capazes de 

fornecer. Com algumas exceções4, as relações entre os ecossistemas / infraestruturas 

urbanas  e  os  níveis  de  biodiversidade  necessários  para  melhorar  ou  manter  os 

serviços‐chave  raramente  foram  estudados  com  o  objetivo  de  projetar  o  uso  ou 

melhorar  a  gestão,  ou  mesmo  de  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  residentes, 

permitindo‐lhes  participar  ativamente  na  gestão  da  natureza,  desfrutando  e 

valorizando as áreas "naturais"13. O desafio do projeto URBANGAIA (ver Figura 1) é o 

de mapear e valorizar os serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas em áreas 

urbanas  e  melhorar  as  infraestruturas  baseadas  em  valores  ecológicos,  sociais  e 

económicos  pelo  leque  de  partes  interessadas.  Este  constitui  um  desafio  para  a 

investigação  devido  à  alta  heterogeneidade  espacial,  à  multi‐funcionalidade  e  uso 

múltiplo das infraestruturas verde‐azuis em áreas urbanas6. Uma vez que os serviços 

ambientais fornecidos pelos ecossistemas são avaliados, é necessário clarificar em que 

medida eles dependem do funcionamento do ecossistema e da biodiversidade, para 

adaptar o seu uso aos critérios e indicadores de sustentabilidade ecológica e social.  
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Figura 1: Esquema conceptual do projeto UrbanGaia 

A  contribuição  da  natureza  para  o  bem‐estar  depende  de 
fatores de distribuição e governança 

Dado  que  os  valores  ecológicos,  sociais  e  económicos  dos  ecossistemas  são 

determinados pelos interessados (stakeholders), num determinado contexto, a gestão 

pode ser adaptada. No entanto, os contextos urbanos são altamente complexos, com 

gradientes espaciais fortes quanto ao bem‐estar e às necessidades das comunidades 

humanas que os habitam. Este fato coloca questões éticas quanto à distribuição: quem 

beneficia e como se equilibram as necessidades de um grupo de interessados com os 

interesses  e  desejos  de  outros.  Além  disso,  as  escolhas  sobre  questões  inter‐

geracionais devem ser  feitas num contexto de alterações globais e  conservação da 

resiliência dos ecossistemas para prover para as próximas gerações, restringindo o seu 

uso  pela  geração  atual.  A  eficácia  das  ferramentas  e  a  operacionalização  dos 

resultados  também  dependem  em  grande  parte  da  governança  e  de  aspetos 

relacionados com a comunicação. Essas questões  só podem ter  sucesso através de 

uma  abordagem  de  investigação  baseada  na  participação  dos  interessados  a  nível 

local,  que  permita  uma  análise  profunda  a  esse  nível.  O  desafio  é  transferir  esses 

conceitos para o quadro teórico e o trabalho prático, co‐projetando a  investigação, 

usando  metodologias  participativas,  integrando  a  abordagem  transdisciplinar, 

salvaguardando  a  comparabilidade  entre  os  diferentes  contextos  locais.  Neste 

contexto, o projeto apresenta quatro hipóteses de trabalho: 

As infraestruturas verde‐azuis urbanas aumentam a resiliência ecológica 

O projeto está a efetuar uma avaliação científica da funcionalidade das infraestruturas 

verde‐azuis  urbanas,  e  cumpre  os  pressupostos  de  promover  a  conectividade  de 

habitats e a área de habitat necessária para manter e fortalecer a biodiversidade e os 
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serviços ambientais dos ecossistemas. O projeto UrbanGaia procura verificar qual a 

contribuição  das  infraestruturas  verde‐azuis  urbanas  para  a  resiliência  em  quatro 

casos de estudo. Procura‐se identificar a influência das características geométricas e 

os processos‐chave que determinam o funcionamento de infraestruturas verde‐azuis 

urbanas.  Os  seus  impactos  nas  condições  ecológicas  e  evolutivas  necessitam  ser 

identificados.  Nesse  contexto,  estão  a  ser  desenvolvidos,  de  forma  participativa, 

indicadores  sobre  a  qualidade  ecológica  e  a  conectividade,  com  base  em  dados 

existentes  à  escala  global  (teledeteção  remota)  e  de  projetos  Europeus  (MAES, 

Esmeralda), que fornecem dados detalhados de estudos regionais e locais. Proceder‐

se‐á ainda à validação participativa por especialistas em cada um dos casos de estudo. 

As  infraestruturas  verde‐azuis  urbanas  aumentam  o  apoio  às  funções  do 
ecossistema e à biodiversidade  

Pouco se sabe sobre as características críticas das infraestruturas verde‐azuis urbanas 

que  determinam  o  seu  funcionamento  ecológico  e  o  impacto  real  sobre  a 

biodiversidade bem como o seu papel na manutenção e melhoria de uma variedade 

de  serviços  ambientais  fornecidos  pelos  ecossistemas,  incluindo  possíveis 

desvantagens  ou  des‐serviços14.  UrbanGaia  procura  verificar  a  funcionalidade  das 

infraestruturas  verde‐azuis  urbanas  e  os  impactos  da  biodiversidade  focados  em 

quatro casos de estudo representantes de diferentes regiões climáticas europeias. O 

foco está direcionado para as funções específicas dos ecossistemas de apoio, grupos 

funcionais ou espécies relevantes nos contextos dos casos de estudo, comparando os 

resultados  dos  casos  de  estudo  sem  à  priori  impor  funções  comuns.  Pretende‐se 

destilar conclusões gerais da comparação dos diferentes casos de estudo através de 

uma diversidade de métodos e abordagens, adaptados aos contextos locais. As opções 

de critérios  funcionais dos ecossistemas, tipologias etc. serão desenvolvidas em co‐

criação com os especialistas locais. 

As infraestruturas verde‐azuis urbanas fornecem benefícios ecológicos, sociais 
e económicos diretos 

As áreas verde‐azuis das cidades são usadas e apreciadas pelas pessoas. O objetivo do 

projeto  UrbanGaia  é  o  de  avaliar  os  serviços  ambientais  fornecidos  pelas 

infraestruturas verde‐azuis urbanas de acordo com o quadro de avaliação integrado 

desenvolvido  no  projeto  OpenNESS  e  o  grupo  de  trabalho  ESP  que  permite  uma 

avaliação  integrada.  Essa  abordagem  inclui  valores  múltiplos  (ecológicos, 

socioeconómicos)  e  unidades  (monetária,  de  saúde,  importância,  ...)  aplicando 

múltiplos métodos e apresentando resultados de forma não agregada para todos os 

tipos de valor. Esta abordagem permite comparar tipos de infraestruturas verde‐azuis 

urbanas ou estudos de caso sem mascarar os “trade‐offs” entre valores. A avaliação 

basear‐se‐á em dados e mapas existentes e aplicará técnicas tradicionais e inovadoras 

de  avaliação  social3  para  definir  os  múltiplos  valores  de  diferentes  tipos  de 
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infraestruturas verde‐azuis urbanas para os estudos de caso. Os mapas serão validados 

por  especialistas  locais  e  usando  uma  aplicação  para  smartphone,  adaptando  a 

desenvolvida no projeto OpenNESS. 

As infraestruturas verde‐azuis urbanas melhoram o bem‐estar de todos 

Os benefícios e custos são um problema importante na operacionalização dos serviços 

ambientais dos ecossistemas7. O objetivo do UrbanGaia é analisar sinergias e “trade‐

offs” ao nível da gestão das  infraestruturas verde‐azuis urbanas nos casos estudo a 

nível  local e combinar essa  informação com dados e mapas sobre a distribuição do 

bem‐estar nas áreas urbanas. Os aspectos globais e intergeracionais serão abordados 

em  sessões  participativas,  com  o  objetivo  de  desenvolver  condições  de 

sustentabilidade  ecológica  e  social  e  indicadores  de  desempenho  para  avaliação, 

gestão e desenvolvimento das infraestruturas verde‐azuis urbanas. A hipótese pode 

então  ser  verificada  ao  combinar  os  resultados  dos  outros  objetivos  para  obter  o 

impacto  cumulativo  dos  efeitos  das  infraestruturas  verde‐azuis  urbanas  em  cada 

componente  no  quadro  teórico,  tende  em  consideração  as  condições  de 

sustentabilidade. 

Casos de estudo 

Os casos de estudo englobam quatro cidades médias europeias, as maiores com pouco 

mais de meio milhão de habitantes (Vilnius e Leipzig), Gent com pouco menos de um 

quarto de milhão de habitantes, e Coimbra, de todas a que possui menos habitantes, 

com menos de 150.000 habitantes em 2011.  

Ao  nível  dos  climas,  o  projeto  cobre  um  gradiente  entre  os  climas  temperados 

marítimos  e  continentais,  incluindo  ainda  a  cidade  de  Coimbra,  com  um  clima 

temperado mediterrânico sub‐húmido. 

Com exceção de Coimbra, as cidades possuem uma densidade populacional entre os 

1.300 e os 1.900 habitantes por quilómetro quadrado. O valor inferior da densidade 

de Coimbra respeita ao facto de na dimensão estar considerada não a área do espaço 

urbano, mas sim a área do Concelho de Coimbra, que incorpora uma vasta área rural. 

Excluindo as áreas rurais, a cidade de Coimbra apresenta densidades semelhantes aos 

outros casos de estudo (Tabela 1). 

As  diferenças  culturais  e  as  expetativas  dos  habitantes  das  cidades  participantes 

também apresentam algumas nuances, não apenas no que respeita ao rendimento 

disponível,  mas  também  à  forma  como  encaram  e  usufruem  dos  espaços  verdes 

dentro das cidades. Essas nuances estão a ser alvo do estudo do projeto UrbanGaia, e 

têm  o  potencial  para  desenvolver  novos  avanços  e  perspetivas  na  gestão  das 

infraestruturas verde‐azuis. 
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Tabela 1: Caraterísticas das cidades envolvidas no projeto UrbanGaia 

Cidade  País  Clima  População 

(hab) 

Densidade 

(hab.km‐2) 

Dimensão 

(km2) 

Coimbra  Portugal  Temperado 

Mediterrâneo 

143.396  449  319,40 

Gent  Bélgica  Temperado Marítimo  247.486  1600  156,18 

Leipzig  Alemanha  Transição entre 

temperado marítimo 

e continental 

544.479  1831  297,36 

Vilnius  Lituânia  Temperado 

Continental 

540.318  1379  401,00 

As quatro cidades possuem ainda culturas organizacionais do território e práticas de 

planeamento  e  governança  do  território  diferentes,  desde  uma  cultura  mais 

mediterrânica, a uma cultura extremamente centralizada, como é a da Lituânia, em 

que a maior parte da paisagem urbana foi influenciada pelo regime soviético. Existe 

um  gradiente  ao  nível  da  tradição  cultural  (expressa  na  arquitetura,  no  desenho 

urbano, na filosofia de organização do espaço urbano e do papel dos espaços verdes, 

e da sua fruição) partindo do caso Português, passando pelo caso belga e alemão até 

ao caso da Lituânia.  

Se hoje todos os estados membros da União Europeia são democracias, os espaços 

urbanos, construídos ao longo de décadas e mesmo de séculos e milénios, refletem os 

regimes pelos quais foram governados ao longo da história.  

Assim, os espaços urbanos, e logo as infraestruturas verde‐azuis urbanas, acabam por 

ter características e funções diferentes de uma cidade para outra. Mesmo a tipologia 

dos espaços verdes apresenta diferenças,  como é patente na  tabela 2, em que em 

resultado das dinâmicas e processos específicos, existem algumas diferenças entre as 

várias cidades.  

Como exemplo disso mesmo, podemos referir o caso dos telhados verdes, os quais só 

são  relevantes  nas  cidades  do  centro  da  Europa,  enquanto  que  apenas  Leipzig  e 

Coimbra  possuem  floresta  urbana.  Por  sua  vez,  Vilnius  não  possui  algumas  das 

tipologias presentes nas outras cidades, provavelmente fruto da sua história recente. 

Tabela 2: Tipologias de espaços verdes nas cidades  
caso de estudo do projeto UrbanGaia 
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Coimbra  X  X  X  X  X  X  X  X 

Gent  X  X  X  X  X  X  X  X 

Leipzig  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Vilnius  X  X  X  X 

1 Os campos castanhos  (“Brown  fields”)  são uma categoria abrangente que compreende espaços 

verdes não geridos, edifícios residenciais ou industriais devolutos ou uma mistura dos usos referidos. 

Conclusões 

As infraestruturas verde‐azuis urbanas constituem‐se como um elemento amenizador 

da vivência nas cidades, podem ser projetadas de forma a potenciarem o desempenho 

dos  processos  bióticos  e  abióticos  dos  ecossistemas,  e  assim  contribuir  de  forma 

indelével  para  qualidade  de  vida  das  populações  urbanas,  através  dos  serviços 

ambientais dos ecossistemas urbanos.  

O projeto UrbanGaia apresenta uma abordagem participativa de apoio à identificação 

de preferências e da gestão das infraestruturas verde‐azuis urbanas, que esperamos 

aumente não só a qualidade dessas infraestruturas e dos serviços que fornecem, mas 

também  permita  uma  maior  e  melhor  fruição  dos  espaços  pelas  comunidades 

humanas,  procurando  através  do  caminha  escolhido,  fortalecer  o  sentimento  de 

pertença,  de  cidadania  e  fortalecer  a  democracia,  condições  indissociáveis  de 

comunidades prósperas, dinâmicas e resilientes. 
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Resumo 

Neste trabalho, aplicou‐se a metodologia de Burkhard et al.  (2009) ao município de 

Braga, assente nos mapas da Corine Land Cover para 1990 e 2012, com o objetivo de 

aferir a variação ocorrida no desempenho pelo território dos serviços ecossistémicos 

de regulação, designadamente:  (i)  regulação climática  local;  (ii) mitigação climática 

global;  (iii)  melhoria  da  qualidade  do  ar;  (iv)  redução  de  cheias;  (v)  recarga  dos 

aquíferos; (vi) purificação da água; (vii) controlo da erosão do solo; e, (viii) conservação 

da fertilidade do solo (nutrientes). As mudanças na cobertura/uso do solo, entre 1990 

e 2012, consubstanciaram‐se numa depleção expressiva da capacidade regulatória dos 

ecossistemas presentes, particularmente no que concerne à regulação climática local. 

Introdução 

As mudanças na cobertura/uso do solo decorrentes da apropriação socioeconómica 

do território introduzem significativas alterações no seu funcionamento ecológico e, 

por  consequência,  afetam  a  capacidade  de  os  ecossistemas  fornecerem,  direta  ou 

indiretamente,  bens  e  serviços  à  sociedade.1,2,3  Contudo,  as  dimensões  espacial  e 

temporal da produção, usufruto e valoração dos serviços ecossistémicos não são bem 

conhecidas4, pois raramente são tidas em consideração.5 

A metodologia proposta por Burkhard et al., em 2009, confere às diversas classes de 

cobertura/uso  do  solo  da  Corine  Land  Cover  uma  determinada  capacidade  de 

providenciar  os  diversos  serviços  ecossistémicos  (i.e.,  provisionamento,  regulação, 

culturais e integridade ecológica).6 Esta metodologia tem a vantagem de oferecer uma 

estandardização à análise espacial dos  serviços ecossistémicos,  fundamental para a 

replicação  a  diferentes  escalas  espaciais  e  temporais  e  a  comparação  de  distintas 

realidades territoriais. 
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Neste trabalho, aplicou‐se a metodologia supracitada ao município de Braga, assente 

nos mapas da Corine Land Cover para 1990 e 2012, com o objetivo de aferir a variação 

ocorrida  no  desempenho  pelo  território  dos  serviços  ecossistémicos  de  regulação, 

designadamente:  (i)  regulação  climática  local;  (ii)  mitigação  climática  global;  (iii) 

melhoria da qualidade do ar;  (iv)  redução de  cheias;  (v)  recarga dos aquíferos;  (vi) 

purificação da água; (vii) controlo da erosão do solo; e, (viii) conservação da fertilidade 

do solo (nutrientes). Ao comparar esta informação entre diferentes datas, é possível 

evidenciar a dinâmica espaciotemporal destes serviços, cujos benefícios coletivos são, 

regra  geral,  menos  apercebidos  pelos  cidadãos7,  exceto  quando  ocorre  uma 

degradação ou perda significativa. 

Procedimentos Metodológicos 

Braga, caso de estudo do presente trabalho, localiza‐se no Norte de Portugal (NUT II 

Norte) e pertence à NUT III do Cávado. Os 183,4 km² deste município repartem‐se por 

37  freguesias  –  25  consideradas  como  Área  Predominantemente  Urbana,  pelo 

Instituto  Nacional  de  Estatística,  e  as  restantes  12  classificadas  como  Área 

Mediamente  Urbana.  Trata‐se,  portanto,  de  um  território  deveras  artificializado. 

Partindo da metodologia acima mencionada6, atribuiu‐se às 22 classes da  Corine Land 

Cover presentes em Braga, em 1990 e 2012 (Figura 1), um grau de 0 a 5, em função da 

respetiva  capacidade de prestar  cada um dos  serviços ecossistémicos de  regulação 

analisados  (i.e.,  0‐não  relevante;  1‐pouco  relevante;  2–relevante;  3‐  mediamente 

relevante; 4–muito relevante; 5‐extremamente relevante). O somatório destes valores 

traduz, por sua vez, a capacidade global de regulação de cada cobertura/uso do solo. 

A aplicação da  técnica de diferenciação de  imagens em SIG permitiu quantificar de 

modo expedito a magnitude das mudanças ocorridas no grau de capacidade, que varia 

entre ‐5 e +5. Por conseguinte, avaliaram‐se para o intervalo temporal em análise as 

perdas, classificadas como acentuadas (‐5 e ‐4), moderadas (‐3 e ‐2) e reduzidas (‐1), 

bem  como  os  ganhos,  também  divididos  em  reduzidos  (+1),  moderados  (2  e  3)  e 

acentuados  (+4  e  +5).  Seguidamente,  calculou‐se  a  área  (absoluta  e  relativa) 

respeitante a cada uma das 6 classes de mudança entre 1990 e 2012, para os 7 serviços 

ecossistémicos de regulação abordados. 

Resultados e Discussão 

As mudanças na cobertura/uso do solo mais notórias em Braga, entre 1990 e 2012, 

correspondem ao aumento de 8% do tecido urbano descontínuo e, em contrapartida, 

à diminuição em 9% das áreas agrícolas (culturas anuais e permanentes) e em 6% das 

áreas de floresta com povoamentos mistos (Figura 1). Estas mudanças atestam bem o 

forte  dinamismo  urbano  que  Braga  experienciou  neste  período,  potenciado  pela 
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oferta excessiva de espaço urbanizável no Plano Diretor Municipal de 1994, que se 

consumou  em  dois  terços  do  edificado  com  menos  de  30  anos  e  num  terço  do 

território  considerado  como  urbano.8 De  realçar  que  os  processos  de  crescimento 

urbano  são marcadamente  difusos,  à  semelhança  de  todo  o  Noroeste  português9, 

como comprova a preponderância do tecido urbano descontínuo (9% em 1990 e 17% 

em 2012) sobre o tecido urbano contínuo (2% em 1990 e 4% em 2012), bem como a 

dispersão das unidades comerciais e industriais por todo o município (Figura 1). 

Figura 1: Coberturas/usos do solo em Braga em 1990 e 2012 

Padrão espacial dos serviços ecossistémicos de regulação 

Os  serviços  ecossistémicos  de  regulação  em  análise  apresentam  padrões  espaciais 

distintos  (Figura  2,  Figura  3 e  Figura  4),  efeito  da maior  ou menor  capacidade  de 

regulação de cada classe de cobertura/uso do solo.6 De salientar que a não relevância 

(em termos genéricos e à escala municipal) da capacidade de regulação associada às 

superfícies  impermeáveis  antrópicas  (i.e.,  tecido  urbano  contínuo  e  descontínuo, 

redes  viárias  e  ferroviárias,  aeroportos/aeródromo,  unidades  comerciais  ou 

industriais,  a  que  se  somam  as  pedreiras)  é  transversal  a  todos  os  serviços 

ecossistémicos, tendo‐se esta acentuado entre 1990 e 2012. 

1990 

2012 
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Regulação climática local  Mitigação climática global  Melhoria da qualidade do ar 
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Figura 2: Serviços de regulação relacionados com o clima e a qualidade do ar 

No município de Braga a regulação climática local, a mitigação climática global (Figura 

2) e o controlo da erosão do solo (Figura 3) apresentam um padrão espacial muito

heterogéneo, que denota a estrutura radioconcêntrica da área urbana de Braga. Com

efeito, o núcleo central da cidade, bem como as áreas adjacentes às principais vias

rodoviárias,  que  comandaram  a  expansão  urbana,  apresentam  capacidade  de

regulação não relevante. Segue‐se‐lhes uma coroa de áreas agrícolas com ocupação

urbana  muito  dispersa,  onde  a  capacidade  de  regulação  oscila  entre  pouco  e

mediamente  relevante.  Por  fim,  nas  áreas  de  relevo  acidentado  e    florestadas

verificam‐se  as  capacidades  de  regulação  mais  elevadas  (i.e.,  as  classes  ‘muito

relevante’ e ‘extremamente relevante’).

Controlo da erosão  Conservação da fertilidade 
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Figura 3: Serviços de regulação relacionados com o solo 

Redução de cheias  Recarga dos aquíferos  Purificação da água 
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Figura 4: Serviços de regulação relacionados com a água 
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Por seu turno, a conservação da fertilidade do solo (Figura 2) e a purificação da água 

(Figura  3)  apresentam  um  padrão  espacial  praticamente  dicotómico,  entre  uma 

capacidade de regulação negligenciável até a extremamente relevante, associada aos 

povoamentos  florestais. Note‐se,  porém,  que  esta  divisão  é  assimétrica,  com  clara 

preponderância da primeira situação. 

No que diz respeito à melhoria da qualidade do ar (Figura 2), a dualidade verificada 

anteriormente  dilui‐se,  fruto  do  aumento  da  representatividade  das  áreas  com 

capacidade de regulação pouco relevante. Efetivamente, esta diferenciação resulta do 

contributo por parte das culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas 

permanentes para a purificação do ar, ainda que este seja em reduzido grau. 

Os  serviços  ecossistémicos  relacionados  com a  redução das  cheias  e  a  recarga dos 

aquíferos  encontram‐se  particularmente  debilitados,  como  atesta  a  ausência  das 

classes de capacidade de regulação ‘muito relevante’ e ‘extremamente relevante’ no 

território bracarense (Figura 4). 

Por último, a análise da capacidade global de prestar serviços de regulação inerente  a 

cada cobertura/uso do solo (Figura 5) corrobora as asserções anteriores. A  despeito 

da evidente mescla dos graus de significância da prestação de serviços de regulação, 

em Braga é possível discernir um gradiente entre as áreas centrais, com uma prestação 

não significativa, e as áreas periféricas, onde esta é extremamente significativa. Esta 

complexidade espacial resulta da sui generis interpenetração entre o urbano e o rural, 

que  se  acentuou  entre  1990  e  2012,  fruto  do  aumento  dos  tecidos  urbanos 

descontínuos (Figura 1). 

Figura 5: Prestação de serviços de regulação em 1990 e 2012 em Braga 

O gradiente evidenciado  traduz, desta maneira, uma  importante disjunção espacial 

entre  as  áreas  que  providenciam  serviços  de  regulação  (povoamentos  florestais)  e 

aquelas que deles necessitam (espaços urbanos), sendo que as necessárias  áreas 

1990  2012 
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para a sua conexão funcional (i.e., classe ‘significativo’) viram a sua representatividade 

espacial diminuir. 

Alteração nos serviços ecossistémicos de regulação entre 1990 
e 2012 

As  mudanças  ocorridas  em  Braga  na  cobertura/uso  do  solo,  entre  1990  e  2012, 

consubstanciaram‐se  numa  depleção  expressiva  da  capacidade  regulatória  dos 

ecossistemas  presentes  (Figura  6),  tal  como  previsto  pelo  Millennium  Ecosystem 

Assessment em 2005.2 Espacialmente, o  serviço ecossistémico mais perturbado em 

Braga foi o da regulação climática local, pois assistiu‐se a uma perda de capacidade em 

19% do território, tendo esta sido acentuada em 7% das áreas em causa e moderada 

em 10% (Figura 6). Por sua vez, as perdas de maior magnitude afetaram a conservação 

da  fertilidade do  solo  (regulação de nutrientes)  e  a purificação da  água,  apesar de 

terem  ocorrido  numa  proporção  muito  menor  da  área  do  concelho  (8%  e  9%, 

respetivamente). 

Figura 6: Perdas e ganhos (% de área) nos serviços ecossistémicos de regulação 

entre 1990 e 2012 

No lapso de duas décadas, aumentaram em 9% as áreas cujos serviços de regulação 

prestados  não  são  significativos,  enquanto  3%  perderam  a  capacidade  regulatória 

global  extremamente  significativa  que  possuíam  (Figura  7).  Concomitantemente,  o 

município perdeu 8% das áreas caraterizadas por uma prestação significativa destes 

serviços (Figura 7). A supressão destas áreas revela‐se preocupante pois, mais do que 
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a capacidade intrínseca de regulação, são fundamentais pela conetividade funcional 

que asseguram no território em estudo, tal como mencionado anteriormente. 

Figura 7: Evolução da prestação de serviços de regulação entre 1990 e 2012 

Relação espacial entre a prestação e o benefício nos serviços 
ecossistémicos de regulação 

Fisher et al. propuseram em 2009 uma classificação que descreve a relação espacial 

entre  prestação  e  benefício  dos  serviços  ecossistémicos10,  nomeadamente:  (i)  o 

serviço prestado beneficia apenas local onde é produzido; (ii) o serviço é prestado de 

modo omnidirecional, beneficiando o território circundante; (iii) o serviço é prestado 

de modo  direcional,  implicando  a  existência  de  áreas  de  conexão  entre  o  local  de 

produção e o de benefício. Neste sentido, a recarga dos aquíferos, a conservação da 

fertilidade  do  solo  e  o  controlo  da  erosão,  incluem‐se  no  primeiro  grupo,  pois  a 

prestação e o benefício do serviço ocorrem no mesmo sítio, mormente, nos topos com 

povoamentos florestais. Concomitantemente, estas áreas contribuem também para a 

melhoria da qualidade do ar e a mitigação climática global, no entanto, como estes 

serviços são condicionados pelos movimentos atmosféricos regionais, o seu benefício 

é omnidirecional. 

Por sua vez, a prestação dos serviços ecossistémicos de purificação da água, redução 

das  cheias  e  regulação  climática  ocorre  de  modo  direcional,  no  sentido  topo– 

vertente–fundo de vale (embora na regulação climática local também se verifique na 

direção inversa). Deste modo, o seu correto desempenho está dependente não só da 

existência das áreas onde é produzido (como acontecia anteriormente), mas também 

de áreas que efetuem a sua conexão ao local que irá beneficiar dele. 
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A  redução  das  cheias  requere  a  existência  de  áreas  permeáveis,  que  permitam  a 

infiltração das águas de escorrência, e consequente retardem a sua chegada ao leito 

do  rio.  A  purificação  da  água,  depende  da  não  existência  de  focos  de  poluição  a 

jusante, caso contrário todo o benefício obtido perder‐se‐á. Com efeito, estas medidas 

devem ser definidas de modo integrado para toda a bacia hidrográfica, uma vez que é 

a esta escala que ocorre a regulação do sistema hidrológico. 

A  regulação  climática  local  nas  áreas  com  relevo  montanhoso,  como  é  caso  do 

município de Braga, está dependente do sistema de brisas locais, que decorrem das 

diferenças  de  temperatura  entre o  fundo de  vale  (urbanizado e mais  quente)  e  os 

topos  florestados,  onde  ocorre  a  produção  de  ar  fresco.  Efetivamente,  ao  final  da 

tarde,  o  ar  quente  acumulado  na  cidade  sobe,  por  via  da  expansão  e  convecção 

térmica, em direção aos topos (i.e., movimentos anabáticos); e, durante a noite, o ar 

fresco produzido nos topos florestados desce, por ação da gravidade, até ao fundo  de 

vale  (i.e.,  movimentos  catabáticos).  Note‐se,  porém,  que  a  brisa  descendente  de 

vertente – fundamental para a renovação do ar na cidade –, está dependente, não só 

da produção de ar  fresco nos topos, como também de áreas conexão ao  longo das 

vertentes  (i.e.,  corredores  de  ventilação),  que  permitam  o  seu  escoamento  até  ao 

fundo de vale. 

Notas Conclusivas 

Os resultados deste estudo permitiram identificar para o município de Braga quais os 

serviços  ecossistémicos mais  depauperados,  com que  intensidade  e  em que  áreas, 

alterações estas decorrentes da tendência de transformação do território verificada 

nas décadas de 1990 e 2000, transversal a diversos municípios do Noroeste português. 

Esta  informação  é  indispensável  ao  ordenamento  do  território,  nomeadamente  na 

delineação de estratégias holísticas e  integradas que salvaguardem e potenciem os 

benefícios associados às funções de regulação dos processos naturais. 

Assim  sendo,  para  a  salvaguarda  e  promoção  dos  serviços  ecossistémicos  cujo  o 

benefício ocorre in situ, bem como aqueles em que é omnidirecional, é necessário a 

manutenção e, sempre que possível, o aumento das áreas florestais nos topos mais 

elevados, por meio da sua inclusão na Reserva Ecológica Nacional. No caso dos serviços 

ecossistémicos  com  um  funcionamento  direcional,  além  de  se  aplicar  o  referido 

anteriormente, é imprescindível a manutenção das áreas de conexão – que nas últimas 

décadas foram as mais consumidas pela difusão da urbanidade. Nesta aceção, cabe à 

Estrutura Ecológica,  figura de delimitação obrigatória nos diversos  instrumentos de 

gestão  territorial,  o  papel  de  salvaguarda  das  áreas  que  asseguram  esta  ligação 

funcional entre o local de produção do serviço e aquele que vai beneficiar dele. 
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Por  fim,  de  ressalvar  que  o  enquadramento  legal  destas  áreas,  particularmente 

necessárias para a promoção de um território resiliente no atual contexto de variação 

climática, deverá ser acompanhado de medidas de compensação para os proprietários 

destes terrenos, repartindo‐se assim equitativamente custos e benefícios. 
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Resumo 

A  atmosfera  e  os  padrões  meteorológicos  estão  a  mudar.  Muitos  dos  compostos 

causadores  de  alterações  climáticas  são  igualmente  poluentes  atmosféricos  que 

afetam a saúde humana e  interferem no  funcionamento dos ecossistemas,  sendo a 

investigação  atmosférica  fundamental  para  a  futura  orientação  da  Estratégia  da 

União Europeia de Desenvolvimento Sustentável. O grupo “Processos Atmosféricos e 

Modelação” (APM), integrado no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, visa criar 

e  divulgar  conhecimento  científico  na  área  da  atmosfera,  em  particular  no  que  se 

refere a alterações na sua composição, caracterização de emissões, fluxos de poluentes 

e modelação de cenários climáticos e de processos atmosféricos. Para concretizar os 

seus objetivos, o grupo desenvolve investigação a diferentes níveis, complementando 

o desenvolvimento teórico com a experimentação e a modelação.

Introdução 

Da poluição atmosférica resultam efeitos de macroescala, tais como o aquecimento 

global/alterações  climáticas  e  a  depleção  da  camada  de  ozono,  e  também  uma 

degradação  mais  localizada  da  qualidade  do  ar.  Para  compreender  os  fenómenos 

associados à poluição, bem como introduzir e avaliar a contribuição da componente 

atmosférica nos processos de tomada de decisão e de gestão da qualidade do ar, os 

estudos desenvolvidos pelo grupo APM englobam várias escalas – da local à global, a 
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curto e longo prazo – e diferentes aspetos científicos – meteorologia e climatologia, 

processos químicos e biológicos, modelação física e numérica.  

As alterações climáticas representam uma forte ameaça à sustentabilidade ambiental, 

apresentando  uma  dimensão  simultaneamente  global  e  local.  Para  responder  a 

desafios  fundamentais  relacionados  com  as  alterações  climáticas,  o  grupo  tem 

conduzido  diversos  estudos  científicos.  À  escala  global,  os  processos  dinâmicos 

controlam a  físico‐química da atmosfera. À escala  local, a multiplicidade das  fontes 

emissoras  e  a  influncia  dos  obstáculos  (e.g.  edifícios)  na  dispersão  dos  poluentes 

requerem  uma  abordagem  da  modelação  mais  detalhada.  O  transporte  e  a 

transformação  dos  poluentes  atmosféricos  à  escala  regional  são  fortemente 

condicionados pelas condições atmosféricas. As circulações de mesoescala, como as 

brisas marítimas, desempenham um papel fundamental nos padrões de dispersão nas 

zonas costeiras. Com o objetivo de diagnosticar e prever a natureza de episódios de 

poluição atmosférica e de desenvolver ferramentas de apoio à gestão da qualidade do 

ar,  o  grupo APM monitoriza  a  qualidade do  ar  e  desenvolve,  valida  e  aplica  vários 

modelos adequados a diferentes escalas espaciais e temporais. 

Esta  comunicação  tem  como  objetivo  apresentar  as  atividades  do  APM  e  o  seu 

contributo  para  a  melhoria  da  qualidade  do  ar  e  para  medidas  de  mitigação  e 

adaptação às alterações climáticas. 

Alterações climáticas 

É  um  dado  adquirido  que  o  clima  está  a  mudar  como  resultado  da  intervenção 

Humana1. Em Portugal Continental a temperatura média do ar aumentou 1,3°C desde 

o início do século XX, como ilustrado na Figura 1, em que se representa a anomalia da

temperatura média anual relativamente à média do período 1901‐1920.

Figura 1: Anomalia da temperatura média anual de Portugal continental 

relativamente à média 1901‐1920. (Adaptado de Banco Mundial) 
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O  cumprimento  do  objetivo,  estabelecido  no  Acordo  de  Paris,  de  não  aumentar  a 

temperatura  média  do  planeta  em  mais  de  2,0°C,  em  relação  aos  valores  pré‐

industriais, afigura‐se difícil, face às tendncias já observadas. 

De grande relevância, para além da evolução da média da temperatura, é a ocorrncia 

de situações extremas, nomeadamente de temperatura e de precipitação. Martinho‐

Marta  et  al.2  e  Pereira  et  al.3  realizaram  e  analisaram  simulações  climáticas  e 

caracterizaram o regime de ondas de calor no clima atual e no final do século XXI, na 

Península  Ibérica,  considerando  o  cenário  de  emissões  RCP8.5  do  IPCC.  Os  seus 

resultados indicam um agravamento substancial do número de dias de onda de calor, 

que aumentam, em grande parte do domínio em estudo, de 4‐5 para 40‐50 dias por 

ano.  A  humidade  relativa  do  ar  próximo  da  superfície  diminui  com  o  aumento  da 

temperatura, para o mesmo conteúdo de vapor de água. Esperam‐se, assim, mais dias 

de verão mais secos no futuro, pois não se prev um aumento do conteúdo de vapor 

de  água,  pelo  menos  de  forma  a  compensar  o  aumento  de  temperatura.  Estas 

condições  representam,  em  várias  áreas  da  Península  Ibérica,  um  agravamento  do 

risco  de  incndio  florestal,  de  problemas  relacionados  com  a  saúde  humana,  a 

agricultura  e  os  recursos  hídricos,  entre  outros.  Um  outro  estudo4  revela  que  as 

condições favoráveis para o desenvolvimento de tempestades severas irão aumentar, 

entre  o  clima  atual  e  2100,  na  Península  Ibérica,  sobretudo  no  verão  e  outono, 

potencialmente contribuindo para a probabilidade de ignição de fogo rural por causas 

naturais e de tempestades com precipitação intensa. 

As  simulações de  clima  realizadas  constituem a base para um conjunto de outros 

estudos, desenvolvidos no âmbito de projetos de investigação, em que se avaliam os 

impactes de diferentes aspetos das alterações climáticas. São exemplos recentes os 

projetos CLICURB (Qualidade da atmosfera urbana, alterações climáticas e resilincia) 

e DOUROZONE (Risco de exposição ao ozono para a vinha duriense em clima atual e 

futuro). O projeto CLICURB quantificou alterações de clima na região do grande Porto 

e preconiza medidas de resilincia a aplicar no futuro de forma a minimizar o impacto 

do efeito conjunto do aumento de temperatura e da ilha de calor urbana5. No projeto 

DOUROZONE avalia‐se o impacto das alterações climáticas na quantidade e qualidade 

do vinho produzido na Região Demarcada do Douro6.  

Estão também a decorrer estudos que estimam a alteração climática no regime de 

precipitação,  nomeadamente  nos  eventos  extremos.  Resultados  preliminares 

indicam um aumento considerável de episódios de precipitação intensa na Península 

Ibérica. Estes estudos sobre precipitação extrema tm constituído uma mais‐valia no 

âmbito do projeto EXPAR ‐ EXtreme Precipitation events in Antarctica, que avalia o 

papel dos Rios Atmosféricos na geração de eventos de precipitação intensa sobre o 
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manto de gelo da Antártida e que contribuem significativamente para o balanço de 

massa  de  gelo  no  continente.  O  projeto  é  desenvolvido  em  colaboração  com  a 

Expedição de Circunavegação da Antártida (ACE), realizada em 2017, organizada pelo 

Instituto Polar Suíço e endorsada pelo Programa Polar Portugus  (PROPOLAR). Está 

prevista  a  participação  no  Programa  de  Intercomparação  de  Identificação  de  Rios 

Atmosféricos para as Regiões Polares (ARTMIP). 

Em paralelo, é ainda estudada7,8 a variabilidade do vórtice estratosférico/episódios de 

aquecimento repentino da estratosfera e da sua relação com anomalias da circulação 

próximo  da  superfície,  assim  como  a  energética  de  modos  atmosféricos, 

nomeadamente a Oscilação Polar (AO) e a Oscilação do Atlântico Norte (NAO). Estes 

estudos  irão  contribuir  para melhor  avaliar  os modelos  do  sistema  climáticos  que 

participam no “Coupled Model Intercomparison Project Phase 6” (CMIP6).  

A  investigação  engloba  ainda  tópicos  relacionados  com  as  energias  renováveis, 

particularmente  a  simulação meteorológica  numérica  para  avaliação  e  previsão  de 

recursos energéticos renováveis. O grupo APM mantém um portal público de previsão 

numérica operacional de tempo (http://climetua.fis.ua.pt), que constituí a base para 

a  realização  de  previsões  de  produção  de  energia  por  fontes  alternativas  e  para  a 

investigação de fenómenos meteorológicos. Este sistema de previsão é ainda utilizado 

para  realizar,  com  recurso  a  outros  modelos,  previsões  de  agitação  marítima  e 

oceânica.  

Qualidade do ar 

No  âmbito  do  APM  a  avaliação  da  qualidade  do  ar  tem  assentado  em  trs  pilares 

principais:  estimativa  e  modelação  de  emissões  para  a  atmosfera,  medição  e 

modelação de poluentes no ar ambiente. 

Emissões 

O material particulado inalável inferior a 10 ou 2,5 µm (PM10 ou PM2,5) representa 

um dos poluentes atmosféricos com riscos mais severos para a saúde humana, tendo 

sido  classificado  como  agente  cancerígeno.  Cerca  de  95% dos  residentes  em áreas 

urbanas  estão  expostos  a  níveis  que  excedem  os  valores  recomendados  pela 

Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)9.  As  emissões  rodoviárias  contribuem 

significativamente para os níveis observados. Embora os avanços tecnológicos tenham 

permitido o decréscimo das emissões de exaustão, nenhuma medida tem sido adotada 

para  reduzir  as  emissões  de não‐exaustão,  tais  como as  resultantes  do degaste  de 

pneus, travões e pavimento e da ressuspensão do pó de estrada. As emissões de não‐

exaustão contribuem tanto ou mais do que as emissões de exaustão para os níveis de 

PM  na  atmosfera  e  espera‐se  que  os  seus  quantitativos  aumentem  no  futuro, 
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desencadeando  novos  desafios  políticos  e  de  investigação10.  Por  outro  lado,  em 

Portugal,  estima‐se  que  390000  ton/ano  de  lenha  sejam  queimadas  em  lareiras  e 

fogões11.  Adicionalmente,  segundo  dados  divulgados  pela  Agncia  Portuguesa  do 

Ambiente, desde 1990, os incndios florestais destruíram, em média, mais de 141 mil 

ha/ano. Quer os incndios, quer a combustão residencial contribuem para a libertação 

de quantidades elevadas de poluentes tóxicos que perturbam enormemente a química 

da atmosfera. A quantificação  rigorosa, à escala  regional e global, das emissões de 

gases e matéria particulada associadas aos fogos florestais e a outras fontes de queima 

de  biomassa  é  fundamental  para  vários  utilizadores,  incluindo  cientistas  que 

investigam  diversos  processos  atmosféricos,  autoridades  governamentais 

responsáveis a quem é exigida a apresentação de relatórios com as emissões de gases 

com efeito de estufa e todos aqueles que se interessam pela quantificação das fontes 

de poluição atmosférica que afetam a saúde humana.  

Em contraste com os Estados Unidos da América, a falta de perfis químicos para as 

principais  fontes  de  emissão  dificulta  a  quantificação  precisa  das  respetivas 

contribuições  para  os  níveis  de  poluentes  observados  na  Europa  e, 

consequentemente, a estimativa desses níveis no âmbito da previsão da qualidade do 

ar  e  análise  de  cenários.  Os  perfis  químicos  de  fontes  de  emissão,  abrangendo 

compostos gasosos e a especiação química do material particulado, constituem bases 

de dados fundamentais para: i) aplicação de modelos climáticos e de qualidade do ar; 

ii) melhoria de  inventários de emissões;  iii) quantificação rigorosa do contributo de

cada fonte emissora para os níveis medidos num local recetor; iv) apoio à adoção de

medidas mitigadoras focadas em fontes específicas; e v) avaliação de efeitos na saúde.

Dada  a  necessidade  de  uma  caracterização  exaustiva  das  emissões  das  principais

fontes,  o  grupo  APM,  no  âmbito  de  projetos  de  investigação  nacionais  (BIOEMI  e

URBE)  e  internacionais  (AIRUSE,  Life+),  obteve  experimentalmente  bases  de  dados

com perfis de emissão para incndios florestais, combustão residencial usando vários

equipamentos  (lareiras,  recuperadores  de  calor,  salamandra  a  pellets)  e  distintos

biocombustíveis, exaustão de veículos, ressuspensão rodoviária, desgaste de pneus e

confeção de alimentos12‐16. Na Figura 2 ilustram‐se alguns dos métodos utilizados para

a caracterização de emissões para a atmosfera.

Dado que a matéria particulada observada na atmosfera resulta de múltiplas fontes, 

um dos meios de avaliar as várias contribuições é através da aplicação de modelos de 

dispersão/modelos químicos de transporte ou modelos no recetor. A aplicação de um 

modelo químico de transporte na  identificação de fontes permitiu assinalar o setor 

agrícola  como  relevante  no  que  se  refere  aos  níveis  de  PM  no  ar  ambiente  em 

Portugal17.  
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Figura 2: Obtenção e aplicação de “perfis químicos”, ou assinaturas, de emissões de 

gases e partículas para a atmosfera.  

Ao  contrário  dos  modelos  de  dispersão  atmosférica,  os  modelos  no  recetor  não 

recorrem  a  dados  de  emissão  de  poluentes,  parâmetros  meteorológicos  ou 

mecanismos de transformação química para estimar a contribuição das fontes para as 

concentrações medidas em determinado local. Em vez disso, utilizam as características 

químicas e físicas dos gases e das partículas medidas na fonte emissora e no recetor 

para  quantificar  as  contribuições  das  fontes  para  as  concentrações  observadas.  A 

agncia ambiental  americana  (EPA) desenvolveu os modelos de Balanço Químico de 

Massa (CMB) e UNMIX, bem como o método de Fatorização Positiva de Matrizes (PMF) 

para identificação de fontes emissoras numa perspetiva de gestão da qualidade do ar. 

O  CMB  distribui  as  concentrações  nos  recetores  para  tipologias  de  fonte 

quimicamente distintas, dependendo da base de dados de perfil de origem, enquanto 

o UNMIX e o PMF geram internamente perfis de origem a partir dos dados ambientais.

A monitorização de qualidade do ar, de longo termo, levada a cabo pelo grupo APM

em  várias  cidades  portuguesas,  brasileiras  e  no  arquipélago  de  Cabo  Verde  tem

permitido  aplicar  modelos  no  recetor,  sobretudo  o  PMF,  daí  resultando  quer  a

identificação  e  quantificação  de  categorias  de  fontes,  quer  a  diferenciação  de

potenciais áreas‐fonte, para cada categoria18,19.
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Modelação da qualidade do ar 

A modelação numérica da qualidade do ar integra e processa dados meteorológicos, 

emissões de poluentes  e  informação  relativa  aos processos  físicos  e químicos para 

estimar o  estado da  atmosfera numa determinada área e para um dado horizonte 

temporal, possibilitando o diagnóstico e prognóstico dos níveis de poluentes no ar, 

incluindo em áreas não monitorizadas, e a avaliação de cenários de emissões.  

Os modelos químicos de transporte (CTM), normalmente aplicados à escala regional 

ou  a  áreas  urbanas,  permitem avaliar  a  eficácia  da  implementação  de medidas  de 

redução  de  emissões  de  um  ou  vários  setores  de  atividade  (como  a  combustão 

residencial ou o  tráfego rodoviário)20,21,22. O seu apoio à decisão política no que se 

refere ao desenvolvimento de planos de melhoria de qualidade do ar é fundamental23‐

25. 

À escala  local, a aplicação integrada de modelação numérica e física, permite obter 

resultados de maior precisão e rigor, sendo fulcral na tomada de decisões tanto ao 

nível local, como ao nível nacional. A modelação física em túnel de vento tem vindo a 

ser  utilizada  em  múltiplas  aplicações,  nomeadamente,  na  análise  do  efeito 

aerodinâmico em torno de edifícios e outras grandes estruturas, na análise de medidas 

de  melhoria  do  conforto  eólico  pedestre,  na  análise  da  dispersão  de  poluentes 

atmosféricos  em  ambiente  urbano,  geralmente  caraterizado  por  morfologias 

complexas,  no  desenvolvimento  de  turbinas  eólicas,  entre  outros.  Apresentam‐se 

ainda como ferramentas preponderantes na avaliação do desempenho dos modelos 

numéricos.  

Um  exemplo  prático  de  uma  avaliação  integrada  consiste  no  estudo 

micrometeorológico  desenvolvido  para  a  envolvente  do  Auditório  José  Afonso 

(Setúbal),  cujo  principal  objetivo  foi  a  análise  do  escoamento  atmosférico  e  a 

identificação de soluções que permitissem aumentar o conforto humano. O estudo foi 

desenvolvido  em  trs  fases:  i)  análise  micrometeorológica;  ii)  caracterização  do 

escoamento  atmosférico  local,  para  a  situação  de  referncia,  através  da modelação 

numérica  (modelo  CFD  VADIS)  e  física  (anemómetro  de  fio  quente  e  técnica  de 

visualização de fumo com folha laser); iii) avaliação da eficácia de diferentes medidas 

de minimização. A Figura 3 apresenta a visualização do escoamento com recurso à 

folha  laser, para o cenário de referncia. Apresenta também a comparação do perfil 

vertical da velocidade do vento obtido para o cenário de referncia e para o cenário 

com medidas de minimização, recorrendo ao modelo numérico VADIS. 
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Figura 3: a) Visualização do escoamento para a direção de vento NNO, sem medidas 

de minimização. b) Comparação do perfil vertical da velocidade do vento, no interior 

do  auditório,  para  o  cenário  de  referncia  e  para  o  cenário  com  medidas  de 

minimização,  tendo  por  base  os  resultados  da  modelação  numérica  (para  uma 

velocidade inicial de 6 m∙s‐1 e uma direção de NNO). 

Os  resultados  da  modelação  física  revelam  um  efeito  de  intensa  canalização  do 

escoamento de NNO para SSE, o que promove a formação de recirculações no interior 

do Auditório. Os resultados numéricos evidenciam uma redução efetiva da velocidade 

do vento no  interior do Auditório, associada à aplicação das soluções propostas de 

minimização da intensidade do vento, com reduções de 60% a 80% na zona da plateia. 

Os  resultados dos ensaios em túnel de vento apresentaram uma boa concordância 

com os resultados numéricos, revelando também a elevada eficácia das medidas de 

minimização. 

Conclusões 

A  atividade  desenvolvida  pelo  Grupo  de  Investigação  “Processos  Atmosféricos  e 

Modelação” (APM) revela uma atenção constante com a aplicação dos seus resultados 

na resolução e melhoria de questões societais. A investigação em clima e alterações 

climáticas, quer através da simulação numérica, quer da avaliação do seu impacto, é 

fundamental para a melhor definição de estratégias de adaptação, verificando‐se um 

forte contributo do Grupo para outras áreas de conhecimento.    

No  que  se  refere  à  caracterização  de  emissões  para  a  atmosfera,  o  APM  tem 

quantificado e simulado a emissão de poluentes por fontes não tradicionais, como a 

combustão residencial, a ressuspensão associada ao transporte rodoviário (emissões 

não‐exaustão) ou os incndios florestais, consideradas atualmente como cruciais para 

a definição de medidas de melhoria da qualidade do ar.  

A experincia do Grupo em modelação e a constatação de que os modelos numéricos 

são ferramentas essenciais na avaliação dos processos químicos e físicos da atmosfera, 
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propiciando  uma  abordagem  multi‐escala,  multi‐temporal  e  multi‐poluente,  tem 

permitido  um  contributo  efetivo  do  Grupo  para  a melhoria  da  qualidade  do  ar.  A 

simulação  física,  em  túnel  de  vento,  complementa  a  atividade  do  APM,  com  uma 

perspetiva muito aplicada de propostas de solução de questões concretas. 
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Resumo 

O presente estudo consistiu em avaliar a influência de soluções baseadas na natureza 

no escoamento e na dispersão de poluentes atmosféricos, num bairro típico da cidade 
do  Porto.  Analisaram‐se  dois  poluentes  (NOX  e  PM10)  e  foram  construídos  quatro 

cenários: i) cenário de referência, ii) cenário “verde” (área verde urbana), iii) cenário 

com telhados verdes, e iv) cenário sem árvores. Utilizou‐se o modelo CFD VADIS para 

realizar o conjunto de simulações numéricas, numa base horária. A implementação de 

um dado tipo de área verde urbana pode promover uma redução das concentrações 

de  ambos  os  poluentes  atmosféricos  analisados,  em  cerca  de  16%.  Os  resultados 

revelaram que a localização estratégica de áreas verdes em cidades possui potencial 

para melhorar a qualidade do ar. 

Introdução 

Atualmente cerca de 75% da população europeia vive e trabalha em áreas urbanas e 

espera‐se  que  este  número  chegue  aos  80%  até  meados  do  século.1  O  contínuo 

aumento da densidade populacional nas áreas urbanas, com um crescente aumento 

das necessidades de consumo e pressão sobre as infraestruturas urbanas,  implicará 

um  agravamento  dos  problemas  ambientais,  em  particular,  os  relacionados  com  a 

qualidade  do  ar.  Este  último  ponto  é  relevante,  já  que  se  continuam  a  registar 

excedências aos valores‐limite de diversos poluentes atmosféricos (em particular do 
dióxido de azoto, NO2 e material particulado, PM) em diversas cidades europeias.2 Por 

outro  lado,  as  alterações  climáticas  são hoje  reconhecidas  como um dos principais 

problemas ambientais e sociais que as áreas urbanas enfrentam, estando projetada 

uma  tendência  de  degradação  da  qualidade  do  ar.  Há,  por  isso,  uma  necessidade 

premente de se encontrarem soluções que permitam responder às atuais pressões 

ambientais, garantindo, no entanto, a sua viabilidade na resposta aos desafios futuros. 
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Nos últimos anos, devido à necessidade de adaptação às alterações climáticas, surgiu 

o conceito de resiliência urbana, que procura realçar a ideia de que as áreas urbanas

têm de ser capazes de recuperar rapidamente face a perturbações relacionadas com

o clima. O aumento da resiliência urbana é por  isso amplamente citado, na Política

Europeia do Clima, como um objetivo chave nas estratégias de adaptação e mitigação

aos  impactes das alterações  climáticas. As  soluções baseadas na natureza, onde  se

enquadram as infraestruturas verdes, são hoje consideradas como medidas essenciais

para  o  aumento  da  resiliência  urbana,  associadas  à  sua  multifuncionalidade,

nomeadamente pelos benefícios relacionados com a regulação do microclima urbano

e  pela  capacidade  de  melhoria  da  qualidade  do  ar.3  Com  o  desenvolvimento  e

progressiva  evolução  das  características  computacionais,  quer  em  termos  de

hardware  quer  em  termos  de  software,  os  modelos  numéricos,  em  particular  os

modelos da mecânica de fluidos computacional (CFD), apresentam hoje uma elevada

resolução  espacial  e  temporal  que  lhes  permite  analisar,  com  elevado  rigor  e

pormenor, o escoamento atmosférico e a qualidade do ar à escala local (ao nível do

edifício).  A  modelação  numérica  é  por  isso  uma  ferramenta  essencial  de  apoio  à

decisão política, em particular na definição de medidas de planeamento urbano.4

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho consiste em avaliar a  influência de 

diferentes soluções baseadas na natureza no escoamento e dispersão de poluentes 
atmosféricos  (os  óxidos  de  azoto,  NOX,  e  material  particulado  com  um  diâmetro 

aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm, PM10), tendo como caso de estudo uma área 

urbana representativa da cidade do Porto. O modelo CFD VADIS (Pollutant dispersion 

in the atmosphere under variable wind conditions) é utilizado para o efeito. 

Metodologia 

Sistema de Modelação 

Modelo de Mesoscala 

O modelo WRF v3.7.1.  (Weather Research Forecast), um modelo meteorológico de 

mesoescala considerado o estado da arte em simulação numérica do tempo e clima5, 

foi aplicado a 4 domínios: D1 sobre a Europa com uma resolução espacial de 27 km; 

D2 sobre a península ibérica com uma resolução espacial de 9 km; D3 sobre a região 

Norte de Portugal com uma resolução espacial de 3 km; e D4 sobre a cidade do Porto 

com uma resolução espacial de 1 km. A simulação foi realizada recorrendo à técnica 

de downscalling dinâmico (diminuição sucessiva do domínio de simulação). 
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O modelo WRF foi utilizado para obter as condições iniciais e de fronteira a uma altura 

de  referência  de  10 m  (velocidade  e  direção  do  vento)  necessárias  à  aplicação  do 

modelo CFD. Para este propósito  selecionou‐se uma célula próxima do domínio de 

estudo do modelo CFD. 

Modelo CFD 

O modelo CFD VADIS, desenvolvido no Departamento de Ambiente e Ordenamento, 

foi  aplicado  a  um  bairro  típico  da  área  urbana  do  Porto.  O modelo  apresenta  um 

esquema de funcionamento modular: o módulo FLOW simula o escoamento, tendo 

por base uma aproximação euleriana para resolução das equações de Navier‐Stokes 

na Camada Limite Atmosférica, utilizando para o fecho de turbulência o modelo de 1ª 

ordem k‐ɛ, enquanto o módulo DISPER calcula a dispersão (de poluentes atmosféricos) 

através de uma aproximação lagrangeana da trajetória de partículas. O modelo VADIS 

inclui o módulo URVE (Urban Vegetation) vocacionado para a simulação dos efeitos 

induzidos pelas árvores e arbustos existentes no meio urbano sobre o escoamento 

atmosférico,  e  consequente  efeito  na  dispersão  dos  poluentes  atmosférico.  A 

simulação  do  efeito  da  vegetação  compreende  a  introdução  de  termos  fonte 

adicionais  nas  equações  de  movimento  da  taxa  de  produção  de  energia  cinética 

turbulenta (k) e da taxa de dissipação de energia (ɛ).4,6,7 

O modelo  VADIS  requer  como  dados  de  entrada  para  execução  do módulo  FLOW 

informação  relativa  às  condições  meteorológicas,  ao  domínio  de  simulação 

(dimensões  e  resolução  da malha)  e  à  volumetria  dos  edifícios,  fornecendo  como 

dados  de  saída  os  valores  relativos  ao  campo  tridimensional  de  ventos.  O módulo 

DISPER  é  alimentado  pelo  campo  de  ventos,  sendo  ainda  necessária  informação 

relativa às emissões (localização, configuração e taxa de emissão) para o período de 

tempo  considerado,  fornecendo  como  dados  de  saída  os  valores  do  campo 

tridimensional de concentração de poluentes passivos. 

O desempenho e consistência do modelo VADIS foi avaliado desde as suas primeiras 

aplicações, através da comparação dos  seus  resultados com medições em túnel de 

vento e em sítios urbano e rural, bem como por comparação como outros modelos 

CFD, e.g. FLUENT. 

Aplicação do sistema de modelos 

Descrição do caso de estudo 

A área de estudo localiza‐se 3 km a Norte do centro da cidade do Porto e apresenta‐ 

se como uma área urbana típica da cidade. É, portanto, uma área do tipo residencial e 

comercial com uma reduzida cobertura vegetal; a maioria da área está coberta por 
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superfícies  impermeabilizadas  (cerca  de  90%),  sendo  composta  por  edifícios  de 

volumetrias diversas, muitos dos quais com uma altura superior a 6 andares, e com 

vias de tráfego automóvel com elevado fluxo, razão pela qual o tráfego rodoviário é a 

principal  fonte  de  poluição  atmosférica  da  envolvente.  Existe  uma  estação 

meteorológica localizada no centro do domínio de estudo, o que permite a avaliação 

do desempenho do módulo FLOW para a presente aplicação. 

As simulações numéricas foram realizadas seguindo as recomendações da COST Acti‐ 

on 7328 para aplicações de modelos micrometeorológicos do tipo CFD. Assim sendo, 

para  a  simulação  do  escoamento  atmosférico  em  áreas  com múltiplos  edifícios,  a 

extensão horizontal e vertical do domínio computacional é definida com um mínimo 
de  5Hmax,  em  que  Hmax  representa  a  altura  do  edifício  mais  alto.  O  domínio 

computacional  apresenta  uma  área  de  753  x  753  x  126 m3  (L  x W  x  H),  com  uma 

resolução espacial horizontal e vertical de 3 m, o que implica um total de 2 646 042 

células.  A  caracterização  da  localização  e  configuração  3D  dos  elementos 

arquitetónicos e paisagísticos, existentes na área de estudo,  foi extraída através da 

utilização de imagens de satélite fornecidas pelo software Google Earth® e posterior 

tratamento no software de sistema de informação geográfica ArcGis®. Esta informação 

foi utilizada para a  recriação virtual das diferentes estruturas  (artificiais e naturais) 

existentes no domínio (Figura 1). A definição da arquitetura dos edifícios de geometria 

heterogénea  foi  aproximada  a  sólidos  geométricos  retangulares,  tendo  sido 

considerados 298 blocos, com alturas que variam entre os 3 m e 25 m. Para  além disso 

foram definidas 8 fontes de emissão com larguras distintas compreendidas entre os 4 

m e os 8 m. A representação geométrica das árvores foi aproximada a paralelepípedos 

com uma altura variável (tronco e copa) entre os 2 e 9 m, num total de 72 árvores. 

Figura 1: Domínio computacional gerado pelo modelo VADIS: edifícios (a vermelho 

escuro), árvores (a verde) e estradas (a preto) (imagem à direita). O domínio 
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computacional foi desenvolvido com base em imagens de satélite da área de estudo 

(imagem à esquerda). 

Selecionou‐se  para  esta  análise  um  dia  típico  de  semana,  tanto  em  termos  de 

condições meteorológicas, como em termos de emissões. Para o período de simulação 

considerado,  o  vento  apresentou‐se  predominantemente  de  Noroeste  (NW),  com 

velocidades variáveis ao longo do dia, sendo a velocidade média registada na ordem 

dos 3 m∙s‐1, atingindo um valor máximo de 6,6 m∙s‐1 (às 15 h). 

A área de estudo conta com uma estrada principal, a Rua da Constituição, com duas 

faixas  de  rodagem,  e  sete  estradas  secundárias  perpendiculares  à  via  principal.  Os 

fluxos horários de tráfego rodoviário foram obtidos através de contagens automáticas 

localizadas  na  área  de  estudo.  Para  as  vias  onde  esses  dados  não  se  encontravam 

disponíveis foram aplicadas relações empíricas disponíveis na literatura que traduzem 

a relação entre vias principais e vias secundárias. Para o dia em análise, os picos de 

tráfego (horas de ponta) ocorrem ao início da manhã (7‐9 h) e ao início da noite (19‐

20  h),  correspondendo  a  cerca  de  74%  do  tráfego  diário.  As  horas  com  menor 

intensidade de  tráfego ocorrem maioritariamente durante a noite, entre as 22‐6 h. 

Este comportamento reflete um perfil típico do volume de tráfego no centro de uma 

área urbana/ ou cidade. 

As emissões de tráfego rodoviário, para as vias consideradas no domínio de estudo, 

foram calculadas pelo modelo TRansport Emission Model for line sources (TREM).9 O 

algoritmo de cálculo implementado no modelo estima os fatores de emissão com base 

na  velocidade média  de  circulação  dos  veículos,  adotando  para  tal  a  metodologia 

MEET/COST.  A  estimativa  das  emissões  considera  a  cinemática  de  veículos,  uma 

velocidade média constante e igual para todo o período de 50 km∙h‐1, velocidade típica 

de  circulação  em  meio  urbano.9  Para  esta  estimativa,  o  TREM  considera  ainda 

diferentes categorias de veículos, nomeadamente ligeiros de passageiros e comerciais, 

pesados de passageiros e de mercadorias, e motociclos; bem como diferentes tipos de 

combustíveis  (gasolina,  gasóleo  e  GPL)  e  tecnologias.  A  distribuição  percentual  do 

volume  automóvel  por  categorias  de  veículos  foi  realizada  tendo  por  base  as 

estatísticas do parque automóvel em circulação em Portugal por região. Os outputs, 

em taxa de emissão de poluente por via de tráfego, foram  obtidos numa base horária 

para as PM10 e NOX, o que permitiu a realização de simulações numéricas horárias. 

Definição de cenários – soluções baseadas na natureza 

Tendo  por  base  os  trabalhos  disponíveis  na  literatura,  associados  à  análise  dos 

benefícios  e  multifuncionalidade  das  soluções  baseadas  na  natureza,  foram 

selecionadas duas medidas de resiliência urbana: áreas verdes e telhados verdes. Para 

a avaliação dos benefícios destas medidas na dispersão dos poluentes atmosféricos, 

522

Parte I



quatro cenários foram construídos: i) cenário de referência, que permite caracterizar 

a situação atual da área de estudo em termos de escoamento atmosférico e qualidade 

do ar; ii) cenário sem árvores, onde foram removidas todas as árvores existentes no 

cenário de referência, o que permite compreender o efeito da morfologia urbana na 

dispersão dos poluentes atmosféricos; iii) cenário com telhados verdes, onde foram 

incluídos telhados verdes numa área específica do domínio; e iv) cenário “verde”, que 

considera a  inclusão de uma área verde urbana, numa área específica do domínio, 

substituindo o atual bloco de edifícios. 

A dimensão do domínio, a resolução da malha, as condições iniciais e as emissões do 

tráfego  rodoviário,  foram mantidas  constantes  em  todos  os  cenários  analisados.  A 

Tabela 1 sistematiza as principais características dos domínios de simulação para cada 

um dos cenários em análise. 

Tabela 1: Descrição geral das principais características dos domínios 

computacionais utilizados para simular os diferentes cenários de 

resiliência. 

523

Parte I



Resultados e Discussão 

Os  benefícios  das  soluções  baseadas  na  natureza  na  dispersão  dos  poluentes 

atmosféricos em análise foram avaliados tendo como referência a atual morfologia da 

área  de  estudo  (cenário  de  referência).  Esta  análise  consistiu  no mapeamento  das 
concentrações horárias de PM10 e NOX para cada um dos cenários em análise, por 

forma  a  se  compreender  a  variabilidade  espacial  das  concentrações  dos  poluentes 

atmosféricos face à configuração dos elementos urbanos (edifícios e vegetação). Nesta 

seção,  apresentam‐se  os  resultados  obtidos  para  dois  períodos  distintos:  9  h 

(caracterizado por uma velocidade do vento de 1,6 m∙s‐1 e uma direção do vento de 

330°) e 20 h (caracterizado por uma velocidade do vento de 1,6 m∙s‐1 e uma direção do 

vento de 57°), caracterizados por elevadas emissões e diferentes condições iniciais de 

vento,  sendo  analisado  o  cenário  com  implementação  de  uma  área  verde  urbana 

(cenário “verde”) a uma altura de 3 m (Figura 2). 
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Figura 2: Representação do campo horizontal para os valores de concentração 

de PM10 e NOX a 3 m de altura, para o cenário de referência e o cenário 

“verde”. 
São apresentados dois períodos temporais: 9 h e 20 h. 
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Para ambos os poluentes, no cenário de referência, verifica‐se que as concentrações 

mais elevadas ocorrem na Rua da Constituição e na sua envolvente, em resultado da 

influência conjunta de elevadas emissões de tráfego rodoviário e da direção do vento 

(noroeste às 9 h e nordeste às 20 h). Quando o vento sopra de noroeste, os poluentes 

atmosféricos são retidos a sotavento da  rua  (edifícios no  lado  inferior esquerdo do 

domínio  ‐  lado  oeste  da  Rua  da  Constituição)  aumentando  a  concentração  de 

poluentes atmosféricos nesta área; tal é resultado da influência da configuração 3D 

dos  prédios  sobre  o  escoamento  atmosférico.4  É  ainda  evidente  que  tal 

comportamento  não  ocorre  no  lado  leste  da  Rua  da  Constituição,  uma  vez  que  o 

escoamento e respetiva dispersão de poluentes do ar é canalizada através do espaço 

aberto existente entre edifícios. Verifica‐se ainda, para a  grande maioria das horas 

simuladas,  que  os  efeitos  induzidos  pela  vegetação  no  escoamento  atmosférico 

promovem  a  formação  de  hotspots  em  tornos  das  árvores,  que  são  áreas 

caracterizadas por uma reduzida velocidade do vento e elevados níveis de poluentes 

atmosféricos.  A  magnitude  destes  efeitos  depende  principalmente  da  direção  do 

vento em relação ao posicionamento das fontes de emissão, edifícios e árvores. Deste 

modo, pode concluir‐se que o efeito (positivo ou negativo) das árvores na qualidade 

do ar é altamente dependente da morfologia urbana, uma vez que o posicionamento 

das árvores induz efeitos complexos nos padrões do vento. 

Estas  conclusões  estão  de  acordo  com  a  informação  disponível  na  literatura,  que 

demonstra  que  o  efeito  aerodinâmico  das  árvores  pode  promover  a  retenção  das 

emissões  rodoviárias.10  Outros  estudos  concluíram  para  um  posicionamento  das 

árvores alinhadas com a direção do vento, um aumento da ventilação, o que promove 

a dispersão de poluentes atmosféricos.4,11 Este último ponto é visível nos resultados 

obtidos às 20 h, onde se verifica redução do número de hotspots em  torno das árvores 

por comparação com os dados obtidos para as 9 h (redução de cerca de 50%). Esta 

diferença é apenas resultado da direção do vento, uma vez que a velocidade do vento 

é a mesma para ambos os períodos (1,6 m∙s‐1). 

Analisando o cenário que considera a implementação de uma área verde urbana no 

centro do domínio, substituindo o atual conjunto de edifícios, os resultados revelam 

uma redução da concentração de ambos os poluentes atmosféricos em análise em 

cerca de 16% (por comparação com o cenário de referência), em todo o domínio. Esta 

redução é resultado de um aumento da produção de turbulência12 relacionado com 

um  aumento  da  velocidade  do  vento  (em  cerca  de  +1  m∙s‐1,  em  média,  quando 

comparado com o cenário de referência; são obtidas diferenças máximas de +2 m∙s‐1

às 15 h). No entanto, verifica‐se que, apesar da melhoria generalizada da qualidade do 

ar  (redução da concentração de poluentes atmosféricos), a  implementação de uma 

área  verde  urbana  promove  a  formação  de  hotspots  adicionais,  em  resultado  do 

rearranjo das estruturas de fluxo vertical. As concentrações mais elevadas junto da 
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área verde urbana são resultado de: i) uma recirculação de escoamento induzida pelas 

paredes dos edifícios e das árvores; e ii) uma redução da velocidade do vento nestes 

pontos (redução em cerca de 40%, quando comparada com o cenário de referência; 

uma  diferença máxima de  ‐60%  é  obtida  às  10  h),  o  que  diminui  a  capacidade  de 

dispersão. Em geral, a implementação da área verde urbana promove uma melhoria 

da qualidade do ar em todo o domínio. No entanto, o design da vegetação, isto é, a 

definição da sua localização, as espécies a usar e o respetivo índice de área foliar (IAF) 

(as  espécies  arbóreas  com elevado  IAF  são  as mais  adequadas para o  aumento da 

dispersão  aerodinâmica  dos  poluentes12),  devem  ser  fatores  considerados  pelos 

decisores políticos aquando da tomada de decisão. 

Conclusões 

Atualmente, os problemas relacionados com a qualidade do ar persistem, em especial 

nos grandes centros urbanos, onde a maioria da população europeia vive. Tornar uma 

área  urbana  resiliente  à  poluição  atmosférica  é  uma  necessidade  crescente,  em 

particular num contexto de alteração climática. A implementação de opções que vão 

além  das medidas  tecnológicas  típicas  é  por  isso  crucial.  Este  trabalho  teve  como 

objetivo  avaliar  a  influência  de  diferentes  soluções  baseadas  na  natureza  no 

escoamento atmosférico e dispersão de poluentes como o NOX e as PM10, tendo como 

caso de estudo uma área urbana típica em Portugal. 

Os resultados revelaram que a implementação de uma área verde urbana conduz a 

uma melhoria generalizada da qualidade do ar, com uma redução das concentrações 

de ambos os poluentes atmosféricos na ordem dos 16%, relacionado com uma maior 

capacidade de ventilação e respetiva dispersão. No entanto, verifica‐se a formação de 

hotspots, áreas com elevada concentração de poluentes atmosféricos, como resultado 

de uma reduzida velocidade do vento e à formação de áreas de recirculação adicionais. 

A importância deste tipo de análise prende‐se essencialmente com o apoio à decisão 

política,  isto  é,  com  avaliação  da  aplicabilidade  de  um  dado  projeto  em  fase  de 

planeamento, o que  irá permitir que seja adotada a solução mais eficaz, de acordo 

com as características morfológicas e ambientais da cidade, nomeadamente o arranjo 

da vegetação a  implementar. A modelação de elevada resolução é, neste processo, 

uma ferramenta essencial. 
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Resumo 

Atendendo à importância dos espaços verdes como agentes de sequestro e de emissão 

de CO2, o presente trabalho pretende avaliar o desempenho ambiental de 6 escolas 

ClimACT e apresentar soluções passíveis de serem aplicadas. A metodologia consistiu 

no desenvolvimento de  indicadores chave de desempenho calculados com dados de 

auditorias ambientais e questionários comportamentais. Oportunidades de melhoria 

foram estudadas para avaliar o potencial de melhoria das escolas, de onde se concluiu 

que  o  aumento  do  número  de  árvores  e  a  seleção  de  espécies  com  uma  maior 

capacidade  de  sequestro  de  CO2  são  factores  prioritários  para  a  melhoria  do 

desempenho das escolas.  

Introdução 

As emissões antropogénicas de gases de efeito de estufa  (GEE)  são principalmente 

impulsionadas  pela  dimensão  da  população,  atividade  económica,  estilo  de  vida, 

utilização de energia, padrões de uso da terra, tecnologia e políticas sobre o clima. [1] 

De  acordo  com  dados  da  União  Europeia,  o  CO2  é  considerado  o  principal  GEE, 

contribuindo para mais de 80% da  totalidade das emissões de GEE na UE. Desde a 

revolução industrial verificou‐se um aumento considerável da concentração de CO2, 

tendo esta concentração subido de 280 ppm para o nível actual de 385 ppm, resultante 

da actividade antropogénica. Como consequência, de acordo com o Quinto Relatório 

de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 

prevê‐se que a temperatura da superfície aumente ao longo do século 21 em todos os 

cenários de emissão avaliados, tendo repercussões como a continuidade da ocorrência 

das  ondas  calor,  cada  vez  mais  frequentes  e  intensas,  os  eventos  de  precipitação 

extrema, bem como o aquecimento, acidificação do oceano e aumento do nível médio 

do mar. [1] 

Perante  este  cenário  várias  têm  sido  as  investigações  desenvolvidas  no  âmbito  do 

desenvolvimento de técnicas de minimização das consequências do efeito de estufa e 

de redução da concentração atmosférica de CO2. [2‐4]  
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As  áreas  urbanas,  devido  às  suas  próprias  características,  como  as  superfícies 

artificiais, a utilização de combustíveis fósseis e o volume de tráfego, estão associadas 

a um consumo de 67% da energia global e à emissão de 71% das emissões de CO2 

relacionadas com a energia. [5] 

Recentemente,  estudos  têm  sido  desenvolvidos  no  âmbito  da  determinação  do 

contributo da vegetação na retenção de CO2 e, assim, na contribuição para a melhoria 

da qualidade do ar local. Segundo diversos autores, a vegetação urbana tem um papel 

importante na  compensação da  concentração de CO2  através do  sequestro de CO2 

atmosférico pela fotossíntese e do armazenamento de carbono através do processo 

de  crescimento.  Apesar  do  já  identificado  contributo  dos  espaços  verdes  para  o 

ecossistema urbano do ponto de vista físico, incluindo a redução das emissões de GEE, 

conforto térmico, melhoria da qualidade do ar, redução do uso de energia, a proteção 

contra  inundações  e  a  melhoria  da  qualidade  da  água  de  escoamento,  há  uma 

evidência crescente de que os espaços verdes contribuem para o bem‐estar físico e 

mental  das  pessoas  que  vivem  em  áreas  urbanas,  contribuindo  para  a 

consciencialização ambiental. [2, 6] 

Neste  âmbito,  o  presente  estudo  pretende  avaliar  o  desempenho  ambiental  de  6 

escolas envolvidas no projecto Interreg Sudoe ClimACT, no que remete à utilização dos 

espaços verdes e o seu reflexo em termos de emissões e sequestro de CO2.  

Metodologia 

O desempenho das escolas ao nível dos espaços verdes foi avaliado tendo por base 4 

parâmetros principais: 

1. número, espécie e idade das árvores, área de espaços verdes e existência de

hortas;

2. sequestro de CO2, considerando o número, a espécie e a idade das árvores, a

área de relva e os respetivos fatores de retenção de CO2;

3. quantidade de químicos (pesticidas e fertilizantes) utilizados;

4. emissão  de  CO2,  considerando  as  atividades  de  manutenção  dos  espaços

verdes incluindo os consumos de combustíveis, eletricidade e água.

Estes  parâmetros  foram  avaliados  através  de  indicadores  chave  de  desempenho 

definidos e calculados com dados obtidos em auditorias ambientais nas escolas e por 

participação activa das mesmas através de resposta a questionários comportamentais. 

Ainda com base nesta informação foi realizado o balanço carbónico das escolas.  

Diferentes  estratégias  de  reestruturação dos  espaços  verdes  foram estudadas  com 

vista  a  identificar  possíveis  cenários  de  melhoria  a  serem  aplicados  pelas  escolas, 

nomeadamente no que respeita ao sequestro de CO2. 
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Caracterização das escolas ClimACT 

As  seis  escolas  analisadas  (E1‐E6)  incluem  escolas  de  ensino  básico,  secundário  e 

superior, todas elas inseridas no meio urbano de Lisboa e Loures (Figura 1). A E1 e a 

E2  caracterizam‐se  por  terem  quase  metade  do  seu  perímetro  em  contato  com 

espaços verdes, a E5 tem espaços verdes em todo o seu redor e a E4 tem cerca de um 

quarto do perímetro rodeado de vegetação. 

Figura 1: Localização e espaço envolvente das escolas ClimACT estudadas 

Resultados e Discussão 

Desempenho ambiental 

O desempenho ambiental  ao nível dos espaços verdes  foi  avaliado com base em 7 

indicadores‐chave: 

 KPI‐EV1: número de árvores por área não coberta (m‐2) 

 KPI‐EV2: número de árvores por estudante (estudante‐1) 

 KPI‐EV3: área verde por área não‐coberta (%) 

 KPI‐EV4: área verde por estudante (m2/ estudante‐1) 

 KPI‐EV5: sequestro anual de CO2 por área não‐coberta 

 KPI‐EV6: total (kg) de químicos utilizados na manutenção de espaços verdes 

 KPI‐EV7:  emissões  de  CO2  emitido  anualmente  por  área  não  coberta 

(kgCO2/year.m2) 

De acordo com os resultados obtidos nos KPIs das 6 escolas, apresentados na Figura 

2, verifica‐se que o  setor dos espaços verdes nas escolas avaliadas  tem um grande 

potencial de melhoria. 
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Registam‐se valores nulos ou praticamente nulos para os KPIs que avaliam o número 

de árvores por estudante ou área não‐coberta, bem como o que pretende medir a 

utilização  de  químicos  durante  a  manutenção  dos  espaços  verdes  (KPI‐EV6), 

demonstrando  que  de  uma  forma  geral  as  escolas  não  utilizam  químicos  na 

manutenção dos espaços verdes. Quanto à emissão de CO2, a E2, a E4 e a E6 são as 

que apresentam maior emissão com a manutenção, uma vez que são as únicas que 

têm consumo energético com a manutenção dos espaços verdes e, no caso da E4 e da 

E6, existem sistemas de  irrigação automáticos que são  ligados durante todo o ano, 

uma vez por dia. As restantes escolas adotam o meio de irrigação manual, o que faz 

com que a rega seja menos frequente e aplicada a áreas menores. De uma forma geral, 

as escolas não utilizam químicos na manutenção dos espaços verdes e a quantidade 

de água e de energia utilizada é muito reduzida. 

Relativamente ao contributo dos espaços verdes das escolas quanto à sua capacidade 

de retenção anual de CO2 (KPI‐EV5), as 6 escolas apresentam uma média de 0,44 kg 

CO2. De uma modo geral, estas escolas não têm uma elevada capacidade de sequestro 

Figura 2: Desempenho ambiental das escolas com base nos indicadores chave de 
desempenho. 
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de CO2 por área não coberta, sendo a E2 aquela com menor sequestro de CO2 e as E3 

e E4 com maior sequestro. 

Oportunidades de melhoria 

Nas escolas estudadas a percentagem de áreas verdes em relação ao total da área das 

escolas variou entre os 5% (caso da E4) e os 50% (caso da E3). O número de árvores 

também é muito variável oscilando entre 45 e 172 árvores. 

O sequestro de CO2 pelos espaços verdes das escolas considerou o número de árvores 

existentes, a espécie das árvores e as áreas verdes. Com base nos dados obtidos nas 

auditorias, verifica‐se que a capacidade de sequestro de CO2 avaliada nas escolas está 

compreendida entre os valores 631 e 15999 kgCO2/year.m2. 

Com  o  intuito  de  se  verificar  o  potencial  de  melhoria  das  escolas  quanto  ao  CO2 

sequestrado pelos espaços verdes foram definidos diferentes cenários para os quais a 

retenção  de  carbono  foi  igualmente  calculada.  Estes  cenários  foram  definidos 

considerando o número de árvores existentes (aumento em 10% e 20%), a espécie das 

árvores (optando por espécies autóctones e com melhor factor de retenção de CO2) e 

as áreas verdes (aumento em 10% e 20%). Quanto à espécie da árvore seleccionada 

para a criação dos referidos cenários, foi definida a espécie Fraxinus excelsior por ser 

uma árvore autóctone, não interferindo no ecossistema local, e com boa adaptação 

nos espaços verdes das escolas. 

Os cenários estudados estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Diferentes cenários para avaliação de medidas de melhoria no sequestro 

de CO2 
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A Figura 3 apresenta os resultados obtidos para diferentes cenários.  

Cenários Nº árvores Espécie de árvore Área verde

C1 n.a. n.a. n.a.

C2 +10% área inicial  especie inicial

C3 +20% área inicial  especie inicial

C4 +10% +10% especie inicial

C5 +10% +20% especie inicial

C6 +20% +10% especie inicial

C7 +20% +20% especie inicial

C8 nº inicial área inicial  espécie alterada

C9 +10% área inicial  espécie alterada

C10 +20% área inicial  espécie alterada

C11 +10% +10% espécie alterada

C12 +10% +20% espécie alterada

C13 +20% +10% espécie alterada

C14 +20% +20% espécie alterada

Variáveis do Sequestro de CO2

Figura 3: Sequestro de CO2 para diferentes cenários nas diferentes escolas 
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Os  resultados  obtidos  com  os  dados  das  escolas  decorrentes  das  auditorias  são 

considerados como os valores e condições de referência (C1). 

De acordo com os resultados obtidos verificou‐se que existe um grande potencial de 

melhoria  para  todas  as  escolas  quanto  à  estruturação  e  constituição  dos  espaços 

verdes. Conclui‐se que o principal factor que influência a capacidade de sequestro de 

CO2 das escolas é, fundamentalmente, a espécie da árvore predominante existente. 

No entanto, este factor é seguido, de acordo com o seu contributo para o sequestro 

de CO2, pelo número de árvores e, por fim, pelo aumento da área verde. 

Comparando estes cenários é ainda possível observar que o aumento do número de 

árvores  de  forma  individual  tem  um  menor  impacte  na  retenção  de  carbono, 

comparativamente  com  a  alteração  da  espécie,  apresentando  um  resultado muito 

próximo  do  valor  de  referência  (média  C1=  7523  kgCO2/year.m2,  média  C2=7573 

kgCO2/year.m2, média C3=7622kgCO2/year.m2). 

O melhor cenário encontrado é o C14, o qual envolve o aumento do número de árvores 

em 20%, o aumento da área verde em 20% e a alteração da espécie predominante. 

Este cenário contribui para um aumento de 21% sobre o valor de C1 apresentando um 

valor  médio  de  sequestro  de  CO2  de  9112  kgCO2/year.m2.  Na  impossibilidade  de 

alterar a espécie predominante, constata‐se que o melhor cenário encontrado, com 

espécie inalterada, é igualmente aquele que envolve o aumento do número de árvores 

em 20% e da área verde em 20%, contribuindo com um aumento de 20% sobre o valor 

de C1, apresentando um valor médio de sequestro de CO2 de 8346 kgCO2/year.m2. 

Observando os resultados obtidos para a E6, verifica‐se um decréscimo dos resultados 

nos  casos  C8,  C10  e  C11.  Esta  ocorrência  deve‐se  ao  facto  de  a  espécie  da  árvore 

utilizada para a criação dos cenários ser uma espécie com menor factor de sequestro 

de CO2 que a espécie do C1. No entanto, uma vez que se  trata de uma espécie de 

árvore autóctone esta privilegia o ecossistema local. 

No que respeita ao balanço de carbono, este varia entre ‐15999 kgCO2/year.m2 e 9142 

kgCO2/year.m2, correspondendo estes valores às escolas E4 e E5 respectivamente. Já 

a escola E2 é aquela que apresenta o pior balanco de carbono, com o respectivo valor 

de ‐631 kgCO2/year.m2. 

Com  base  nos  resultados  obtidos  foram  selecionadas  medidas  de  melhoria  do 

desempenho  das  escolas  ao  nível  dos  espaços  verdes,  as  quais  se  traduzem, 

essencialmente, no aumento do número de árvores e na seleção de espécies com uma 

maior capacidade de sequestro de CO2.  
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Conclusão 

Atualmente não existe um método que possa avaliar diretamente a absorção de CO2 

por  vegetação  urbana.  Embora  existam  muitos  benefícios  ambientais  e  sociais 

associados,  alguns  estudos  apontam  limitações  para  o  papel  da  vegetação  urbana 

como  medida  efetiva  para  melhorar  o  sequestro  de  carbono  nas  cidades.  [6]  No 

entanto,  apesar  da  abordagem  aqui  descrita  depender  de  estimativas  indiretas  e 

propensas a incertezas, este trabalho permitiu avaliar o desempenho ambiental das 

escolas ao nível do balanço carbónico e, daí decorrente,  identificar estratégias para 

apoiar a transição para uma EBC nas escolas atuando nos espaços verdes.  

Tendo  em  conta  a  importância  das  escolas  na  disseminação  das  práticas  e  na 

construção de uma consciência coletiva  sobre a  importância dos espaços verdes e, 

para além disso, de ser cada vez mais aceite que os espaços verdes assumem a função 

de corredores verdes, que permitem fluxos de água e biodiversidade e interferem com 

a  temperatura  nas  cidades,  o  que  facilita  o  sequestro  do  CO2,  é  importante  o 

desenvolvimento deste tipo de estudos. 
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Resumo 

O  ozono  (O3)  troposférico  é  um  gás  que  pode  danificar  severamente  a  vegetação. 

Vários  estudos  identificam  o  efeito  do  O3  na  perda  de  produtividade  de  campos 

agrícolas e na redução da qualidade de produtos vegetais e frutícolas. Este artigo foca‐

se na Região Demarcada do Douro, uma importante região vitícola portuguesa e tem 

como  objetivo  a  avaliação  da  exposição  da  vinha  ao  O3  troposférico,  mediante  a 

aplicação do sistema de modelação da qualidade do ar WRF‐CHIMERE para o ano de 

2004.  Os  resultados  da  modelação  indicam  que  o  valor‐alvo  estabelecido  pela 

comissão Europeia, para a proteção da vegetação foi excedido em grande parte da 

região do Douro. A aplicação de uma função exposição‐resposta sugere que os níveis 

de ozono troposférico na região podem comprometer a qualidade e produtividade do 

vinho. 

Introdução 

O ozono é considerado o poluente atmosférico que mais danifica a vegetação.1,2,3,4 Os 

efeitos  fisiológicos  da  absorção  de  ozono  manifestam‐se  através  da  redução  da 

fotossíntese,  aumento  do  envelhecimento  ao  nível  celular  e  através  de  danos  nos 

processos  reprodutivos.  Assim,  a  exposição  ao  O3  afeta  tanto  o  crescimento  das 

plantas como o rendimento das culturas5, conduzindo a perdas económicas.6,7 

A produção de vinho em Portugal é uma atividade económica de elevada importância. 

Das  regiões  portuguesas  produtoras  de  vinho  destaca‐se  a  Região  Demarcada  do 

Douro (RDD), onde é produzido o famoso Vinho do Porto, que representa mais de 60% 

do  valor  total  das  exportações  de  vinho  em  Portugal.8  atendendo  ao  interesse 

económico da  região e aos potenciais  impactos da exposição da vinha ao ozono, é 
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importante conhecer a distribuição espaço temporal deste poluente na camada mais 

baixa da troposfera e perceber os efeitos que pode provocar nas vinhas durienses. 

Vários  autores  têm  avaliado  os  impactos  do  ozono  na  vegetação  recorrendo  à 

modelação da qualidade do ar, em clima presente9,10,11 e futuro12,13,3,14. No entanto, 

ainda são poucos os estudos focados na videira15 e a disponibilidade de informação 

sobre  funções  exposição‐resposta  é  reduzida16.  Este  trabalho  tem  como  objetivo 

avaliar  o  risco  de  exposição  da  vinha  duriense  ao  ozono  troposférico,  através  da 

aplicação do modelo químico de transporte multi‐escala CHIMERE, usando o modelo 

WRF para forçamento meteorológico. 

O presente artigo encontra‐se dividido em 5 secções. Na segunda secção é feita uma 

apresentação da área de estudo; de seguida é descrito o sistema de modelação da 

qualidade do ar e a metodologia aplicada. Os resultados obtidos são apresentados e 

discutidos na secção 4 e na última secção são apresentadas as conclusões. 

Área de Estudo – Região Demarcada do Douro 

A RDD é a região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do mundo. Em 

2001, o Alto Douro Vinhateiro  foi classificado, pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla inglesa), como Património 

Mundial da Humanidade. Situada no nordeste de Portugal, na bacia hidrográfica do 

Douro, a Região Demarcada do Douro abrange 21 concelhos dos distritos de Bragança, 

Vila Real, Guarda e Viseu17, encontrando‐se dividida em 3 sub‐regiões: o Baixo Corgo, 

o Cima  Corgo  e  o  Douro  Superior.  Na  Figura  1,  é  apresentada  a  localização  e  a

delimitação da Região Demarcada do Douro.

Figura 1: Limite da Região Demarcada do Douro (Adaptado de 18). 
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Devido à sua localização em vales profundos, onde as montanhas servem de barreira 

à penetração de ventos húmidos de oeste, a RDD é caracterizada por invernos muito 

frios e verões muito quentes e secos. Com uma temperatura média durante o ciclo 

vegetativo  de  17,8°C,  a  região  cumpre  as  condições  gerais  que  determinam  uma 

aptidão  climática  para  a  viticultura  (12‐22°C).8,19  A  precipitação,  distribuída 

assimetricamente, decrece no sentido Baixo Corgo – Douro Superior e apresenta uma 

mediana anual de 950 mm.19  

O Baixo Corgo, embora seja a sub‐região mais pequena é a que detém a maior área de 

vinha, sendo também considerada a região mais fértil, devido à elevada precipitação 

e à natureza da rocha‐mãe.20 O Cima Corgo é caracterizado por um clima húmido a 

seco, com moderado excesso de água no inverno. O Douro Superior é a maior das sub‐

regiões, mas a que apresenta menor percentagem de área cultivada de vinha, devido 

ao seu clima semi‐árido.  

Sistema de Modelação da Qualidade do Ar 

Para estimar as concentrações de ozono na Região Demarcada do Douro, aplicou‐se o 

modelo químico de transporte multi‐escala CHIMERE, ao longo do ano 2004. Este ano 

foi escolhido após uma análise de dados climatológicos de 1986 a 2005, realizada no 

âmbito do projeto DOUROZONE, que identificou os anos consecutivos mais quentes 

da série climática (2003‐2004‐2005). Dos anos identificados, 2004 foi selecionado para 

evitar a influencia das emissões dos incêndios florestais na simulação, já que este foi 

o ano com menos incêndios florestais.21

Para aplicar o modelo, os dados de entrada necessários  compreendem  informação 

meteorológica,  dados  detalhados  de  emissões  (antropogénicas  e  biogénicas)  e 

condições fronteira, para além da caracterização fisiográfica da região (topografia e 

uso  do  solo).  Os  resultados  obtidos  compreendem  campos  tridimensionais  de 

concentração e de deposição dos  vários poluentes  gasosos  simulados pelo modelo 

químico.22 A Tabela 1 apresenta um resumo da abordagem aplicada para os principais 

processos  e  dados  de  entrada  considerados  pelo  modelo  de  qualidade  do  ar. 

Informação  mais  detalhada  sobre  as  parametrizações  do  modelo  usadas  para  o 

presente trabalho pode ser encontrada em Ascenso et al.16. 
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Tabela 1: Resumo das principais opções do modelo CHIMERE e metodologia 

utilizada. 

Processo  Abordagem 

Meteorologia  Modelo WRF 

Uso do solo  Base de dados USGS 

Emissões antropogénicas  Inventário EMEP 

Emissões biogénicas  Modelo MEGAN 

Mecanismo químico  MELCHIOR‐2 

Deposição seca  Parametrização de Wesely 

Na Figura 2 estão representados os 4 domínios nested considerados para a aplicação 

do modelo,  com uma resolução espacial de 81x81, 27x27, 9x9 e 1x1 km2, o último 

focando‐se na Região Demarcada do Douro.  

Figura 2: Domínios de aplicação do modelo CHIMERE. 

O modelo calculou valores horários de concentração de O3 e NO2 ao longo do ano de 

2004. Os valores de concentração calculados foram comparados com medições, para 

a validação da simulação, e tratados para estimativa do risco de exposição ao O3 das 

vinhas da RDD. 

Validação do Sistema do Modelação 

Para validar o modelo CHIMERE foram selecionadas, da base de dados europeia de 

qualidade do ar (AirBase), as estações de monitorização de qualidade do ar, que se 

encontravam  em  funcionamento  durante  o  período  de  simulação.  A  Figura  3 

apresenta a localização das estações de monitorização selecionadas.  
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Figura 3: Mapa da localização das estações de monitorização da qualidade do ar 
usadas na validação do modelo de qualidade do ar.

A  comparação entre os valores modelados e os valores medidos pelas estações de 

monitorização  da  qualidade  do  ar  foi  realizada  através  da  ferramenta  Delta  Tool 

(versão 5.4), desenvolvida no âmbito do Fórum sobre Modelação da Qualidade do Ar 

na Europa (FAIRMODE) (fairmode.ew.eea.europa.eu/). Esta ferramenta permite aferir 

se o modelo cumpre os critérios de qualidade, definidos no âmbito da Diretiva Quadro 

da Qualidade do Ar.23  

A Figura 4 apresenta o diagrama target obtido com os valores máximos diários octo‐

horários de O3 para o período de verão.  

Figura 4: Diagrama target para os valores máximos diários octo‐horários de ozono no 

período de Verão, obtido com a ferramenta Delta Tool. 
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O diagrama  target  usa  como  principal  indicador  o  Índice  de Qualidade  do Modelo 

(MQI,  na  sigla  inglesa),  representado  como  a  distância  entre  a  origem  e  um 

determinado ponto/estação. O critério de desempenho para o  indicador é definido 

pelo  limite do círculo. Como mais de 90% das estações estão no  interior do círculo 

considera‐se que o critério de qualidade foi cumprido e que os resultados da simulação 

podem ser usados para apoio à tomada de decisão. 

Resultados 

Nesta secção são analisados os dados de concentração de ozono, obtidos pelo modelo 

CHIMERE. O indicador de exposição AOT40 foi calculado segundo a Equação 1, para 

ser  possível  a  comparação  dos  resultados  com  o  valor‐alvo  para  a  proteção  da 

vegetação (18 000 µg∙m‐3∙h), estabelecido na Diretiva 2008/50/EC.  

Eq.1 

O  indicador  AOT40  foi  calculado  para  os  valores  de  concentração  estimados  pelo 

modelo e para os valores medidos nas estações de qualidade do ar. O mapa de AOT40 

para o domínio da Península Ibérica (9x9 km2) e para a RDD (1x1 km2) são apresentados 

na Figura 5.  

Figura 5: Valores de AOT40 (μg∙m‐3 h) em 2004, calculados para a Península Ibérica 

(Domínio 3, a 9x9 km2) e para a RDD (Domínio 4, a 1x1 km2). 

Os  níveis mais  elevados  de  ozono  encontram‐se  a  jusante das  principais  fontes  de 

precursores, que se encontram ao longo da costa e em Madrid. Excedências do valor‐

alvo são visíveis um pouco por toda a Península Ibérica, principalmente em Espanha. 

40	(µ g m⁄ 3
)∙h 3 80 , 		

1

3 	80	µ g m⁄ 3
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Os elevados valores obtidos no mar mediterrâneo podem estar relacionados com os 

processos de remoção de ozono por deposição, com as emissões dos inúmeros navios 

que circulam no mar mediterrâneo, principalmente no período de verão, e também 

com o transporte sinótico de poluentes. 

Analisando o domínio de maior resolução, observam‐se excedências em toda a RDD, 

atingindo valores na ordem dos 24 000 (μg∙m‐3∙h), cerca de 1,3 vezes superior ao valor‐

alvo. As zonas potencialmente mais afetadas pelos efeitos do ozono serão as zonas 

mais a sul do Baixo e Cima Corgo. Note‐se que as zonas mais afetadas são também as 

que têm maior área de vinha e maior produtividade.  

Os níveis elevados de AOT40, observados na região, indicam que o ozono pode estar 

a provocar danos diretos nas vinhas e potencialmente a diminuir o seu rendimento e 

qualidade.  Todavia,  é necessário  ter em consideração que o  indicador AOT40 deve 

basear‐se numa média de 3 anos e tende a sobrestimar os danos na vegetação, pois a 

relação concentração‐dano não é linear e o período do dia em que as concentrações 

de ozono são mais elevadas, correspondem às horas em que a absorção da planta é 

menor.24 

Para relacionar os valores calculados com a resposta da videira de uma forma mais 

quantitativa,  aplicaram‐se  as  funções  exposição‐resposta  apresentadas  por  Soja  et 

al.15,  especificamente  para  videiras.  As  funções  foram  definidas  para  três  anos 

consecutivos,  considerando  o  rendimento  da  vinha  e  a  produção  de  açúcar,  como 

forma  de  avaliar  a  resposta  das  videiras.  Na  Figura  6  são  apresentados  os  mapas 

resultantes da aplicação das funções exposição‐resposta que quantificam o efeito do 

ozono no rendimento da vinha e na qualidade da uva, após três anos de exposição 

continuada ao ozono, assumindo que os valores de concentração estimados para 2004 

se mantêm constantes ao longo desses 3 anos. 

Figura 6: Perda de produtividade da vinha (esquerda) e diminuição da qualidade da 

uva (direita) em % após 3 anos consecutivos de exposição ao ozono. 
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Os resultados obtidos indicam uma redução entre 20 e 30% na produtividade da vinha 

e  uma  redução  de  até  35%  na  qualidade  da  uva.  No  entanto,  os  dados  reais  de 

produção de vinho25 não refletem estes resultados, o que evidencia as limitações desta 

abordagem. O estudo de Soja et al.15 foi realizado para uma variedade de videira que 

não  é  cultivada  na  RDD,  e  diferentes  variedades  têm  diferentes  sensibilidades  à 

exposição  ao  ozono24.  As  funções  foram  definidas  em  ambiente  controlado  e, 

portanto, não têm em conta a influência das condições meteorológicas e de humidade 

do  solo,  condições  importantes  para  avaliar  o  desempenho da  vinha  e  que  variam 

consideravelmente todos os anos. 

Conclusões 

O trabalho apresentado teve como principal objetivo avaliar o risco de exposição da 

vinha  duriense  ao  ozono  troposférico,  aplicando  o  modelo  químico  de  transporte 

CHIMERE.  

A validação realizada ao modelo de qualidade do ar permitiu concluir que os valores 

simulados de ozono  cumprem os  critérios  de  confiança  estabelecidos  pela Diretiva 

2008/50/EC.  

De acordo com os resultados do modelo, o valor‐alvo para a proteção da vegetação, 

estabelecido  na  Diretiva  Quadro  da  Qualidade  do  Ar  2008/50/CE,  foi  excedido  na 

maior parte da região do Douro, sobretudo na região Sul do Baixo Corgo e Cima Corgo. 

Os  resultados  da  aplicação  das  funções  exposição‐resposta  sugerem  risco  para  a 

produção e qualidade do vinho na RDD. Estes  resultados  realçam a  importância de 

estudar os efeitos do ozono sobre a vegetação e a necessidade de aplicar medidas para 

mitigar os efeitos deste poluente. 

Apesar das limitações apresentadas, o presente estudo é de grande interesse para o 

setor  da  agricultura,  dada  a  relevância  da  vinha  duriense  e  os  potenciais  efeitos 

negativos do ozono. 
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Resumo 

Este estudo avaliou a qualidade do ar interior durante o sono de 9 casais voluntários 

da  zona  da  grande  Lisboa  (Portugal),  numa  abordagem  de  multi‐poluentes.  Em 

simultâneo, o sono foi avaliado através da realização de um estudo poligráfico. Valores 

médios  de  CO2  e  COVs  acima  dos  estabelecidos  pela  legislação  Portuguesa  foram 

encontrados,  sendo  que  ainda  se  verificaram  excedências  pontuais  para  outros 

parâmetros, como PM2.5, bactérias e fungos. A avaliação de potenciais associações 

entre a qualidade do ar que se respira enquanto se dorme e os parâmetros do sono 

revelou  associações  fracas  entre  parâmetros  da  qualidade  do  ar  e  indicadores 

cardiovasculares e respiratórios da resposta autónoma durante o sono e a estrutura 

do sono, que podem ter influência na qualidade do mesmo.  

547

Parte I



Introdução 

Os  seres  humanos  passam  cerca  de  um  terço  da  sua  vida  a  dormir  e  é  de 

reconhecimento geral que o sono tem um papel fundamental no bem estar, saúde e 

desempenho  físico  e  cognitivo  das  populações.  O  sono  melhora  a  memória1  e  a 

regulação metabólica, para além de ter uma função recuperadora física e psicológica,2 

fundamentais  para  a  manutenção  das  funções  orgânicas  essenciais.3,4  Um  sono 

adequado é também necessário para otimizar a produtividade geral durante o dia e 

manter o estado de alerta.5,6

O sono pode ser afetado por muitos fatores, tais como o comportamento, a saúde, os 

estados  emocionais  e  as  condições  ambientais,7  como  os  níveis  de  ruído8  e 

temperatura.9  No  entanto,  apesar  de  nas  últimas  décadas  a  consciencialização  do 

impacto  da  qualidade  do  ar  interior  (QAI)  na  saúde  dos  ocupantes  de  edifícios  ter 

aumentado,  a  investigação  da  exposição  humana  a  poluentes  tem  sido  focada 

principalmente em microambientes onde as pessoas desempenham as suas atividades 

durante o período diurno (escritórios,10 residências, escolas,11 ginásios12 e outros13). 

Nesse sentido, ambos os tópicos de investigação (o sono e a QAI) têm sido estudados 

separadamente e nunca explorados em conjunto para, por exemplo, avaliar o impacto 

da qualidade do ar enquanto dormimos na qualidade do sono.14  

Com  o  presente  estudo  pretende‐se  caracterizar  a  QAI  durante  o  sono  (numa 

abordagem  de  multi‐poluentes/parâmetros)  e,  em  simultâneo,  o  sono  (perceção, 

estrutura  do  sono e  eventos  relacionados)  para  avaliar  a  existência  de  associações 

entre ambos. 

Metodologia 

Local de Estudo | População de estudo 

Nove casais de voluntários participaram numa avaliação da QAI e da monitorização do 

sono, na área urbana de Lisboa, Portugal. A seleção dos casais baseou‐se em diversos 

critérios de  inclusão,  como  idades  compreendidas entre os 25 e 40 anos de  idade, 

indivíduos saudáveis, não fumadores, sem problemas de sono e sem co‐habitação com 

crianças  de  idades  inferiores  a  5  anos de  idade. A  seleção dos  critérios  teve  como 

fundamento  eliminar  potenciais  variáveis  que  pudessem  interferir  na  estrutura  do 

sono. 

Esquema da Amostragem 

O estudo com cada casal de voluntários realizou‐se em duas semanas consecutivas, 

sendo  que  a  avaliação  da  QAI  foi  realizada  na  primeira  semana  (durante  3  noites 

consecutivas durante os dias de trabalho, habitualmente nas noites de terça, quarta e 
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quinta‐feiras) e a avaliação do sono foi realizada na segunda semana (durante duas 

noites, normalmente nas noites de segunda e terça‐feiras). O estudo decorreu durante 

o período frio, em concreto, desde dezembro de 2016 a abril de 2017.

Avaliação da QAI 

A monitorização  da QAI  avaliou  parâmetros  físicos  (temperatura  –  T  ‐  e  humidade 

relativa  ‐  HR),  químicos  (dióxido  de  carbono  ‐  CO2,  monóxido  de  carbono  ‐  CO, 

compostos  orgânicos  voláteis  totais  –  COVs, matéria  particulada  –  PM10,  PM2.5  e 

PM1) e microbiológicos (fungos e bactérias). 

Os parâmetros físicos e químicos foram monitorizados através de instrumentos com 

medição em tempo real, em concreto: 

• GrayWolf (sonda IQ‐610, WolfSense Solutions, USA) para monitorizar CO2 (gama de

medição: 0 a 5000 ppm, precisão: ± (3% da leitura + 50 ppm)), COVs (gama de medição:

5 a 20000 ppb, resolução de 1 ppb), CO (gama de medição: 0 a 500 ppm, precisão: ± 2

ppm < 50 ppm, ± 3% da leitura > 50 ppm), T (gama de medição: ‐25ºC a 70ºC, precisão:

± 0,3ºC) e HR (gama de medição: 0 a 100%, precisão: ± 2 % < 80 %, ± 3 % > 80%);

• DustTrak (modelo 8530, TSI, USA) para monitorizar PM10, PM2.5 e PM1 (gama de

medição: 0,001 to 400 mg m‐3, resolução de ±0.1% para leituras de 0,001 mg m‐3).

Para minimizar o ruído de funcionamento do DustTrak e a sua interferência no sono 

dos voluntários, o equipamento foi colocado numa caixa de madeira insonorizada para 

o efeito. Os equipamentos foram colocados a amostrar a um metro de altura, a cerca

de um metro da  cama e  a monitorização  foi  realizada  com uma  frequência de um

minuto, durante todo o período de sono dos ocupantes. A Figura 1 apresenta o aparato

experimental utilizado durante a monitorização da QAI.

Figura 1. Aparato experimental para a monitorização da QAI durante o sono na casa 

dos voluntários.  
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Em relação à avaliação de bactérias e  fungos, as amostragens  foram realizadas nos 

quartos  antes  e  depois  do  período  de  sono,  ou  seja,  antes  de  os  voluntários  se 

deitarem e depois de os voluntários se levantarem (num período máximo 30 minutos 

após). Em cada um dos momentos, um total de 4 amostras de ar por organismo foi 

recolhido, sendo que 3 amostras foram recolhidas no quarto (em 3 lugares distintos, a 

cerca de 0,80 m de altura) e 1 amostra recolhida no exterior. As amostras de ar foram 

obtidas com um amostrador de ar para microrganismos (MAS‐100, Merck Millipore, 

Alemanha) que recolhe, por impacto, 0,250 m3 de ar em cada placa de petri, com um 

fluxo de 6 m3 h‐1. Dois tipos de meios de cultura foram utilizados, de modo a fornecer 

aos  microrganismos  os  nutrientes  mais  adequados  para  o  seu  crescimento:  Malt 

Extract Agar, suplementado com 0,1 kg m‐3 de cloranfenicol, utilizado para os fungos, 

e  Agar  Triptona  de  Soja,  utilizado  para  as  bactérias.  A  metodologia  aplicada  foi  a 

descrita por Ramos et al.15 

Avaliação do Sono 

Os estudos do sono foram realizados com recurso a uma polissonografia (PSG) de nível 

II,  nos  participantes  do  sexo  masculino  (SOMNOscreen™  plus).  Os  exames  foram 

realizados na casa dos voluntários durante 2 noites. No entanto apenas os resultados 

da PSG da segunda noite foram utilizados para minimizar o efeito da primeira noite. 

As variáveis em estudo foram: latências do sono, eficiências do sono, percentagem de 

cada fase do sono, eventos respiratórios, frequência respiratória, frequência cardíaca, 

tempo de trânsito de pulso, entre outros. A Figura 2 apresenta a preparação de um 

voluntário para o teste da PSG. 
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Figura 2. Preparação de voluntário para o teste da PSG para avaliar os parâmetros do 

sono. 

Tratamento estatístico 

A avaliação das associações entre os parâmetros da QAI e os do  sono  foi  realizada 

através de correlações de Pearson  (para dados paramétricos) e de Spearman  (para 

dados não paramétricos). 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros relacionados com a estrutura do sono e eventos relacionados foram 

quantificados por actigrafia e polissonografia e os fatores ambientais monitorizados 

permitiram  avaliar  os  níveis  de  exposição  dos  ocupantes  enquanto  dormiam.  Por 

exemplo,  concentrações  acima  dos  valores‐limite  estabelecidos  pela  legislação 

portuguesa foram encontradas em alguns casos para CO2, COVs e PM2.5.  

A Tabela 1 apresenta os valores médios de vários parâmetros da QAI durante o período 

de sono, sendo que apenas COVs e CO2 apresentaram valores médios acima dos limites 

estabelecidos pela legislação portuguesa, através da Portaria nº.353‐A/201316.  

Tabela 1. Valores médios dos parâmetros da QAI e de conforto avaliados durante o 

período de sono para os 9 casais. * ‐ valor limite estabelecido pela Portaria nº.353‐

A/2013.16 

Casal  T (ºC)  HR (%)  COVs (ppb)  CO2 (ppm)  CO (ppm) 

C1  15,3  71,4  1641  3660  2,6 

C2  17,6  68,5  1167  2003  1,5 
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C3  15,9  47,6  730  1024  1,8 

C4  16,9  66,5  1006  1430  0,4 

C5  24,8  53,4  480  2425  1,0 

C6  18,4  47,3  612  651  0,1 

C7  20,2  53,0  613  1150  0,4 

C8  21,1  56,1  752  1987  1,1 

C9  19,2  51,0  463  1923  0,7 

Média  18,8  57,2  829  1806  1,1 

VL*  262  1250  8,7 

A  Figura  3  apresenta  as  concentrações  médias  de  matéria  particulada  durante  o 

período de sono para os 9 casais em estudo. Em termos médios, as concentrações, 

tanto de PM2.5 como de PM10, não excederam os valores limites estabelecidos pela 

Portaria nº.353‐A/201316, sendo que PM2.5 apresentou uma média de 20.5 µg m‐3 e 

PM10 apresentou uma média de 22.7 µg m‐3. Em média, o rácio entre PM2.5/PM10 

foi de cerca de 0,90. Nos quartos de dois casais (C1 e C9) obtiveram‐se concentrações 

médias de PM2.5 acima do valor limite de 25 µg m‐3. 

Figura 3. Concentrações de matéria particulada (PM2.5 e PM10) durante o sono dos 

nove casais de voluntários. O tracejado representa os valores limites estabelecidos 

pela Portaria nº.353‐A/201316 referente a cada uma das frações: PM2.5 (azul) e 

PM10 (laranja). 

Ao longo do período de sono, os níveis de matéria particulada podem variar bastante, 

como é possível verificar pela Figura 4, que apresenta o caso específico do casal 3 (C3) 

durante  a  segunda  noite  de  monitorização.  Em  geral,  existe  um  incremento  das 

concentrações de matéria particulada quando os voluntários se vão deitar e, ao longo 

da noite, observa‐se o decaimento da matéria particulada no ar. Os incrementos das 

concentrações  da  matéria  particulada  estão  associados  aos  movimentos  dos 
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voluntários, principalmente ao deitar e levantar da cama. Ao longo da noite, é possível 

observar pequenos  incrementos que se devem aos movimentos dos voluntários na 

cama. 

Figura 4. Exemplo da variabilidade das concentrações de matéria particulada ao 

longo da noite, referente à segunda noite de monitorização do Casal 3. 

As Figuras 5 e 6 apresentam as concentrações de fungos e bactérias, respetivamente, 

antes dos voluntários  irem para a cama e depois dos voluntários  se  levantarem de 

manhã.  

Figura 5. Concentrações de fungos no ar dos quartos monitorizados, antes e depois da 

noite de sono dos voluntários. * refere‐se às situações de excedência do valor limite 

recomendado (Interior > Exterior), conforme definido pela Portaria nº.353‐A/201316. 
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Figura 6. Concentrações de bactérias no ar dos quartos monitorizados, antes e depois 

da noite de sono dos voluntários. * refere‐se às situações de excedência do valor limite 

recomendado  (Exterior  +  350  CFU/m3),  conforme  definido  pela  Portaria  nº.353‐

A/201316. 

A monitorização  dos  parâmetros microbiológicos  indicou,  de  uma  forma  geral,  um 

aumento da concentração de bactérias e  fungos no ar  interior durante o  sono. Em 

média, a concentração de fungos foi de 158 ± 91 UFC/m3 antes de deitar e de 199 ± 

178 UFC/m3. Em relação às bactérias, a concentração média antes de deitar foi de 571 

± 181 UFC/m3 e de 1458 ± 1732 UFC/m3 ao acordar, cerca do triplo em relação ao início 

da noite. 

Em termos de excedências, a nível de fungos (quando a concentração no ar interior é 

superior à do ar exterior), registou‐se 3 excedências à noite e 5 no período da manhã. 

Em apenas 4 casos, não se verificou qualquer tipo de excedência. 

A nível de bactérias (cuja excedência é verificada quando a concentração no interior é 

superior à do exterior com a adição de 350 UFC/m3), registaram‐se 5 excedências no 

período da noite e 7 excedências no período da manhã. Em apenas dois casos, não se 

verificou nenhuma excedência (C3 e C5). 

Apesar de não ser o alvo deste artigo, a caracterização das espécies de bactérias e 

fungos recolhidos durante este estudo será publicada oportunamente. 

Os resultados da avaliação do sono serão divulgados posteriormente, mas, com base 

nos resultados dos testes de correlação, foi possível encontrar associações entre a QAI 

e alguns parâmetros do sono dos indivíduos do sexo masculino, nomeadamente: 
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i) O  desvio  padrão  ao  valor  médio  da  frequência  cardíaca  aumentou  nos

participantes que estavam expostos a níveis mais elevados de PM10 (rs = 0,583; p

= 0,099) e PM2.5 (rs = 0,600; p = 0,088).

ii) Durante o  sono REM, o  índice de aceleração e desaceleração da  frequência

cardíaca aumentou com concentrações mais elevadas de CO (rs = 0,643; p = 0,085

e rs = 0,627; p = 0,096).

iii) Durante o sono NREM, um decréscimo no tempo de trânsito de pulso estava

relacionado com concentrações mais elevadas de CO2 (rs= ‐0,650; p = 0,058).

iv) A frequência respiratória dos voluntários foi menor nos sujeitos que estavam

expostos a níveis de humidade relativa superiores, em ambos os tipos de sono,

tanto NREM como REM (rs =‐0,678; p<0,05 e rs =‐0,816; p<0,05)

v) Em  contrapartida,  durante  o  sono  REM,  a  frequência  respiratória  dos

voluntários aumentou com o aumento da temperatura (rs =0,680; p=0,093).

Apesar  de  muitas  das  associações  encontradas  não  serem  significativas,  tal  facto 

dever‐se‐á ao pequeno número da amostra (n=9), sendo que, de futuro, pretende‐se 

aumentar o n da amostra para confirmar todas estas associações. 

Conclusão 

Este estudo mostrou que a QAI enquanto dormimos nem sempre está  conforme a 

legislação portuguesa, sendo que, em média, os valores de CO2 e COVs estão acima 

dos  valores  limite  estabelecidos.  Além  destes  parâmetros,  em  casos  pontuais, 

verificou‐se,  igualmente,  níveis  de  PM2.5,  bactérias  e  fungos  também  acima  dos 

valores limite. 

O  estudo  da  QAI  em  simultâneo  com  a  avaliação  do  sono  permitiu  encontrar 

associações fracas entre alguns parâmetros da QAI (T, HR, PM, CO e CO2) e alterações 

nos parâmetros da  função cardiovascular e  respiratória. Os  resultados encontrados 

podem  indicar  a  existência  de  uma  eventual  relação  entre  a  exposição  a 

contaminantes do ar interior e a função autonómica. De futuro, pretende‐se aumentar 

o número  de  membros  da  população  de  estudo  para  confirmar  estes  resultados

preliminares que comprovam a hipótese da interferência da qualidade do ar durante

o período em que dormimos na própria qualidade do sono.
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Resumo 

No  âmbito  do  Projeto  REMEDIO,  o  presente  estudo  foi  realizado  em  Moscavide 

(Portugal)  no  período  de  Outono  de  2016,  com  o  propósito  de  analisar  as 

concentrações elementares de PM2,5 e PM10. Os resultados deste estudo permitiram 

identificar a distribuição horária das concentrações de PM2,5 e PM10, possibilitando 

identificar os períodos do dia mais problemáticos em termos de impacte de poluição 

atmosférica. As concentrações médias de PM2,5 e PM10 excedem os valores limite, 

em períodos do dia  cujo  tráfego  rodoviário é  superior. Há uma predominância dos 

elementos  oriundos  de  aerossóis  marinhos  (Na,  K  e  Cl),  seguidos  daqueles 

provenientes  da  crosta  terrestre  (Ca,  Fe,  Si,  Al)  e  por  fim  dos  elementos  químicos 

provenientes de fontes antropogénicas (S, Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb). 

Introdução 

O Projeto REMEDIO [Regenerating mixed‐use MED urban communities congested by 

traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions, do programa Interreg MED e 

co‐financiado  pelo  FEDER  (Ref.862)]  tem  como  objetivo  reforçar  a  capacidade  das 

cidades na utilização de sistemas de transporte de baixo teor de carbono e incluí‐los 

nos seus planos de mobilidade, testando soluções de mobilidade existentes, através 

de uma ferramenta de avaliação e esquemas de governança participativa. 

Nos  centros  urbanos,  onde  reside  a  maior  parte  da  população  mundial  (Banister, 

2008), é  facilmente observável a presença de edifícios  comerciais e  residenciais ao 

longo dos dois lados da rua, originando uma rua designada por “street canyon” (Kwak 

et al., 2016). A par com o desenvolvimento urbano, verifica‐se um crescente número 

de veículos e tráfego automóvel (Thaker e Gokhale, 2016) com especial atenção para 
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as  “street  canyons”,  devido  às  suas  configurações  particulares,  sendo  conhecidas 

como pontos críticos em termos de poluição atmosférica (Karra et al., 2011; Li et al., 

2016). Este estudo foi realizado numa “street canyon” na cidade de Loures (Portugal) 

‐  Moscavide,  para  analisar  as  concentrações  de  partículas  (PM2,5  e  PM10)  e  dos 

elementos químicos associados. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição do local 

Neste  estudo,  a  concentração  de  partículas  e  a  sua  composição  química  foram 

analisadas numa rua característica em Moscavide, localizado em Loures, Portugal. Esta 

área‐piloto está localizada a sudoeste da cidade de Loures e é rodeada por Sacavém (a 

norte) Portela (a oeste), Santa Maria dos Olivais (a sul) e também pelo rio Tejo no lado 

este, tendo 1,66 km² e 21 891 habitantes (em 2011). 

Figura 1 ‐ Localização do local em estudo 

A rua selecionada (Fig. 1) tem uma extensão total de 1,2 km e é servida por metro, 

autocarro e comboio. A velocidade de circulação de veículos na área‐piloto é de cerca 

de  15  a  20  km/h.  Durante  os  picos  do  tráfego,  são  necessários  15  minutos  para 

atravessar a área piloto. Está disponível cerca de 150 metros por dia, 12 trajetos diários 

de autocarro por dia útil e 924 paragens de autocarro por dia útil. 

Amostragem e caracterização de partículas atmosféricas 

Foi realizada uma campanha de amostragem de partículas atmosféricas com a duração 

de um mês entre 31 de outubro de 2016 e 27 de novembro de 2016, em Moscavide, 

entre as 7:00h e as 21:00h e as 21:00h e as 7:00h. Estes dois momentos de amostragem 

permitem caracterizar períodos de: pico e não‐pico de tráfego. Recorreu‐se à aplicação 

de um método de medição gravimétrico, utilizando os equipamentos de amostragem 

TCR‐Tecora®  e  Gent  e  um  método  de  leitura  direta,  utilizando  o  equipamento 

DustTrak,  para  amostragem  e  monitorização  de  poluentes  atmosféricos, 

respectivamente.  Para  a  análise  e  determinação  das  concentrações  dos  elementos 
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químicos  associados  às  partículas  amostradas  foi  utilizado  o método  de  Raio‐X  de 

Fluorescência (XRF). 

Resultados 

Os  resultados  deste  estudo  permitiram  identificar  os  picos  horários  com  maiores 

concentrações de partículas atmosféricas e os períodos do dia mais problemáticos em 

termos de impacte de poluição atmosférica (Fig. 2).  

Figura 2 ‐ Variação horária da concentração média de PM2,5 e PM2,5‐10 em dias de 
semana 

As concentrações médias de PM2,5 e PM2,5‐10 excedem os valores limite, de 25 μg 

m−3 e 50 μg m−3, respetivamente, em períodos do dia cujo fluxo rodoviário é superior. 

É evidenciado pela Figura 2 que as concentrações de ambas as frações de partículas 

(PM2,5 e PM2,5‐10) em dias de semana seguiram o mesmo padrão, com três picos 

distintos, durante a manhã (7:00h‐9:00h), no horário de almoço (12:00h‐14:00h) e ao 

final  do  dia  (17:00‐20:00h).  Estes  picos  podem  ser  explicados  pelo  intenso  tráfego 

durante os dias úteis. Na Figura 3 estão apresentados dois picos horários de partículas 

durante o fim‐de‐semana, na parte da manhã (7:00h‐13:00h) e ao final do dia (18:00‐

20:00h). Um estudo realizado anteriormente demonstrou que o tráfego rodoviário é 

uma  fonte  de  emissão  de  partículas,  principalmente  emitidas  pelos  escapes  de 

veículos, resultantes também do desgaste de pneus e travões e por re‐suspensão de 

partículas do solo (Almeida et al., 2009). Constata‐se também através das Figuras 2 e 

3 que as concentrações de PM foram superiores nos dias de semana em relação aos 

fins‐de‐semana, que pode ser explicado pelo aumento do tráfego rodoviário, devido 

às deslocações casa‐trabalho e trabalho‐casa durante a semana em comparação com 

os fins‐de‐semana.  
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Figura 3 ‐ Variação horária da concentração média de PM2,5 e PM2,5‐10 ao fim‐de‐
semana 

Das  amostras  de  PM2,5  e  PM2,5‐10  recolhidas  foram  identificados  os  seguintes 

elementos  químicos:  sódio  (Na),  alumínio  (Al),  silício  (Si),  enxofre  (S),  cloro  (Cl), 

potássio  (K),  cálcio  (Ca), manganês  (Mn),  ferro  (Fe),  cobre  (Cu),  zinco  (Zn),  chumbo 

(Pb), titânio (Ti), crómio (Cr), vanádio (V), níquel (Ni) e Estrôncio (Sr). A concentração 

média  em  (ng m‐3)  durante  os  dois  períodos  de  amostragem  (dia  e  noite)  de  cada 

elemento químico identificado é apresentada na Figura 4. Em relação à massa química 

de  PM2,5,  durante  o  período  diurno,  os  elementos  marinhos  apresentaram 

concentrações  superiores  ‐  Na  (702±317,00  ng  m‐3),  K  (148±99,30  ng  m‐3)  e  Cl 

(524±541,00  ng  m‐3)  e  de  PM2,5‐10,  determinaram‐se  também  concentrações 

elevadas  destes  elementos  ‐  Na  (753±265,00  ng  m‐3),  K  (115±54,90  ng  m‐3)  e  Cl 

(1400±1404,00 ng m‐3). Estes resultados podem ser explicados pela proximidade ao rio 

Tejo, sendo transportados pela brisa marítima (Almeida et al., 2005). Os elementos 

provenientes da  crosta  terrestre  (Ca, Al,  Fe e  Si)  representaram uma concentração 

elevada  da  composição  química  total  durante  os  dois  períodos  (dia  e  noite),  em 

especial no que respeita às PM2,5‐10, o que era expectável pelo facto de a composição 

das  partículas  grosseiras  do  solo  serem  maioritariamente  compostas  por  esses 

elementos. Adicionalmente, o Fe pode ser relacionado com outras fontes, tais como 

travagens, desgaste de asfalto e ferrugem (Srimuruganandam e Nagendra, 2011). Os 

elevados níveis de Ca podem resultar da dispersão de poeiras de pavimento rodoviário 

(Kim et al., 2006) 

Figura 4 ‐ Variação da concentração média por elemento químico nas amostras de 
PM2,5 e PM2,5‐10 em dois períodos distintos, durante o dia (gráfico à esquerda) e 

durante a noite (gráfico à direita) 
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Conclusões 

As  concentrações  de  PM2,5  e  PM2,5‐10  e  da  sua  composição  química  foram 

analisadas, permitindo estabelecer uma relação entre o tráfego rodoviário e elevadas 

concentrações de poluentes atmosféricos em determinados períodos do dia, resultado 

maioritariamente das deslocações casa‐trabalho e trabalho‐casa durante a semana. 

Os  resultados  deste  estudo  demonstram  com  clareza  que  a  exposição  às  elevadas 

concentrações de poluentes em ruas designadas por “street canyon” é um problema 

atual  e  que  necessita  de  especial  atenção  e  intervenção  por  parte  das  Entidades 

Governativas. É fundamental a aplicação de estratégias de planeamento urbano para 

controlo  das  emissões  de  poluentes  decorrentes  do  tráfego  rodoviário, 

nomeadamente,  através  da  implementação  de  políticas  que  visem  a  redução  da 

circulação  rodoviária  e  a  fluidificação  do  trânsito  nas  cidades  para  evitar  e  reduzir 

congestionamentos e os fluxos de tráfego “pára‐arranca” que conduzem a elevados 

níveis de poluição atmosférica e consequentemente a possíveis efeitos adversos na 

saúde pública. 
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Resumo 

Quer a nível Europeu, quer a nível local, os decisores políticos promovam ações e planos 

com vista à melhoria da qualidade do ar. Apesar de existirem diversas opções, como 

definição de zonas de emissão reduzida, aumento da fiscalização,  limpeza das ruas, 

entre outras, os decisores têm dificuldade em avaliar rapidamente o impacte dessas 

opções. A aplicação de Metodologias de Avaliação Integrada pode contribuir para a 

decisão sobre medidas de redução de emissões que perspetivem, simultaneamente, a 

melhoria  da  qualidade  do  ar,  a  redução  da  exposição  à  poluição  atmosférica  e  a 

proteção da saúde humana. O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento e 

aplicação  de  um  modelo  de  avaliação  integrada  à  área  metropolitana  do  Porto, 

visando reduzir os níveis de material particulado no ar ambiente. 

Introdução 

A qualidade do ar continua a ser um desafio a nível mundial, em particular na Europa. 

Apesar do último relatório sobre a qualidade do ar na Europa “Air Quality in Europe”1, 

disponibilizado pela Agência Europeia do Ambiente, indicar que as políticas europeias 

têm permitido melhorar significativamente a qualidade do ar, existem ainda diversos 

aspetos a melhorar e os impactes da poluição na saúde humana e nos ecossistemas 

continuam a persistir2,3.  Estimativas  dos  efeitos  da poluição  indicam que  as  PM2,5 

(partículas  com  um  diâmetro  aerodinâmico  equivalente  inferior  a  2,5  µm)  foram 

responsáveis  pela  morte  prematura  de  mais  de  467  mil  pessoas  nos  28  Estados 

Membros da União Europeia, em 20131. As populações que vivem em zonas urbanas 

estão  particularmente  expostas  a  concentrações  de  poluentes  atmosféricos  que 

ultrapassam os  limites  impostos pela  legislação europeia,  bem como os  valores de 

referência da Organização Mundial de saúde (OMS).  

A poluição atmosférica implica também impactes económicos consideráveis, incluindo 

o aumento dos custos relacionados com a saúde, a redução da produtividade, entre

outros. Não obstante as diversas medidas para reduzir a poluição ao nível urbano (e.g.

investimento em transportes públicos, zonas de emissão reduzidas (ZER), alterações

nos sistemas de aquecimento, lavagem de ruas), não é fácil, para os decisores, avaliar
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rapidamente  o  seu  impacte  na  qualidade  do  ar  e  estimar  os  benefícios  para  as 

populações. O interesse por Metodologias de Avaliação Integrada (MAI)4, no âmbito 

da qualidade do ar,  tem vindo a crescer. Estas apoiam a decisão sobre medidas de 

redução de emissões que visem, simultaneamente, a melhoria da qualidade do ar, a 

redução da exposição à poluição atmosférica e a proteção da saúde humana.  

O objetivo deste trabalho consiste na apresentação e teste, por aplicação à cidade do 

Porto, do IUAPAM (Integrated Urban Air Pollution Assessment Model). Este sistema foi 

desenvolvido para avaliar rapidamente o efeito de diferentes cenários de emissão na 

qualidade do ar e na saúde humana, recorrendo a Redes Neuronais Artificiais (RNA), 

que permitem captar as não linearidades que ocorrem na atmosfera, nomeadamente 

as relações entre as emissões e concentrações. 

O modelo IUAPAM  

O modelo de avaliação integrada IUAPAM foi desenvolvido com o intuito de apoiar a 

tomada de decisão e a preparação e avaliação de planos da qualidade do ar, a nível 

regional e local. A relação entre emissões e concentrações de poluentes atmosféricos 

é efetuada através de RNA, permitindo responder às seguintes questões: 

 Quão eficiente é uma dada medida ou estratégia de redução de emissões em

termos de custos, qualidade do ar e impactos na saúde?

 É uma dada estratégia de  redução  suficientemente  robusta para  atingir  um

determinado objetivo?

 Como se podem classificar as medidas de qualidade do ar, pertencentes a uma

determinada estratégia de redução de emissões?

Estas  questões  podem  ser  respondidas  usando  o  IUAPAM,  uma  vez  que  o modelo 

fornece estimativas de custos de implementação, custos relacionados com benefícios 

na saúde humana e ainda informação sobe qualidade do ar resultante de diferentes 

estratégias de mitigação.  

O  IUAPAM  recorre  a  um modelo  químico  de  transporte  para  estimar  os  níveis  de 

poluentes atmosféricos, usando dados meteorológicos, de uso do solo e de emissões. 

Os resultados obtidos são utilizados para treinar e validar RNA, que vão estabelecer 

uma  ligação  entre  emissões  e  concentrações  de  poluentes  no  ar  ambiente. 

Posteriormente,  o  utilizador  pode  selecionar  um  objetivo  de  qualidade  do  ar  (por 

exemplo, a concentração média anual de PM10) e medidas de mitigação de emissões, 

constantes de uma base de dados. O IUAPAM estima os novos valores de concentração 

e  calcula  os  impactos/benefícios  na  saúde  da  redução  associada  às  medidas 

escolhidas.  Por  último,  a  análise  multicritério  (Multi‐criteria  Decision  Analysis 
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(MCDA))8  é  usada  para  estabelecer  um  ranking  tendo  em  consideração  diferentes 

critérios, em particular a aceitação social das estratégias de mitigação. 

Aplicação do IUAPAM ao Grande Porto  

O IUAPAM foi aplicado à Região Norte de Portugal, tendo por objetivo testar cenários 

de redução de emissões no Grande Porto. Esta é uma área densamente povoada e 

industrializada,  normalmente  afetada  por  concentrações  elevadas  de  material 

particulado. Em 2015, viviam cerca de 1,3 milhões de habitantes no Grande Porto, que 

apresentava uma taxa de mortalidade de 1050 óbitos por cada 100 mil habitantes.  

Treino e validação de redes neuronais artificiais 

As  redes  neuronais  artificiais   (RNA)  são  modelos computacionais  inspirados  pelas 

ligações  que  ocorrem  naturalmente  no  cérebro,  que  são  capazes  de  aprender  e 

reconhecer padrões. A aplicação de RNA requer, em primeiro lugar, a seleção do tipo 

de modelo de rede neuronal (recorrente, feedforward), da sua arquitetura (número 

de  camadas  e  número  de  neurónios)  e  dos  parâmetros  de  entrada.  De  seguida,  é 

necessário criar um conjunto de cenários de emissão‐concentração, que necessitam 

de ser simulados usando um modelo determinístico de qualidade do ar. Deve ainda 

ter‐se em conta que um dado índice de qualidade do ar (por exemplo, média anual de 

dióxido  de  azoto  ‐  NO2),  numa  dada  célula,  está  dependente  das  emissões  de 

precursores  de  células  vizinhas.  Um  outro  fator  a  ter  em  conta,  são  os  ventos 

dominantes.  A  técnica  descrita  por  Carnevale  et  al.9  permite  considerar  ambos  os 

aspetos,  agregando as  células pertencentes a quatro  triângulos móveis,  localizados 

perto da célula para a qual se quer estimar o índice de qualidade do ar. Outras técnicas 

podem se encontradas na literatura10. 

As principais etapas relacionadas com a aplicação de RNA são: 

1) Normalização dos dados de entrada;

2) Divisão dos dados em dois grupos: treino e validação;

3) Definição de funções, número de camadas (layers) e neurónios (neurons);

4) Treino das redes;

5) Teste das redes;

6) Avaliação dos resultados obtidos;

7) Reversão da normalização anteriormente efetuada;

8) Avaliação  do  desempenho  da  rede  neuronal  e  eventual  existência  de

overfitting.

O overfiffing ocorre quando a RNA tem a capacidade de reproduzir os dados usados 

durante o treino, mas se revela incapaz de reproduzir corretamente um novo conjunto 

de dados de entrada. 
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Para o treino e validação das RNA para a área de estudo (Grande Porto) foram usados 

os resultados de 10 simulações de qualidade do ar efetuadas com o modelo TAPM11. 

O domínio de simulação foi dividido em 5625 células, cada uma com uma área de 2 x 

2 km2, e os dados das emissões,  fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, 

foram projetados  tendo  em  conta  a  legislação  vigente  para  20205,12. O  número  de 

simulações foi condicionado pelo tempo necessário para efetuar cada simulação, mas 

procurando estabelecer uma relação causa‐efeito entre as emissões dos precursores 

de PM10 e sua a concentração média anual.  

Foi  utilizado  código  Python  para  treinar  uma  rede  neuronal  do  tipo  feedforward, 

constituída por 16 neurónios na primeira camada (input layer), por 20 neurónios e uma 

função log‐sigmoid na hidden layer, e uma função linear na camada de saída (output 

layer). A Figura 1 apresenta os resultados da validação da rede neuronal, comparando 

os valores obtidos com o TAPM com os calculados através da RNA.  

Figura 1 – Resultados de validação da rede neuronal artificial para a média anual de 

PM10 [μg.m‐3]. 

O  valor da  correlação (R2= 0,95)  e  o  valor do  Erro Quadrático Médio  (EQM= 0,62), 

demostram a  capacidade da RNA para  estimar  as  concentrações médias  anuais  de 

PM10. 

Cenários de redução 
O  transporte  rodoviário,  assim  como  a  combustão  residencial,  e  as  emissões 

industriais estão identificadas como as principais causas de poluição no Grande Porto5. 

De forma a testar o IUPAM e as RNA foram criados 4 cenários de emissões: 

 CLE ‐ Emissões estimadas para 2020 tendo em conta a legislação vigente.

 S1 ‐ Estudos anteriores13,14 indicam a combustão residencial como uma fonte

importante de PM10; foi criado um cenário em que 50% das lareiras abertas

são substituídas por equipamentos mais eficientes e modernos, que permitem

reduzir  em 70%  as  emissões  de  PM10,  de  acordo  com  a  base  de  dados  do

GAINS (http://gains.iiasa.ac.at/models).
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 S2 ‐ Os processos de produção industrial são a maior fonte de emissão de PM10

no Grande Porto5. Este cenário assume a aplicação de tecnologias de fim de

linha (despoeiradores de alta eficiência), para além de boas práticas em termos

de armazenamento e otimização de processos, que permitem reduzir em 5%

as emissões.

 S3 ‐ A discussão sobre o uso de meios de transporte movidos a diesel tem vindo

a crescer nos últimos anos, à medida que as preocupações sobre o seu impacto

na  qualidade  do  ar  aumentam.  Este  cenário  pretende  testar  o  efeito  de  se

banirem os  veículos  ligeiros  de  passageiros  a diesel  do município  do  Porto.

Tendo em conta a atual distribuição percentual de veículos de passageiros a

gasolina e a diesel (46,2 e 52,3, respetivamente), considerando uma restrição

de circulação aplicada a veículos com mais de 10 anos (57%) e uma taxa de

motorização  de  457  veículos  por  cada  1000  habitantes,  é  expetável  uma

redução mínima de 32 mil veículos. O modelo de emissões COPERT4 foi usado

para estimar a redução de emissões, considerando veículos de cilindrada 1,4‐

1,6 e a norma EURO4 (estimativa conservadora). Foi assumida uma utilização

média de 20 mil km/ano. A redução das emissões de PM10 foi estimada em 32

toneladas/ano (provenientes de exaustão e ressuspensão).

Resultados 

Depois do treino e validação das RNA, os 4 cenários de redução de emissões foram 

testados. A Figura 2 mostra as concentrações relativas ao cenário CLE2020, o cenário 

de  referência,  enquanto  a  Figura  3  mostra  o  resultado  obtido  para  cada  cenário 

(diferença de concentrações) relativamente ao CLE2020.  

Figura 2 – Valores médios anuais de concentração de PM10, para o cenário de 

referência ‐ CLE2020 (a escala está em Utêm, metros). 

PM10 [µg/m3]

568

Parte I



S1  S2 

S3 

Figura 3 – Variação das concentrações, para cada um dos cenários, em relação ao 

cenário de referência (CLE2020) (a escala está em Utêm, metros). 

Os resultados indicam que o cenário S1 é capaz de reduzir as concentrações médias 

de  PM10  até  4  μg.m−3  na  área  urbana  do  Porto,  enquanto  os  cenários  S2  e  S3 

apresentam  uma  capacidade  mais  limitada  para  melhorar  a  qualidade  do  ar.  A 

restrição à circulação de veículos a diesel (S2) permite uma redução até 0,4 μg.m−3,

enquanto a aplicação de tecnologias de fim de linha (S3) permite reduzir cerca de 0,6 

μg.m−3.  Em  todos  os  cenários,  apesar  da melhoria  alcançada,  as  concentrações  de 

PM10  continuam  a  ser  mais  elevadas  que  o  valor  limite  anual  (40  μg.m−3),  nos 

municípios do Porto e Gaia e áreas adjacentes. O restante domínio é caracterizado por 

concentrações médias reduzidas (18‐20 μg.m−3). 

A Figura 4 mostra a estimativa da mortalidade total, para população <1 e >30 anos de 

idade,  associada  à  exposição  a  PM10  para  os  cenários  descritos  anteriormente.  A 

estimativa é efetuada pelo IUAPAM, recorrendo a funções de saúde disponibilizadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS)15.  

Os  resultados  sugerem  que  com  o  cenário  CLE2020  a  mortalidade  prematura, 

associada a PM10, atinge as 1300 mortes por ano no Grande Porto.  

PM10 [µg/m3]

PM10 [µg/m3] PM10 [µg/m3]
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Figura 4 – Estimativa da mortalidade total (população <1 e >30 anos de idade), 

devido à exposição média anual a PM10. 

De entre os outros 3 cenários, o cenário S1 é o mais eficiente na redução do número 

de mortes prematuras (menos 65). No entanto, os cenários associados à indústria e 

aos veículos a diesel também devem ser tidos em conta como estratégia de mitigação 

das  emissões,  pois  são  capazes  de  reduzir  12  e  4  mortes  prematuras  por  ano, 

respetivamente. 

Análise multicritério 

O  IUAPAM  combina  a  abordagem  de  cenário  com  a  Análise  Multicritério, 

possibilitando a  inclusão de aspetos  sociais  e o estabelecimento de um  ranking  de 

cenários/medidas  de  melhoria  da  qualidade  do  ar.  As  Metodologias  de  Análise 

Multicritério  têm  sido  amplamente  utilizadas,  incluindo  em  questões  ambientais8. 

Neste trabalho foi utilizado o software Visual PROMETHEE (http://www.promethee‐

gaia.net). A Tabela 1 apresenta, para os cenários  testados no Grande Porto: custos 

internos  (custos  de  implementação  das medidas),  a  concentração média  anual  de 

PM10 e custos externos (benefícios em termos de saúde). 

Tabela 1 – Lista de cenários e principais resultados. 

Código  Cenário 

Taxa de 

aplicação 

(%) 

Custos 

internos 

(M€/ano) 

Concentrações 

médias de PM10 

(µg/m3) 

Saúde 

(M€/ano) 

S1  Lareiras  100  0,64  26,50  2,59 

S2  Indústria  100  3,50  27,21  0,48 

S3 
Veículos 

Diesel 
100  1,03  27,35  0,14 
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O cenário S1 implica a substituição de 14122 lareiras abertas por lareiras fechadas mais 

eficientes, com um custo médio por unidade de 900 € e um tempo de vida de 20 anos. 

O cenário S2 envolve a aplicação de tecnologias de fim de linha (despoeiradores de 

alta eficiência), cujo custo depende da dimensão e da eficiência. Considerou‐se um 

orçamento  público  de  3,5 M€/ano,  disponível  para melhorias  a  nível  industrial.  O 

cenário S3 requer a instalação de uma nova sinalética (17,3 k€∙km‐2 e um tempo de 

vida de 25 anos), operação e vigilância (24,6 k€∙km‐2∙y‐1); estes custos são baseados na 

ZER de Lisboa16. 

O método  PROMETHEE  foi  posteriormente  aplicado  considerando  3  critérios:  C1  ‐ 

aceitação social; C2 ‐ benefício na saúde; e C3 ‐ custo de implementação. Os critérios 

qualitativos (aceitação social) têm uma gama de valores entre 0 e 10, sendo a direção 

de  preferência  ascendente,  ou  seja,  se  um  cenário  é  mais  facilmente  aceite  pela 

população, tem o valor máximo de 10. A aceitação social é um fator muito importante, 

pois  a  não  aceitação de uma medida de melhoria  pela  população pode  inviabilizar 

completamente  a  sua  implementação.  Critérios  quantitativos  (custos  externos  e 

internos) não necessitam de ser normalizados (ver Tabela 2). A classificação atribuída 

ao critério C1 e o peso relativo atribuído a cada critério foram definidos por peritos a 

nível  académico,  através  de  um  questionário.  A  Tabela  2  mostra  as  classificações 

obtidas para cada um dos cenários e os respetivos pesos atribuídos a cada critério. 

Tabela 2 – Classificação atribuída a cada cenário. 

Código  Aceitação social  Custo  Benefício na saúde 

S1  5,0  0,64  2,59 

S2  9,0  3,50  0,48 

S3  6,5  1,03  0,14 

Peso relativo  0,1  0,3  0,6 

A Tabela 3 apresenta o ranking dos três cenários com base nos diferentes critérios e 

pesos relativos. O ranking é baseado no cálculo de dois fluxos (Phi+ e Phi‐). O fluxo 

positivo exprime quanto uma alternativa domina as outras, e o negativo, quanto esta 

alternativa é dominada. O fluxo Phi representa um balanço (diferença), entre os dois 

fluxos referidos anteriormente. 

Tabela 3 – Ranking dos diferentes cenários. 

Ordem  Cenário  Phi  Phi+  Phi‐ 

1  S1  0,6466  0,7643  0,1177 

2  S3  ‐0,1305  0,3177  0,4483 

3  S2  ‐0,5160  0,1552  0,6712 
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O cenário S1 é claramente a melhor escolha, com a redução das emissões provenientes 

da combustão residencial a dominarem os ouros cenários. O cenário S2 é o pior, tendo 

em  conta  os  três  critérios  considerados.  O  uso  de  Análise  Multicritério  é 

particularmente  relevante  quando  o  número  de  medidas/cenário  a  comparar  é 

significativo.  

Conclusões 

Os  resultados  indicam  que,  de  entre  os  cenários  testados,  aquele  que  inclui  a 

substituição de  lareiras abertas por  lareiras mais eficientes é o que possibilita uma 

maior redução das concentrações de PM10 (até 4 µg.m‐3), bem como do número de 

mortes prematuras relacionadas com a exposição a material particulado (cerca de 60 

por  ano).  A  aplicação  da  análise  multicritério  introduz  a  aceitabilidade  social  na 

tomada  de  decisão,  para  além  dos  custos  de  implementação  das  medidas  e  seus 

benefícios na saúde humana. Os pesos atribuídos a cada critério de decisão têm um 

forte impacto no ranking final dos cenários. 

As  redes  neuronais  artificiais  são  úteis  na  gestão  da  qualidade  do  ar,  permitindo 

reproduzir rapidamente o impacto de cenários de emissões na qualidade do ar e na 

saúde humana. Se devidamente treinadas e validadas, em conjunto com modelos de 

avaliação  integrada,  proporcionam  ao  decisor  informação  credível  e  atempada, 

ajudando no processo de tomada de decisão.  
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Resumo 

Situado na costa do Algarve, o sistema natural da Ria Formosa foi nas últimas décadas 

particularmente afetado pelo desenvolvimento urbanístico, nem sempre devidamente 

ordenado. Este artigo incide sobre a situação complexa de três dos seus núcleos, onde 

construções  ilegais  e  construções  legais  coexistem  lado a  lado. Perante as  recentes 

tentativas do governo em fazer cumprir os instrumentos de ordenamento do território 

através  de  ações  de  demolição  e  renaturalização,  vigorosas  disputas  legais  que 

contrapõem questões ambientais e o direito constitucional à habitação têm sido objeto 

de forte atenção social e mediática. O artigo proposto documenta e apresenta uma 

reflexão sobre o impacto e contradições do processo da Ria Formosa em matéria de 

ordenamento do território. 

Introdução 

A Ria Formosa denominada popularmente como Ria, na verdade é um sistema de ilhas‐

barreira  constituído por duas penínsulas,  por  cinco  ilhas  e  vários  ilhotes de menos 

dimensão situados no litoral central e oriental da região do Algarve(1). O sistema das 

ilhas barreiras estende‐se por 50km de comprimento com cordões dunares variável 

entre 100 e 750m(2). Sendo uma área de grande sensibilidade ambiental encontra‐se 

classificado como Parque Natural e faz parte da Rede Natura 2000. O Parque Natural 

da  Ria  Formosa  abrange  uma  área  com  cerca  de  18400ha  e  engloba  parte  dos 

concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real Santo António(3). Vários núcleos 

habitacionais, com graus de concentração física e consolidação diferenciados, foram 

surgindo ao longo da segunda metade do século passado no sistema de ilhas‐barreia 

da Ria Formosa. A Figura 1 identifica a localização e distribuição nas ilhas dos principais 

núcleos. 

A  primeira  fase  de  ocupação  dos  núcleos  da  Ria  Formosa  esteve  principalmente 

relacionada  com  a  atividade  da  pesca.  Contudo,  ao  longo  do  tempo  as  estruturas 

construídas  foram‐se  consolidando  e  adquirindo  um  carácter  mais  permanente.  A 
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transformação do uso deu‐se de forma gradual. Na atualidade algumas continuam a 

ser utilizadas como habitação primária, muitas constituem segundas residências com 

associação à atividade turística(4).  

Entre 2009 e 2016, a ação do Governo através da sociedade POLIS ditou a demolição 

de  construções  em  vários  núcleos  da  Ria  Formosa(5).  A  demolição  integral  e 

renaturalização é uma ação com resultados positivos e palpáveis para o reequilíbrio 

ambiental.  Contudo,  nos  núcleos  onde  existem  áreas  muito  consolidadas  a 

renaturalização não é social e economicamente viável. As intervenções desta natureza 

são balizadas por direitos complexos e  interconexos,  como o direito à habitação, o 

direito de propriedade, o direito de acesso e fruição do domínio público e o direito à 

preservação ambiental(6). 

Figura 1: Representação da Ria Formosa com identificação das ilhas‐barreira e 

principais núcleos. Fonte: Elaboração dos autores 

Com o objetivo de demonstrar a complexidade inerente à atuação da administração 

nas esferas dos direitos humanos e dos valores ambientais, o enfoque deste artigo 

incide sobre três dos núcleos: Farol, Armona e Ilha de Faro. Estes são aqueles onde 

coexistem lado a lado construções ilegais (em solo público) e construções legais. 

Esta  separação  que  orienta  a  atuação  da  administração  é  difícil  de  distinguir  no 

terreno. No entanto, perante as recentes tentativas do governo em fazer cumprir os 

instrumentos de ordenamento do  território em vigor, estar  "para além da  linha da 

legalidade"  tem  consequências  significativas.  As  disputas  legais  que  decorrem  das 

ações  de demolição  têm  sido objeto de  forte  atenção da  imprensa,  das ONG e do 

público  em  geral.  A  crítica  às  demolições  demonstra  a  baixa  credibilidade  das 
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instituições (e instrumentos) de planeamento, acentuada pela falta de concordância 

(ou oposição) entre os órgãos da administração pública. Estas situações de ilegalidade 

parcial dos núcleos desafia a confiança social no pretenso objetivo de ordenamento 

do território e no restabelecimento do equilíbrio ambiental. 

Apesar da mediatização, denota‐se a ausência quase completa de estudos académicos 

sobre esta problemática da ilegalidade urbanística na Ria Formosa. Nesse sentido, este 

artigo  pretende  documentar  e  a  apresentar  uma  reflexão  sobre  o  impacto  e 

contradições do processo da Ria Formosa em matéria de ordenamento do território. 

Caracterização dos núcleos de pesca e recreio 

Dentro do espetro das situações de ilegalidade urbanística decorrentes de apropriação 

de  solo,  os  aglomerados  da  Ria  Formosa  podem  ser  enquadrados  na  categoria  de 

“Núcleos  de pesca e  recreio”(13). Os  núcleos  de pesca  e  recreio  diferenciam‐se dos 

bairros  de  barracas  urbanos  pelo  facto  de  a  habitação  permanente  não  ser 

predominante e pela sua localização, em lugares de maior sensibilidade ambiental, na 

proximidade de rios ou do mar(8). Ao contrário dos bairros de barracas urbanos onde 

a migração populacional é um dos principais  fatores de surgimentos, as edificações 

(isoladas ou em aglomerados) em Domínio Público Marítimo (e fluvial) tendem a ser 

executadas por cidadãos nacionais e  locais. A atividade piscatória  justifica a origem 

destes aglomerados e a qualidade das edificações tende a ser melhor que nos bairros 

de barracas urbanos(9). Contudo, nas últimas décadas as residências permanentes de 

pescadores tendem a diminuir, dando lugar as segundas habitações, não raras vezes 

combinadas com aluguer turístico.  

Em  Portugal,  os  aglomerados  no  Domínio  Público  Marítimo  têm  uma  elevada 

expressão,  em  parte  motivada  pela  sua  delimitação  precoce  na  história  (1864), 

generosa extensão (50m) e pelo regime especial de bem do domínio público do Estado, 

inalienável,  impenhorável  e  imprescritível12.  Quer  isto  dizer  que  os  particulares  só 

podem dispor do direito de utilização ou exploração do Domínio Público Marítimo e 

nunca  da  sua  propriedade.  A  apropriação  do  Domínio  Público  Marítimo  por 

pescadores foi “tradicional” em algumas partes de Portugal. Cardoso(11) refere que as 

habitações  ilegais de  recreio  “ocorrem em núcleos  concentrados ao  longo da  costa 

Oeste ao Sul do Porto e no Algarve.” Ao Norte, os “palheiros” sobre estacas na costa 

de Aveiro tornaram‐se um símbolo da arquitetura vernacular portuguesa. São Pedro 

de Moel (Marinha Grande), Alcobaça e Baleal (Peniche) tinham igualmente núcleos em 

Domínio  Público,  demolidos  entre  1987  e  1988  (Pires,  1996).  No  entanto,  a 

apropriação do domínio público tem mais expressão na proximidade de Lisboa (Parque 

Natural da Arrábida, paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, Lagoa 

de Albufeira e Parque Natural de Sintra Cascais) e a Sul do país  (Parque Natural do 

12  Decreto de 31 de dezembro de 1864, Diário de Lisboa n.º 10. 
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Sudoeste  Alentejano  e  Costa  Vicentina  e  Parque  Natural  da  Ria  Formosa).  Um 

inventário realizado pela Sociedade Polis(5) entre novembro de 2008 e maio de 2009 

revelou existirem 236613 construções nas  ilhas barreira e  ilhotes da Ria Formosa. A 

entidade  esclareceu  em  entrevista  tratarem‐se  de  624  edifícios  de  habitação 

permanente,  1327  de  habitação  de  lazer/férias,  256  de  apoio  à  atividade  de 

residentes, 123 de apoio à atividade de não‐residentes, 27 apoios de praia e 275 com 

uso não referido. Este número total demonstra um aumento de 18,8% comparado com 

um estudo similar em 1994 (contudo o estudo de 2009 não abrange as construções 

que são propriedade de entidades públicas, ao contrário do anterior)(5).  

Figura 2: Evolução do número de construções na Praia de Faro de Núcleo da Armona 
(1958‐2007)(14) (à esquerda) e no Portinho da Arrábida e Alpertuche (1967‐2012)(15)  

(à direita). 

A ação da administração em zonas costeiras 

Várias tentativas foram levadas a cabo pela administração sobre edificações ilegais em 

domínio  público  marítimo.  Nos  anos  1980,  surgiram  num  período  de  especial 

confiança  política,  sob  a  coordenação  do  então  Secretário  de  Estado  do Ambiente 

Engenheiro  Carlos  Pimenta.  Ao  longo  de  3  anos  o  Estado  promoveu  demolições 

concertadas em vários locais da costa. Segundo um levantamento de Pires, 1996(12), 

entre  1986‐1989  foram  efetuadas  1659  demolições  em  nove  locais  da  costa 

portuguesa14. Os números contrastam com a incipiente realização de demolições nos 

anos imediatamente seguintes: menos de 10 em 1990 (e 1991) e cerca de 50 em 1992 

(e 1995). O efeito das demolições pode ser constatado em dois trabalhos académicos 

13  As 2366 construções encontram‐se distribuídas pelas ilhas da seguinte forma: Armona 809, 
Culatra 377, Farol 439, Hangares 162, Praia de Faro 248 (este número não inclui a área central desafetadas do 
domínio público)), Fuseta 77, Tavira 46 e espalhadas pelos ilhotes 208. Entre elas, as que contam com mais 
construções são o Ramalhete com 64, Coco com 47 e Ratas com 38 (21). 

14  Parque Natural da Arrábida (650 demolições em 1986); Arriba Fóssil da Costa da Caparica 
(225 demolições em 1987; 461 demolições em 1987 e 110 demolições em 1989; Parque Natural da Ria 
Formosa (204 demolições em 1987); Lagoa de Albufeira (500 demolições em 1987); Parque Natural de 
Sintra‐Cascais (131 demolições em 1987); Alcobaça (508 demolições em 1988); Baleal, Peniche (120 
demolições em 1987) e São Pedro de Moel (750 demolições em 1988). 
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que,  através  da  utilização  de  ferramentas  de  Sistemas  de  Informação  Geográfica, 

documentam a evolução do número de  construções existentes em áreas  sensíveis, 

como a Praia de Faro e Ilha de Armona no Parque Natural da Ria Formosa e Portinho 

da Arrábida e Alpertuche no Parque Natural da Serra da Arrábida(14) (15). Em todos os 

casos se verificou a estabilização do número de construções a partir das demolições 

executadas nos anos 1986‐1989. O Portinho da Arrábida sobressai como aquele onde 

a redução foi mais drástica. 

A partir dos anos 2000, o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território lança 

iniciativas concretas que promovem a coordenação entre entidades com tutela sobre 

as  zonas  costeiras  e  estabelece  serviços  orientados  para  o  controlo  da  ilegalidade 

urbanística(5). A Estrutura de Projeto para a Reposição da Legalidade, (subsequente ao 

programa  Finisterra  criado  em  200315)  foi  vocacionada  para  propor  medidas 

corretoras das disfunções que ocorrem no litoral, em especial direcionada para ações 

que visam a reposição da legalidade. Segundo Barbeiro(15) esta estrutura identificou 

314 construções  ilegais entre 2006 e 2010. A plataforma SIARL  foi uma  ferramenta 

interativa criada para facilitar a troca de informação geográfica entre organismos que 

integram o Ministério, possibilitando a partilha de decisões em matérias do Litoral. Na 

versão disponível ao público, com dados mais restritos, a plataforma adquire o nome 

de  Sistema  de  Administração  do  Recurso  do  Litoral16.  Mais  recentemente,  e  com 

grande visibilidade mediática e sob o chapéu do programa POLIS Ria Formosa foram 

concretizadas mais demolições do domínio público marítimo das ilhas e ilhotes da Ria 

Formosa.  

Resultados: os núcleos da Ria Formosa 

Praia de Faro (Península de Ancão) 

Entre as ilhas da Ria Formosa, a Praia de Faro é o único núcleo com ligação por ponte 

ao continente, construída em 1957 (Figura 3). Ocupada desde a década de 1950, desde 

logo  foi  necessário  regular  o  seu  crescimento.  Em  1956,  uma  área  central  de 

476.280m2  da  península  de  Ancão  foram  permanentemente  "desafetados"  do 

domínio  público,  o  que  significa  que  a  responsabilidade  da  gestão  do  solo  foi 

transferida  da  administração  central  para  o  município  de  Faro.  Isso  permitiu  a 

delimitação de uma área urbana e a aprovação de um Plano de Pormenor em 1988. 

No  entanto,  a  implementação  do  plano  não  foi  bem‐sucedida.  Em  1995,  o  Plano 

Diretor  de  Faro  revogou  o  Plano  de  Pormenor,  definindo  novas  regras  de 

desenvolvimento para a Praia de Faro. Outro Plano de Pormenor  foi estudado pela 

POLIS, de acordo com a Unidade Operacional de Planeamento e Gestão III. Apesar do 

15  Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2003, de 18 de fevereiro. 
16  Disponível em http://www.siarl.igeo.pt/destaques.aspx (acedido em 10 de abril de 2017). 
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planeamento  urbanístico  precoce,  ilegalidades  urbanísticas  ocorreram  durante  as 

últimas décadas, tanto dentro da área delimitada como urbana como no seu exterior, 

em domínio público. 

Na península de Ancão, a primeira fase de demolições da era POLIS demoliu 112 casas 

ilegais na Praia de Faro. As restantes 113 residências permanentes ficaram a aguardar 

habitação alternativa. 

Figura 3: Vista Aérea da Praia de Faro, Fonte: Google Earth (2015) (á esquerda); 

Figura 4: Construções na Praia de Faro. Autora: Inês Calor (2015); 

Figura 5: Rua Principal Praia de Faro. Autora: Inês Calor (2015) (à esquerda); 

 Figura 6 : Espaço vazio depois de demolição na Praia de Faro. Autora: Inês Calor 

(2015) (à direita) 

Núcleo do Farol (Ilha da Culatra) 

O núcleo do Farol começou como um suporte para trabalhadores e engenheiros da 

construção do pontão construído no setor ocidental durante o período 1976‐1985, ao 

lado dos molhes de entrada de Faro‐Olhão. Esses molhes fornecem uma  ligação ao 

porto comercial de Faro,  localizado mais no  interior da costa. Durante a década de 

1980, a ocupação a leste do pontão aumentou rapidamente em relação a uma antiga 

entrada de ondas devido as tempestades e “ressacas do mar”(16). Sob a administração 

exclusiva da Autoridade dos Portos, cerca de 200 casas foram construídas no que hoje 

é  conhecido  como  "Bairro  25  de  Abril".  O  núcleo  desenvolvido  para  o  Oriente, 

correspondendo a cerca de metade do total de estruturas existentes no núcleo estão 

fora do  limite da administração portuária, em domínio público. Cerca de 400 casas 
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foram marcadas pela Sociedade POLIS para demolição na zona Este. No entanto, em 

abril  de  2015,  o  Município  de  Olhão  apresentou  uma  providência  cautelar  que 

suspendeu o pedido de demolição para 134 casas. 

Figura 6: Núcleo do Farol. Vista aérea com demarcação da área Este e Oeste. Fonte: 

Google Earth (2015) (à esquerda); 

Figura 7: vista sobre a zona este a partir do Farol. (à direita). Autora: Inês Calor 

(2015). 

Núcleo da Armona (Ilha da Armona) 

A ilha de Armona tem um comprimento aproximado de 9 km e uma largura máxima 

de 1400 m no ponto sudoeste. O assentamento de Armona encontra‐se na área mais 

ampla,  a oeste.  Este é o maior  assentamento entre as  ilhas Ria  Formosa,  com 809 

estruturas ilegais de acordo com o levantamento POLIS.  

Figura 8: Núcleo da Armona. Vista aérea com demarcação da área central. Fonte: 

Google Earth (2015) (à esquerda); 

 Figura 9: Vista da rua principal (à direita). Autora: Inês Calor (2015). 

Sob pressão populacional e política, o primeiro passo para legitimar o assentamento 

de Armona foi a transferência de poderes de gestão do Estado para o Município de 

Olhão. O Decreto‐Lei de 1983 dá ao município de Olhão "o direito de usar de forma 

privada os lotes do domínio marítimo localizado na parte oeste da ilha de Armona [...] 

para fins de desenvolvimento turístico adequado" por um período de 30 anos, desde 

que estabeleça um sistema de esgoto adequado. Apesar da sua implementação não 

ter ocorrido, o "direito de uso" foi renovado por mais 30 anos em 2013. O Presidente 
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da Câmara de Olhão de então defendeu o alargamento da área desafetada do domínio 

público (17) para evitar a demolição de casas ilegais estabelecidas fora do perímetro. 

Em relação aos instrumentos de planeamento, entrou em vigor em 1995 um plano de 

pormenor para a zona urbano‐turística de Armona. 

Discussão e conclusões 

O  programa  POLIS  Ria  Formosa  pretendeu  promover  a  coordenação  entre  os 

municípios e as várias instituições com tutela sobre o referido território. Ao contrário 

das  ações  de  demolição  nos  anos  1980,  a  atuação  da  POLIS  encontra‐se  agora 

diretamente suportada pelas determinações de um Instrumento de Gestão Territorial, 

o POOC Vilamoura‐Vila Real de Santo António17.

As  demolições  foram  realizadas  em  várias  áreas  mas  tornaram‐se  especialmente 

adversas nos núcleos onde os proprietários têm uma condição social e económica mais 

elevada  e/ou  capacidade  de  exercer  influência  política  e  judicial. Os  argumentos  e 

expedientes  das  batalhas  travadas  nos  tribunais  são  reveladores  das  dificuldades 

práticas do exercício de ordenamento do território e tutela da legalidade.  

A demolição de vários edifícios no núcleo do Farol tiveram o processo suspenso em 

abril de 2015, quando o tribunal local aceitou uma providência cautelar apresentada 

por proprietários, argumentando que o plano de demolição não  levava em conta a 

proteção do habitat de um camaleão protegido. O tribunal central rejeitou a petição 

em 2016, alegando que os proprietários não podiam defender questões ambientais. 

Novas  ações  foram  interpostas  no  tribunal,  agora  desafiando  a  definição  de  solo 

público  ou  alegando  a  constituição  de  direitos  por  usucapião.  Outras  questões  de 

direito de ordenamento do território se impõem da condição de ilegalidade dentro e 

fora  das  áreas  desafetadas  "temporariamente"  nos  núcleos  da  Praia  de  Faro  e  do 

núcleo da Armona. 

Não obstante, na utilização de medidas de reposição da legalidade, a determinação 

entre a diferença entre habitação “primária” e “não‐primária” é de grande relevância. 

Porque protegida pelos direitos humanos, na demolição de habitação primária (legal 

ou ilegal) a administração está obrigada a conceder prévio realojamento ao agregado 

familiar. A aferição do tipo de habitação é determinante nos processos de reposição 

da legalidade porque a existência de habitação primária dá direito ao realojamento. 

No processo da Ria Formosa, as habitações permanentes foram “poupadas” na fase 

inicial,  devido  ao  atraso  na  construção  dos  edifícios  para  realojamento. O  ónus  da 

comprovação  sobre  o  tipo  de  habitação  recaiu  numa  primeira  fase  sobre  os 

proprietários. Por Edital de 16 de dezembro de 2009 foi solicitada a entrega de vários 

17  Resolução de Conselho de Ministros n.º 103/2005, de 27 de junho. 
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documentos  tendentes  a  comprovar  se  as  edificações  consistiam  em  primeiras  ou 

segundas  habitações  e  a  atividade  económica  ou  exercício  de  profissão  na  Ria 

Formosa. Pediam especificamente bilhetes de identidade e cartões de contribuinte de 

todos  os  residentes;  comprovativo  de matrícula  das  crianças  e  jovens  inscritos  em 

escolas públicas ou privadas; comprovativo de morada fiscal; comprovativo de morada 

declarada nos serviços de Segurança Social; lista do património predial dos membros 

do casal; comprovativo de emprego; faturas do fornecimento de água e de eletricidade 

dos últimos seis meses (quando exista abastecimento) e declaração sob compromisso 

de  honra,  assinada  pelo  casal,  atestando  que  têm  residência  permanente  na 

habitação. Este processo foi complementado com visitas às habitações no período de 

Inverno. A verificação do tipo de habitação, em especial quando se tratam de casos 

isolados,  é  sempre  um  processo  complexo,  moroso  e  de  difícil  verificação  e 

comprovação.  

Sobre  a  situação  da  Ria  Formosa  haverá  que  fazer  importantes  distinções  no  que 

respeita ao regime de posse, encontrando‐se quatro situações diferentes: 

 Desafetação (em permanência) do domínio público marítimo, com Plano de

Pormenor: Na área central da Praia de Faro, 476 280m2 foram desafetados do

domínio público em 195618, transferindo a responsabilidade de administração

para  o  município  de  Faro.  Isto  permitiu  a  delimitação  da  área  urbana  e  a

aprovação de Plano de Pormenor em 1988.

 Cedência do Domínio Público Marítimo por períodos de 30 anos: O núcleo

central  da Armona  foi  alvo  de  cedência  em  198319,  dando  ao município  de

Olhão o direito de usar os  terrenos do domínio público  localizados na parte

Oeste da Ilha da Armona pelo período de 30 anos. Esta cedência foi renovada

por  igual  período  em  2013.  A  área  urbana‐turística  foi  alvo  de  Plano  de

Pormenor em 199520.

 Domínio privado da Autoridade do Porto de Faro: Cerca de metade do núcleo

do  Farol  (Ilha  da  Culatra, município  de  Faro)  pertenceu  ao  extinto  Instituto

Portuário e dos Transportes Marítimos (IPtêm). O “Bairro 25 de Abril” iniciado

entre 1976‐1985 servia de apoio aos trabalhadores e engenheiros no período

da construção do pontão. Hoje a área está sob jurisdição da Administração do

Porto de Sines e do Algarve.

 Domínio Público Marítimo: Cerca de metade do núcleo do Farol, a totalidade

do núcleo de Hangares e Culatra, ilhotes, e construções periféricas na Praia de

Faro e Núcleo da Armona estão em Domínio Público Marítimo.

18  Decreto‐Lei n.º 40718, de 2 de agosto de 1956. 

19  Decreto‐Lei n.º 92/83, de 16 de fevereiro.  

20  Aviso no Diário da República, II série, de 22 de abril de 1995. 
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As  demolições  de  estruturas  nos  ilhotes,  construídas  por  população mais  pobre  e 

socialmente marginal, fizeram‐se sem grande oposição. No núcleo da Praia da Fuseta 

(Ilha da Armona, Olhão) a renaturalização ficou facilitada pela tempestade do Inverno 

de 2010 que demoliu cerca de metade das 77 casas de férias existentes (18).  

Maior  adversidade  conheceu a  tentativa  de  reposição da  legalidade nas  franjas  do 

núcleo da Praia de Faro e no núcleo do Farol (ambos pertencentes ao município de 

Faro). Na Praia de Faro foram concretizadas algumas demolições (Figura 36) e no final 

de 2016 outras aguardam decisão definitiva do tribunal. As demolições no núcleo do 

Farol encontraram maior resistência por parte dos habitantes e políticos  locais e os 

trabalhos foram suspensos devido a dezenas de providências cautelares submetidas 

por um dos municípios vizinhos (Olhão) e por outros moradores (19). A ação judicial 

argumentava  que  o  plano  de  demolições  não  tinha  em  consideração  o  habitat  do 

camaleão  que  habita  os  quintais  das  habitações.  Apesar  de  aceite  na  primeira 

instância,  o  Supremo  Tribunal  de  Justiça  negou  a  ação  por  considerar  que  os 

moradores tinham “ilegitimidade ativa” para defender causas ambientais (20).  

O  término do  financiamento europeu em março de 2017, que suporta as ações da 

POLIS,  irá  provavelmente  condicionar  a  “renaturalização”  ou  “reestruturação”  dos 

núcleos conforme prevista nos planos de ação.  
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Resumo 

No âmbito da globalização, sob a égide da revolução tecnológica, ocorre no Brasil uma 

aceleração  da  urbanização  e  do  crescimento  numérico  e  territorial  das  cidades.  A 

urbanização  se  interioriza  e  desencadeia  inumeráveis  transformações.  Insere‐se, 

assim,  o  município  de  Petrolândia  ‐  PE,  que  teve  a  sua  sede  reconstruída  e  a  sua 

população urbana e rural  realocada em razão da construção da Usina de  Itaparica. 

Propõe‐se analisar o processo de urbanização vivenciado por Petrolândia, visando à 

compreensão das principais transformações sócio‐territoriais desencadeadas sobre os 

espaços urbano e rural. Constatou‐se que o uso do território petrolandense revela uma 

complexa relação campo‐cidade, caracterizada por articulações e subordinações entre 

o campo e a cidade e pela precariedade das condições de vida da população.

Introdução 

No âmbito da globalização econômica, sob a égide da revolução tecnológica, ocorre 

no Brasil uma aceleração da urbanização e do crescimento numérico e territorial das 

cidades. A urbanização  se  interioriza e desencadeia  transformações nas áreas mais 

distantes  do  país.  A  difusão  da  agricultura  científica  e  do  agronegócio  explica,  em 

parte,  a expansão do meio  técnico‐científico‐informacional e o  estabelecimento de 

novas relações entre a cidade e o campo, que representam hoje importante papel para 
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a expansão da urbanização e para o crescimento das cidades próximas, as cidades do 

campo. 

Cidades do campo é um termo proposto por Milton Santos1 para denominar as cidades 

do Brasil Agrícola, haja vista que a agricultura científica e agronegócio estão cada vez 

mais  integrados  ao  circuito  superior da economia urbana,  impondo novas  relações 

entre cidade e campo. A cidade local deixa de ser a cidade no campo e se transforma 

na cidade do campo. 

Neste  contexto,  insere‐se o município pernambucano de Petrolândia,  localizado no 

submédio São Francisco, que teve a sua sede reconstruída e a sua população urbana e 

rural realocada em razão da construção da Usina hidrelétrica de Itaparica, erguida pela 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) na década de 1980. 

Propõe‐se,  assim,  analisar  o  processo  de  urbanização  vivenciado  por  Petrolândia, 

visando  à  compreensão  das  principais  transformações  sócio‐territoriais 

desencadeadas sobre os espaços urbano e rural do município. Essa pesquisa resulta 

de um projeto de pesquisa desenvolvido no período de 2014 a 2017, no âmbito do 

Programa de Fortalecimento Acadêmico, da Universidade de Pernambuco. 

A pesquisa está alicerçada nas concepções teórico‐metodológicas que caracterizam a 

abordagem crítica na Geografia e na compreensão de que o espaço geográfico é um 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e de 

sistemas de ações, não considerados  isoladamente, mas como um quadro único no 

qual a história se dá (Santos.2). Desenvolveu‐se pesquisas bibliográfica, documental e 

estatística,  considerando  aspectos  quantitativos  e  qualitativos  relacionados  à 

distribuição dos fixos e dos fluxos vinculados às atividades econômicas e ao cotidiano 

da população.  

Neste sentido, analisa‐se, inicialmente, a atual configuração territorial de Petrolândia, 

visando  à  apreensão  dos  principais  aspetos  que  caracterizam  a  dinâmica  social 

atrelada  ao  processo  de  urbanização.  Em  seguida,  a  partir  das  dinâmicas  sócio‐

territoriais, busca‐se apreender as principais transformações desencadeadas sobre os 

espaços rural e urbano do município. 

O Município de Petrolândia ‐ PE 

Petrolândia  se  encontra  localizado  às margens  do  Rio  São  Francisco,  no  Sertão  de 

Pernambuco,  integrando  respectivamente  a  Mesorregião  do  São  Francisco 

Pernambucano e a Microrregião de Itaparica e a Região de Desenvolvimento do Sertão 

de  Itaparica  (Figura  1).  Petrolândia  compreende  uma  superfície  territorial  de 
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1.056.595 Km2,  limitando‐se ao norte com Floresta, ao sul com Jatobá, a  leste com 

Tacaratu e a oeste com o estado da Bahia (IBGE.3). 

Figura 1: Localização do Município de Petrolândia 

Fonte: Zoneamento Agroecológico de Pernambuco, 2016. 

A divisão territorial administrativa do município, definida pela lei estadual nº 11.256, 

de  28  de  setembro  de  1995,  é  constituída  pelo  seu  distrito  sede,  a  cidade  de 

Petrolândia,  e  por  nove  povoados  compostos  pelas  Agrovilas  e  seus  blocos 

(CONDEPE/FIDEM.4).  De  acordo  com  o  Plano  Diretor,  o  território  está  dividido  em 

macrozonas urbana e rural. O perímetro urbano compreende as zonas urbanas e as 

zonas  de  expansão  urbana.  As  Agrovilas  dos  projetos  de  irrigação  Barreiras  e  Icó‐

Mandantes, também constituem núcleos urbanos em áreas rurais (P.M.P.5). 

Petrolândia apresenta a particularidade de o seu território ter sido alagado, em 1988, 

em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, atual Luiz Gonzaga. A sede 

do  município  foi  deslocada  do  seu  sítio  original,  sendo  reconstruída  de  forma 

planejada pela Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco ‐ CHESF, como medida 

compensatória às perdas que seriam submetidas à população e a base econômica local 

(Brasil.6). 

A cidade de Petrolândia se localiza na porção sudeste do município e apresenta uma 

superfície territorial de aproximadamente 3,77 km2, sendo constituída de quadras de 

traçado ortogonal, divididas em 17 quadras  residenciais, uma quadra de  serviços e 

outra  central.  A  cidade  foi  dotada  de  uma  série  de  equipamentos  urbanos,  como 

escolas  e  postos  de  saúde,  com  elevado  percentual  de  ruas  pavimentadas, 

abastecimento d’água e tratamento de esgoto (Santos; Souza; Lima.7). 

No espaço rural foram implantados três projetos de irrigação, nos quais, a exceção do 

Projeto  Apolônio  Sales,  foram  edificadas,  ao  todo,  nove  blocos  de  Agrovilas.  As 
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Agrovilas  foram dotadas de  infraestrutura de escolas,  postos de  saúde,  sistema de 

eletrificação,  sistema  de  abastecimento  de  água  e  nos  lotes  de  terra  foram 

implantados sistemas de irrigação, sob a supervisão da CHESF (Santos et al.8). Registra‐

se também a existência de acampamentos do Movimento dos Sem Terra – MST e de 

territórios  indígenas  e  quilombolas  que,  excluídos  das  políticas  assistencialistas, 

reivindicam acesso à terra e à água. 

Posteriormente, em razão do crescimento populacional e do processo de urbanização, 

vivenciado pelo município no final da década de 1990, surgiu, numa área periférica da 

cidade,  as  margens  da  BR316,  o  bairro  Nova  Esperança.  Caracterizado  pela 

necessidade  de  regularização  fundiária,  pela  falta  de  saneamento  básico,  pela 

ausência de calçamento, pela falta de equipamentos públicos, entre outras carências. 

As principais vias de Petrolândia (coletoras ou arteriais) são asfaltadas e contam com 

sinalizações verticais e horizontais. As demais ruas da cidade são de calçamento em 

paralelepípedo, a exceção do bairro Nova Esperança, cujas ruas são de terra batida 

(Oliveira; Santos; Souza.9). No campo, as vias de acesso as Agrovilas são classificadas, 

segundo o Plano Diretor5, em vias rurais pavimentadas e não pavimentadas, e, em sua 

maioria, requer algum tipo de requalificação. 

A  população  do  município,  segundo  o  censo  de  2010,  é  de  32.492  habitantes, 

apresentando  uma  densidade  demográfica  de  30,75  hab/km2.  A  estimativa  de 

população para Petrolândia em 2017 é de 36.108 habitantes, isto é, um crescimento 

de 11,13% no número de habitantes em relação a 2010 (IBGE.10). 

Petrolândia apresentava, em 2010, uma taxa de urbanização de 72,7%, com 23.621 

pessoas residindo no espaço urbano e 8.871 residindo no espaço rural. O município 

possuía 8.572 domicílios permanentes, sendo 6.305 urbanos e 2.267 rurais (IBGE.11). 

Essa  predominância  urbana,  entretanto,  é  recente,  pois  foi  só  em  1996  que  a 

população urbana superou em 60% a população rural. 

Com relação à economia, em 2015, o Produto Interno Bruto – PIB do município era de 

853,6 milhões e Petrolândia ocupava 22ª posição no Estado e a primeira posição entre 

os municípios que integram a Região de Desenvolvimento ‐ RD do Sertão de Itaparica 

(CONDEPE/FIDEM.12). O PIB de Petrolândia sofreu uma expressiva retração de 58%, 

quando  comparados  os  valores  dos  anos  de  2012,  R$1.067,5  bilhão,  e  de  2013, 

R$443,4 milhões. Todavia, observa‐se uma curva ascendente de recuperação a partir 

do ano de 2014, com R$580 milhões (IBGE.10). 

Segundo dados do CONDEPE/FIDEM12, a composição do PIB de Petrolândia apresenta 

o setor  industrial  com  52,47%,  seguido  pelo  setor  de  serviços  43.45%  e  uma
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inexpressiva  participação  do  setor  agropecuário  com  apenas  4,08%  do  PIB.  Cabe 

destacar que no ano de 2015, o município de Petrolândia recebeu R$1.290.924,03 de 

verba  de  compensação  financeira  pela  utilização  dos  recursos  hídricos  pelo  setor 

energético, o que representa apenas 0,14% do PIB. 

No tocante a riqueza gerada em relação ao total de sua população, isto é, o PIB per 

capita,  Petrolândia  ocupava  a  8ª  posição  entre  os  185 municípios  pernambucanos, 

com R$24.153 mil no ano de 2015 (CONDEPE/FIDEM.12). Destaque‐se que o PIB per 

capita, em sintonia com a dinâmica geral da economia do município, despencou em 

60% no ano de 2013, com R$12.843 mil, quando comparado aos R$32.085 mil do ano 

de 2012. Entretanto, o ano de 2014 apresenta uma tendência de recuperação, com 

um valor de R$16.600 mil (IBGE.10). 

A distribuição dos postos de trabalho no mercado formal também acompanha essa 

tônica urbana, concentrando na cidade a maioria dos 4.214 empregados em 2015. A 

administração  pública,  com  1.419,  responde  pelo  maior  número  de  empregados, 

seguida  pelo  setor  de  serviços,  com  1.393,  e  pelo  comércio,  com  1.078  empregos 

formais. A indústria emprega 198 trabalhadores e a agropecuária responde por apenas 

126 vagas de trabalho (CONDEPE/FIDEM.12). 

Os números revelam que, em relação ao ano de 2010, houve um aumento de 27,38% 

no número de empregos formais criados no município, com destaque para o setor de 

serviços, com 637%, e para o setor do comércio, com 51%, que cresceram num período 

de cinco anos, em detrimento dos setores agropecuário e industrial que apresentaram 

uma retração superior a 50% em relação às vagas de trabalho. 

Em Petrolândia, a agricultura científica se faz presente nas áreas de perímetro irrigado 

dos  projetos  de  irrigação  da  CHESF,  cujas  principais  culturas,  segundo  o  valor  da 

produção, são o coco‐da‐baía, a banana, a goiaba e a melancia (CONDEPE/FIDEM.12). 

Convém também registrar a influência do campo moderno no comércio da cidade, haja 

vista  a  significativa  presença  de  estabelecimentos  comerciais  voltados  para  as 

demandas de produtos do campo. 

A existência desses estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários atesta a 

imbricada relação campo‐cidade no circuito produtivo. No qual a cidade, através do 

comércio e da prestação de serviços, fornece os insumos e os serviços demandados 

pelos  produtores  no  campo,  quer  seja  a  agricultura  tradicional  ou  a moderna.  E  o 

campo,  por  sua  vez,  determina  a  tipologia,  a  quantidade  e  a  frequência  dos 

estabelecimentos comerciais e dos serviços prestados. 

Segundo  Gomes13,  os  espaços  urbano  e  rural  constituem  pares  dialéticos,  não  se 

podendo falar de supremacia de um sobre o outro e que, dependendo da realidade 
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em estudo,  revelam articulações  e  subordinações. Os  espaços,  numa  sociedade de 

consumo, vão se imbricando em transformações de modo sucessivo e simultânea. 

Petrolândia se caracteriza, portanto, por uma significativa dinâmica urbana, expressa 

pelo fato da maior parte da sua população residir em espaços urbanos e, sobretudo, 

por exercer atividades econômicas tipicamente urbanas. Esses espaços do município 

mantêm  imbricadas  relações,  haja  vista  a  forma  como  as  demandas  do  campo 

influenciam a economia urbana petrolandense. 

Dinâmicas Sócio‐Territoriais de Petrolândia ‐ PE 

A partir do entendimento do espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos  e  de  sistemas  de  ações,  como  proposto  por  Milton  Santos2,  impõe‐se  a 

necessidade  de  compreensão  do  atual  período  histórico,  o meio  técnico  científico 

informacional,  pois  os  objetos  técnicos  tendem  a  ser  ao mesmo  tempo  técnicos  e 

informacionais.  Associado  a  isto,  impõe‐se  um  esforço  de  periodização,  relevante 

instrumento analítico, quando se busca interpretar o presente como resultado de um 

processo e indicar possíveis linhas de evolução (Santos.14). 

A análise da configuração territorial e da dinâmica sócio‐espacial de Petrolândia, a luz 

do seu processo de urbanização, possibilita apreender que a  inserção de modernos 

objetos técnicos, desencadeou, ao longo do tempo, sucessivas transformações sócio‐

territoriais, que contribuíram para tornar cada vez mais complexas as relações que se 

estabelecem entre a cidade e o campo. 

É  possível,  segundo  Santos,  Souza  e  Lima7,  apreender,  ao  longo  do  processo  de 

ocupação do espaço que viria a constituir o território do município de Petrolândia, três 

grandes fases: a primeira estaria associada ao primitivo povoamento do espaço por 

tribos indígenas, passando pelo processo de colonização ao longo do séc. XVIII, e se 

estendendo até a chegada Ferrovia em 1883; a segunda iniciaria com a chegada da 

Ferrovia  Paulo  Afonso  a  Petrolândia,  abarcando  diferentes  momentos  de 

desenvolvimento do município no período de 1887 a 1928, findando‐se com o início 

do período de construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica em 1976; a última fase 

iniciaria com a reconstrução da cidade em 1988 e adentraria pelos dias atuais. 

As principais transformações ocorridas no município estão associadas à implantação 

da Usina de  Itaparica,  que demandou a  construção de um grande  reservatório  e  a 

inundação de uma área de 150km2 de extensão, abrangendo uma superfície territorial 

superior a 83 mil hectares entre os estados da Bahia e de Pernambuco. Em razão disso, 

foi desenvolvida uma política compensatória que envolvia, entre outros aspectos, o 

reassentamento  de  populações  urbanas  e  rurais,  a  reconstrução  de  cidades  e  a 

implantação de perímetros irrigados. 
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Concluídas  as  obras,  o  território  petrolandense  foi  inundado  pelas  águas  do 

reservatório e uma nova cidade foi reconstruída. No campo, integrando o conjunto de 

medidas compensatórias à população e à base da economia local, foram implantados 

três grandes perímetros de irrigação, para os quais foram removidas 1.623 famílias.  

Neste contexto, o processo de produção dos espaços urbano e rural do município se 

caracteriza  pela  forte  presença  do  poder  público  (CHESF  e  CODEVASF),  através  de 

políticas assistencialistas, sobretudo, nos perímetros  irrigados, e pela boa oferta de 

infraestrutura de equipamentos e de serviços públicos. 

Todavia,  passados  quase  30  anos,  observa‐se  que  o  município  de  Petrolândia 

apresenta uma realidade marcada por desigualdades sócio‐territoriais, expressas pela 

deterioração e/ou ausência de equipamentos públicos, por uma desigual distribuição 

de serviços públicos e privados e também pelo acesso desigual às oportunidades de 

emprego  e  renda.  E  são,  sobretudo,  os mais  pobres, moradores  da  periferia  e  do 

campo, que sentem a materialização dessas desigualdades de forma mais acentuada. 

Em Petrolândia, 9.860 pessoas sobrevivem sem nenhum rendimento, 11.058 pessoas 

vivem com até um salário mínimo e apenas 51 pessoas ganham mais de 20 salários 

mínimos (IBGE.11). O grau de concentração de renda no município, de acordo com o 

índice  de  GINI,  era  de  0,569  em  2010.  A  participação  dos  20%  mais  pobres  no 

percentual de riqueza produzida era de apenas 2,6%, enquanto que a participação dos 

20% mais ricos era de 58,5%, isto é, 22,5 vezes maior à participação dos mais pobres 

na renda (PORTAL ODM.15). 

É  significativo,  também,  o  número  de  famílias  registradas  no  cadastro  único  do 

Governo Federal e beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. Em maio de 2014, 5.007 

famílias pobres e extremamente pobres do município receberam benefícios com valor 

médio  de  R$145,19,  perfazendo  um  montante  de  R$726.988,00  no  referido  mês 

(BRASIL.16). 

No tocante as condições de moradia, a casa é a tipologia habitacional predominante, 

respondendo por 95% das moradias no município. Os dados  revelam que 96% dos 

domicílios são de alvenaria e que apenas 4% residem em moradias precárias, sendo 

no  campo  onde  se  concentra  a  maioria  das  casas  com  revestimentos  precários 

(IBGE.11). 

Com relação ao saneamento básico, apenas 10% dos domicílios não são ligados à rede 

geral de abastecimento d’água, 5% das casas não possuem banheiro ou sanitário e 

2,6%  descartam  o  esgotamento  sanitário  diretamente  no  solo  e/ou  cursos  d’água. 
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Todavia, é o campo que apresenta os piores indicadores, concentrando a maioria dos 

domicílios desassistidos dos serviços de abastecimento, tratamento e distribuição de 

água e esgotamento sanitário. 

Quanto à destinação do lixo e a limpeza pública, 99,8% dos domicílios urbanos têm o 

seu lixo coletado pelo serviço de limpeza municipal. No campo, entretanto, o  lixo é 

queimado em 1.744 domicílios, enterrado em 110 domicílios e descartado de forma 

inadequada  em  399  domicílios  (IBGE.11).  Nas  Agrovilas,  salta  aos  olhos  a  grande 

quantidade de lixo descartada ao longo da vias de acesso aos perímetros irrigados. 

Nas  Agrovilas,  no  que  tange  às  condições  de  infraestrutura,  econômicas  e  sociais, 

existem condições de moradia bem diferenciadas. Sérgio Lima17 destaca que, passados 

mais de 20 anos, apenas as Agrovilas  I e  II do Projeto Barreiras estão em melhores 

condições, dispondo de água tratada, saneamento, energia, posto de saúde e ensino 

fundamental  sob  a  responsabilidade  da  Prefeitura.  Lima17  também  afirma  que  as 

atuais  condições  existentes  não  permitem  a  fixação  dos  filhos  e  netos  dos 

reassentados nas Agrovilas, pois as agrovilas estagnaram, em razão da dependência 

da assistência, técnica e financeira, prestada pela CHESF. 

Os dados do censo também revelam que 70% dos domicílios são próprios e que os 

outros  30%  dos  domicílios  ocupados  são  alugados,  cedidos  ou  constituem  outras 

condições  de  moradia.  Todavia,  acredita‐se  que,  em  razão  do  crescimento 

populacional e da expansão da cidade, a demanda por moradias seja bem maior, haja 

vista a precariedade dos  imóveis existentes e o surgimento e a expansão do bairro 

Nova Esperança, na periferia da cidade. 

Associado a isso, iniciou‐se, em 2010, a construção de 60 moradias do Programa Minha 

Casa Minha  Vida,  faixa  1,  pelo  Governo  Federal  em  parceria  com  a  Prefeitura  de 

Petrolândia.  No  entanto,  ainda  não  foram  entregues  nenhuma  das  habitações 

contratadas, apesar da pressão das famílias cadastradas e das pessoas que sobrevivem 

em condições precárias no município. 

A precariedade da mobilidade humana é outro aspecto a ser analisado em Petrolândia, 

haja  vista  a  inexistência  de  um  sistema  de  transporte  público  por  ônibus,  sendo  a 

necessidade de deslocamento da população atendida, sobretudo, por mototáxis. Uma 

modalidade de transporte insegura e excludente, que não atende as necessidades dos 

moradores que residem nas áreas periféricas e nas Agrovilas, distantes do centro da 

cidade (Oliveira; Santos; Souza.9). 

A  necessidade  de  deslocamento  dos  cidadãos  depende  de  como  se  apresenta  a 

distribuição territorial do município e sua vinculação com atividades que se atrelam ao 
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desenvolvimento dos espaços urbano e rural. A mobilidade humana é, portanto, um 

dos  principais  fatores  para  se  compreender  a  dinâmica  desses  espaços  e,  por 

conseguinte, o entendimento das suas formas de organização e produção (Oliveira; 

Santos; Souza.9). 

O uso do território, portanto, revela, no atual período histórico, a precariedade das 

condições  de  vida  da  população,  sobretudo  a mais  pobre,  submetida  a morar  em 

lugares  insalubres e difícil  acesso,  apartados do  centro da  cidade, despossuídos de 

infraestrutura, carentes de equipamentos e de serviços públicos e privados. Todavia, 

uma realidade integrada e articulada, cujas dinâmicas estabelecem diferentes nexos 

entre o campo e a cidade. 

Considerações Finais 

Constatou‐se que, ao longo do processo de constituição do município, a inserção de 

modernos  objetos  técnicos  tornou  as  relações  campo‐cidade  mais  complexas. 

Petrolândia,  hoje,  apresenta  72%  da  sua  população  residindo  na  cidade  e/ou  nas 

Agrovilas,  uma  economia  urbana  e  um  campo  caracterizado  pela  coexistência  da 

agricultura tradicional e da moderna agricultura científica. 

A produção dos espaços do município é marcada pela forte atuação do poder público, 

expressa  pelas  políticas  de  assistência  e  manutenção,  sobretudo  nos  perímetros 

irrigados,  e  pelos  conflitos  de  gestão  entre  órgãos  federais,  Governos  Estadual  e 

Municipal.  Registra‐se  também a presença do MST, de  indígenas e de quilombolas 

reivindicando moradia, terra e água. 

No tocante às desigualdades sócio‐territoriais, é no bairro Nova Esperança e no campo 

onde se concentra a maioria dos domicílios em condições precárias, desassistidos de 

infraestrutura e de  serviços públicos e privados. No município não há uma política 

pública de mobilidade, expressa pela inexistência do transporte coletivo por ônibus e 

pela  omissão  na  gestão  e  regulamentação  dos  serviços  de  transportes  alternativos 

ofertados pelos próprios cidadãos. 

O uso do  território  petrolandense,  portanto,  revela  uma  complexa  relação  campo‐

cidade, caracterizada por articulações e subordinações entre os espaços urbano e rural 

e pela precariedade das  condições de  vida da população,  sobretudo a mais pobre, 

submetida  a  morar  em  lugares  despossuídos  de  infraestrutura  e  carentes  de 

equipamentos e de serviços públicos e privados. 
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Resumo 

A política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo (consagrada 

pelo DL nº 31/2014, de 30 de maio) e o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (o DL nº 80/2015, de 14 de maio) constituem a legislação base que disciplina 

o uso do solo e privilegia a concretização da avaliação das políticas de planeamento

através  de  indicadores  destinados  a  sustentar  a  monitorização  e  a  avaliação  dos

programas  e  dos  planos  territoriais  de  cujos  resultados  passam  a  depender

diretamente os respetivos processos de alteração e revisão. Com esta apresentação

pretende‐se promover reflexão sobre processos e metodologias de monitorização com

vista  à  adoção  de  boas  práticas  e  impulsionar  o  conhecimento  nestas  áreas,

envolvendo todos os intervenientes.

Introdução 

O atual modelo de enriquecimento do sistema de gestão territorial distingue planos e 

programas,  respetivamente,  considerando  as  intervenções  de  natureza  mais 

estratégica  da  administração  central  ou  intervenções  da  administração  local,  que 

estabelecem opções e ações concretas, com capacidade vinculativa dos particulares.  

Salienta‐se  da  legislação  que  as  “políticas  públicas  devem  ser  direcionadas  para  a 

disponibilização  de  um  ambiente  sustentável  e  adequadamente  infraestruturado, 

exigindo‐se  uma  correta  programação  pública  das  intervenções  a  efetuar  pelos 

municípios, assente em dois princípios fundamentais: o princípio da sustentabilidade 

financeira e o princípio da incorporação dos custos”. 

Na  perspetiva  de  uma  boa  gestão  de  serviços  e  da  indispensável  coordenação 

territorial salienta‐se a necessidade de identificar indicadores e metas, pois só assim, 

através da avaliação de resultados, será possível monitorizar o desempenho sempre 

na perspetiva de garantir a sustentabilidade territorial.  
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Nesta  sequência,  há  que  desenvolver  práticas  e  ferramentas  que  permitam  a 

monitorização sistemática e a avaliação das tendências territoriais e, bem assim, da 

adequação  das  opções  estratégicas  de  base  territorial  e  do  modelo  territorial, 

suportando e assegurando as bases técnicas para a elaboração do Relatório de Estado 

do Ordenamento do Território com a periodicidade legalmente exigida. 

O  Sistema de Monitorização  Territorial  a  desenvolver  nos  serviços  públicos  deverá 

contribuir  para  atualizar  a  muita  informação  que  diariamente  aflui  e  colocá‐la  à 

disposição  do  serviço  público.  Coordenar  as  várias  matérias  no  domínio  do 

ordenamento  do  território  e  do  urbanismo,  necessariamente  aliadas  a  questões 

ambientais, do domínio hídrico, da conservação da natureza e florestas e, por isso, das 

muitas  instituições  competentes  nestes  e  noutros  setores,  e  até  dentro  de  cada 

organização, implica conhecer e planear para melhor implementar e, posteriormente, 

monitorizar e avaliar. 

Trata‐se  de  uma  tarefa  que,  parecendo  óbvia,  implica  grande  empenho  e 

envolvimento  institucional  em  recursos  humanos,  de  conhecimento  e  também  de 

novas  tecnologias,  atualizadas  e  capazes,  o  que,  no  conjunto,  envolve  elevados 

recursos financeiros, por isso, recursos escassos! 

Metodologia 

A procura das melhores soluções informáticas operacionais e de coordenação entre as 

diversas instituições constitui um grande desafio agora sob a mira da Diretiva INSPIRE. 

Na  região  norte  existem  86  municípios  com  os  respetivos  planos  municipais  de 

ordenamento do território e 13 planos especiais de ordenamento do território, assim 

distribuídos: 

‐  5  Planos  de  Ordenamento  das  Áreas  Protegidas  (POAP)  da  RNAP:  Parque 

Nacional  da  Peneda‐Gerês  (POPNPG),  Parque  Natural  de  Montesinho 

(POPNM),  Parque  Natural  do  Alvão  (POPNAL),  Parque  Natural  do  Douro 

Internacional (POPNDI) e Parque Natural do Litoral Norte (POPNLN); 

‐  7  Planos  de  Ordenamento  das  Albufeiras  de  Águas‐Públicas  (POAAP): 

Albufeiras do Touvedo e Alto Lindoso (POATAL), da Caniçada (POAC), do Ermal 

(POAE),  do Azibo  (POAA),  de Vilar  (POAV),  de Crestuma‐Lever  (POACL)  e da 

Régua e do Carrapatelo (POARC); 

‐ 1 Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC): POOC‐Caminha‐Espinho. 

A  coordenação  do  envolvimento  das  diversas  instituições,  públicas  e  privadas,  das 

esferas regional, central e local, ultrapassando todas as dificuldades encontradas e em 

tempo útil, constitui um desafio permanente! 
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Também a interpretação de resultados impõe perspetivas comuns, muitas vezes, para 

situações aparentemente idênticas mas com resultados tão díspares. Trata‐se de um 

universo vasto de tarefas que requer dos serviços uma organização própria de modo 

a  facultar  uma  resposta  específica,  para  além  das  muitas  solicitações  da  gestão 

corrente, pressupondo a existência de uma equipa técnica especializada, que alimenta 

e acompanha toda a informação. Os técnicos responsáveis pelo acompanhamento de 

planos  devem  garantir  a  informação  em  formato  vetorial  e  verificar  das 

compatibilidades entre sistemas. Verificar quando o plano é publicado em diário da 

república.  

Publicado  o  plano,  reunir  toda  a  informação,  quer  geográfica  quer  alfanumérica, 

organiza‐la  e  remeter  para  o  grupo  responsável  pelo  carregamento  do  sistema 

geográfico. Acresce o facto de a legislação impor a realização de relatórios de estado 

do ordenamento do território (REOT) o que pressupõe a identificação de indicadores 

para respetiva monitorização (artigos 50º, 57º e 72º da LBOT e artigos 77º e 189º do 

RJIGT). 

Resultados 

A  sistematização  e  organização  de  dados  e  a  definição  de  indicadores  comuns 

exequíveis  pressupõem  uma  capacidade  contínua  de  atualização,  recolha  e 

tratamento da informação dispersa, para assim, auxiliar nos processos de tomada de 

decisão.  Possíveis  leituras  territoriais,  que  consideram a  variação do uso do  solo  e 

dados da população entre sensos, convidam a refletir sobre: 

‐ Densidade populacional do litoral norte que apresenta, em geral, uma média superior 

à do país; 

‐ Concelhos que conseguem apresentar incremento de densidade populacional ainda 

que inferior á média do país entre períodos censitários, bem como um aumento do 

uso do solo urbano em altura de declínio e envelhecimento populacional generalizado; 

‐ O exercício de análise da evolução do solo urbano entre PDM´s de 1ª e 2ª geração 

permite aos Municípios ponderar sobre os processos de concentração ou dispersão 

das áreas urbanas; 

‐ O impacte que o solo urbano tem nas restantes classes de uso do solo e nos recursos 

necessários para manter a dispersão das zonas habitacionais; 

‐  A  localização  de  projetos  aprovados  e  financiados  por  quadros  comunitários  de 

apoio,  permitirá  conhecer  o  território  no  que  se  refere  a  novas  áreas 

impermeabilizadas,  reabilitações  (edifícios,  requalificação  do  espaço  público), 

distribuição de equipamentos desportivos, escolares, sociais, para além da potencial 

coerência com áreas protegidas; 
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‐  A  dinâmica  de  IGT  permitiu  a  atualização  face  às  novas  imposições  legais,  bases 

cartográficas  e  novos  conceitos,  assegurando  processos  participativos  e 

transparentes, envolvendo os vários agentes locais e regionais; 

‐  A  programação  de  novos  ciclos  de  investimentos  deverá  atender  a  uma  gestão 

racional de recursos nos domínios das infraestruturas e equipamentos públicos e do 

ordenamento do território e acautelar a minimização de situações de riscos atendendo 

aos fenómenos extremos resultantes das alterações climáticas, entre outras. 

A espacialização de indicadores e a compatibilização de diferentes fontes revela um 

conjunto vasto de desafios a ultrapassar, como é o caso do processo de monitorização 

e avaliação previsto no PROT – Norte. Trata‐se de um processo de monitorização e 

avaliação, com vista ao acompanhamento permanente e sistemático da execução do 

Plano, ao longo do período da sua vigência, analisando a passagem das estratégias e 

propostas  assumidas  na  sua  conceção  para  a  efetiva  concretização  dos  projetos  e 

ações correspondentes, bem como das eventuais dificuldades, atrasos ou desvios na 

concretização do mesmo. 

Visa assegurar um conhecimento atualizado das condições de execução do plano, da 

concretização dos objetivos e resultados nele previstos, prevendo incidir, em especial, 

nos seguintes aspetos: 

• Concretização das medidas e ações propostas no Plano;

• Análise de eventuais desvios ou atrasos;

• Identificação  de  lacunas  e  interpretação  de  dúvidas,  na  observância  do

enquadramento legal; 

• Conformidade da evolução do território com os objetivos do Plano;

• Avaliação do desempenho do Plano, em termos do desenvolvimento regional

integrado. 

Para a concretização do processo de monitorização e avaliação do PROT – Norte, foi 

ainda  previsto  serem  recolhidos,  tratados  e  divulgados  parâmetros  territoriais, 

ambientais,  socioeconómicos  e  institucionais,  correspondendo  a  dados  de  origens 

diversas. 

Na sequência da recolha e tratamento dos dados de monitorização do Plano, deveria 

ser  elaborado  Relatório  de  Avaliação,  com  periodicidade  anual,  contendo  a 

informação integrada sobre a execução das propostas do PROT – Norte, ponderação 

do grau de sucesso ou das dificuldades verificadas e avançando com medidas de curto 

/ médio prazo para melhorar a implementação das propostas do Plano. 

A monitorização do Plano prevê um conjunto de indicadores que permitirão avaliar da 

concretização da estratégia do Plano e das suas propostas sintetizadas no documento. 

O tratamento e análise dos dados de base, de origens diversas visando a constituição 
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de um sistema de  indicadores de monitorização do PROT‐Norte, deveria considerar 

indicadores  de  realização,  medidos  em  unidades  físicas  ou  monetárias 

correspondentes à concretização de ações e indicadores de resultado, referentes aos 

efeitos diretos causados pelo plano no desempenho da Região ou na capacidade dos 

beneficiários regionais. 

A  concretização  do  processo  de monitorização  e  avaliação  do  PROT  – Norte  prevê 

processar‐se  através  de  uma  estrutura  simplificada,  compreendendo  os  seguintes 

órgãos: 

‐ Comissão de Acompanhamento, constituída por  representantes das Comunidades 

Intermunicipais (CIM) e da Área Metropolitana do Porto (AMP) e de alguns Ministérios 

envolvidos. 

‐  Núcleo  de  Gestão,  organizado  pela  CCDR‐N,  com  uma  vocação  essencialmente 

operacional,  estruturado  no  âmbito  da  Direção  de  Serviços  de  Ordenamento  do 

Território,  com  a  colaboração  da  Direção  de  Serviços  de  Ambiente,  da  Direção  de 

Serviços de Desenvolvimento Regional e da Administração da Região Hidrográfica do 

Norte, e ainda com a colaboração eventual de entidades da administração central ou 

municipal, conforme a temática a tratar. Podendo ser constituídas secções temáticas 

permanentes, se e quando a evolução do acompanhamento o justificar. 

‐ Observatório Territorial, estruturado no âmbito do Centro de Avaliação de Políticas 

e Estudos Regionais (CAPER), como estrutura da CCDR‐N responsável pela recolha e 

tratamento  da  informação  de  base  regional,  com  a  colaboração  permanente  da 

Direção  de  Serviços  do  Ordenamento  do  Território  (DSOT).  Este  Observatório 

Territorial integrará a rede de Observatórios Regionais de Ordenamento do território 

e do Urbanismo, constituído na DGOTDU/DGT (DR nº 54/2007, de 27 de Abril). 

Conclusões 

A  CCDR‐N  regista  o  acompanhamento  da  revisão  de  90%  dos  Planos  Diretores 

Municipais  (PDM)  relativos  aos  86  concelhos  abrangidos  pela  Região do Norte. No 

decurso destas  revisões, da  responsabilidade das câmaras municipais, a Direção de 

Serviços do Ordenamento do Território tem a função de acompanhar e coordenar os 

processos,  presidindo  às  Comissões  Consultivas  (CC)  constituídas  para  o  efeito, 

pronunciando‐se  ao  longo  do  processo  bem  como  no  parecer  final  após  a  última 

reunião plenária da CC. Esta etapa possibilitou atualizar  informação,  com destaque 

para as bases cartográficas da Reserva Ecológica Nacional. 

Com  esta  apresentação  pretende‐se  promover  a  reflexão  sobre  processos  e 

metodologias de monitorização com a vista a conhecer boas práticas e impulsionar o 

conhecimento  nestas  áreas,  envolvendo  todos  os  intervenientes,  sociedade  civil, 

académica, ONG’s e decisores. 
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A atualidade impõe partilha de informação, pelo que a monitorização de dados e a sua 

representação territorial deve ser encarada como uma missão dos serviços em geral. 

Os  resultados  devem  estar  preferencialmente  alinhados  com  as  tendências  mais 

recentes, ainda que em frequente mutação, e com adoção de soluções – metodologia 

e tecnologias ‐ em tempo útil, constituindo assim, um desafio permanente! 
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O  PRINCÍPIO  DO  POLUIDOR  PAGADOR:  UMA 
CONTRADIÇÃO PROCESSUAL? 

Luiz Oosterbeek1 
1Instituto Politécnico de Tomar. Instituto Terra e Memória, Mação. Centro de Geociências da 

Universidade de Coimbra. Portugal.  

loost@ipt.pt 

Resumo 

A  legislação  ambiental  é  fundamentada  num  princípio  de  liberdade  racional 

(precaução) e num princípio de punição moral  (poluidor‐pagador). Neste  sistema, a 

visão  da  precaução  é  prospetiva  e  pró‐ativa  (complementada  pelo  princípio  da 

participação) enquanto que a visão da punição é retrospetiva e reativa (e na prática 

apoia‐se na  substituição da ação  livre pelo  constrangimento  jurídico).  Sendo assim, 

coloca‐se a seguinte interrogação: se o primeiro promove a consciência crítica e reforça 

a  lógica  participativa,  será  que  o  segundo  contradiz  o  primeiro,  tendendo  a  gerar 

alienação e a anular os objetivos da própria legislação? Conclui‐se que o PPP, pelo seu 

caráter punitivo, deve ser assumido não como um princípio mas como um instrumento 

supletivo. 

Introdução 

O  Holocénico  registou,  ao  longo  dos  últimos  10.000  anos,  diversas  oscilações  de 

temperatura  e  humidade1.  Quando  discutimos  as  questões  do  atual  ciclo  de 

aceleração de indicadores que convergem para o aquecimento global, é importante 

enquadra essa discussão numa escala temporal mais ampla, para podermos discutir 

qual o significado de tais indicadores e que mecanismos ambientais e socioculturais 

podem ser desencadeados pelos mesmos.  

Não sendo foco do presente artigo discutir em detalhe esta questão, permitimo‐nos 

destacar  que  diversos  momentos  de  aceleração  dos  processos  de  complexificação 

social,  intensificação  económica  e  expansão  das  redes  humanas  de  povoamento, 

coincidiram com momentos de aquecimento2,3. Foi o caso da aurora da Neolitização, 

associada a respostas adaptativas a oscilações quentes e secas (sobretudo entre 8 e 6 

mil  anos  BP,  no  que  se  regista  como  o ótimo  climático,  que  foi  globalmente mais 

quente  do que o presente), da aurora do urbanismo há cerca de 4,5 mil anos, do ciclo 

de  grandes  civilizações  clássicas  entre  2,5  e  2  mil  anos  BP,  ou  do  renascimento 

medieval  em  torno  do  ano  mil  da  nossa  Era.  Inversamente,  momentos  de 
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arrefecimento estão não raro associados a grandes quebras demográficas, colapsos 

civilizacionais e degradação de ecossistemas. 

Esta  introdução  pretende  lembrar  que  a  tarefa  da  investigação  é  a  de  questionar 

sempre os seus próprios limites. É essa postura, de dúvida metódica, que cremos ser 

fundamental  resgatar nos debates atuais  sobre a sustentabilidade, evitando que as 

conclusões da investigação possam ser popularizadas de forma simplista e alienante, 

gerando uma espécie de “pensamento único bem‐intencionado”, pois tal postura não 

é sustentável e tende a gerar reações simétricas, populistas e que provocam recuos 

graves  no  caminho  da  sustentabilidade. O  que  dizemos  sobre  a  vertente  científica 

tamém se aplica à vertente institucional e orgânica, pois, como disse John Rawls, “Uma 

teoria, por muito elegante e concisa que seja, deve ser rejeitada ou revista se for falsa; 

da mesma forma, as leis e as instituições, por muito eficientes e bem estruturadas que 

sejam, devem ser reformadas ou abolidas se forem injustas.” 4 

O sistema global estruturado para a promoção de estratégias de sustentabilidade tem 

na Eco‐92, e nos seus diversos instrumentos, um marco fundamental. A generalização 

da criação de Ministérios do Ambiente na grande maioria dos governos dos diferentes 

países, as mudanças de valores veiculados pelos sistemas de ensino ou a criação de 

inúmeras convenções  internacionais, decorreram desse momento fundamental que 

foi  a  Cimeira  da  Terra.  Um  elemento  angular  do  edifício  jurídico  que  se  procurou 

estruturar a partir essa data é o Princípio do Poluidor‐Pagador (PPP) 5. 

A legislação ambiental é largamente fundamentada em dois princípios que são, pelo 

menos em parte, contraditórios. Por um lado, um princípio de liberdade racional (o 

princípio da precaução6) e, por outro lado, um princípio de punição moral (poluidor‐

pagador). A visão da precaução é prospetiva e pró‐ativa (ela prevê a possibilidade de 

consequências negativas, e com base nessa antecipação consegue evitá‐las antes que 

ocorram,  complementando  essa  antecipação  com  o  princípio  da  participação). 

Inversamente, a visão da punição é retrospetiva e reativa (sendo que, na prática, se 

apoia na substituição da ação livre pelo constrangimento jurídico). Trata‐se de duas 

dinâmicas distintas e potencialmente contraditórias. 

As dinâmicas pró‐ativas tendem a promover a reflexão crítica e, sendo acompanhadas 

de processos participativos, a forjar visões convergentes de futuro que organizam as 

ações  no  presente  em  lógicas  transformativas.  As  dinâmicas  reativas  promovem  a 

conservação, prevenindo a mudança e sendo fator essencial de estabilidade.  

Sendo  assim,  coloca‐se  a  seguinte  dupla  interrogação:  se  o  PPP  se  apoia 

essencialmente numa lógica de estabilidade, será que ele pode bloquear a necessária 

dinâmica  de  mudança  de  comportamentos,  que  é  essencial  num  processo  de 
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adaptação às mudanças globais? e, se o princípio da precaução promove a consciência 

crítica e reforça a lógica participativa, será que o PPP contradiz o primeiro, tendendo 

a gerar alienação e a anular os objetivos da própria legislação? Esta interrogação pode 

ser declinada na análise de instrumentos orientadores (convenções), normativos (leis) 

e de implementação (regulamentos).  

O contexto da reflexão: o mundo pós Eco‐92 

O debate sobre as questões ambientais tem sido marcado por uma  lenta evolução, 
que  partiu  de  um  paradigma  positivista  e  tecnicista,  na  década  de  1960,  para 
incorporar, progressivamente, outras dimensões.  

No  entanto,  desde  a  Conferência  de  Estocolmo,  em  19727,  estão  presentes  certas 
ideias que ainda hoje prevalecem: a noção de que há uma dimensão humana que é 
autónoma  da  natural,  sendo  ambas  fundamentos  dos  direitos  humanos  (“Os  dois 
aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem‐
estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito 
à própria vida”); a noção do poder transformador dos humanos, antecipando a atual 
noção de “Antropoceno” (“chegou‐se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração 
da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de  inúmeras 
maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca.”); a noção de que a 
pobreza  é  uma  causa  fundamental  dos  problemas  ambientais;  a  noção  de 
compromisso  intergeracional; o  foco no desenvolvimento  (ainda muito associado à 
ideia  de  crescimento)  como  eixo  estratégico  para  a  sustentabilidade;  o  foco  nos 
Estados como principal agente responsável pela gestão dos processos. 

Quinze anos depois, o  relatório da Comissão presidida por Gro Harlem Brundtland, 
significativamente intitulado “O nosso futuro comum”8, acentuaria esta visão de um 
futuro  único,  de  uma  opção  única,  ainda  que  apoiada  no  multilateralismo  (dos 
Estados).  Apesar  dessa  limitação,  que  ainda  valorizava  pouco  os  indivíduos,  o 
documento  destacava  a  importância  da  vertente  social,  atacando  claramente  a 
redução  das  questões  ambientais  à  esfera  ecológica‐naturalista,  e  defende  a 
realização de estudos de impacte ambiental. 

A  cimeira  do  Rio  de  Janeiro  de  1992,  cinco  anos mais  tarde,  marca  uma  viragem 
importante neste percurso. Embora ela decorra dos instrumentos jurídicos anteriores, 
ela teve uma preocupação essencial na operacionalização dos objetivos.  A declaração 
final9,  apesar  de  reiterar  a  declaração  de  Estocolmo,  recua  na  afirmação  de  que  a 
qualidade  ambiental  é  essencial  para  o  conjunto  dos  direitos  humanos,  para  se 
restringir ao direito dos humanos a uma vida saudável e em harmonia com a natureza 
(princípio 1). Este recuo é acompanhado da valorização da participação de todos os 
cidadãos (princípio 10) e da criação do PPP (princípio 16). Ocorre assim uma alteração, 
subtil mas essencial, no paradigma da sustentabilidade: mantém‐se a centralidade dos 
Estados, mas a sua responsabilidade é diluída no PPP, de certa forma “autorizando” 
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que  incumprimentos  de  acordos  e metas  pudessem  ser  atribuídos  aos  causadores 
diretos  dos  danos,  assim  isentando,  na  prática,  as  estruturas  estatais. 
Significativamente, enquanto os Estados se reforçam (com ministérios do ambiente e 
estruturas  afins)  é  reduzido  o  espaço  dos  direitos  humanos  e  aumentada  a  sua 
responsabilização.   Esta lógica teria a sua sequência no protoloco de Kyoto10, o que 
explica em grande medida o grave falhanço deste. 

A  Declaração  de  Joanesburgo  de  200211  viria  a  utilizar  as  expressões  “dignidade 
humana”, “pontos de vista” e “diversidade, que é a nossa força coletiva”, ao mesmo 
tempo  que  sublinha  a  dimensão  social  da  pobreza  como  prioridade.  Porém,  não 
retoma o foco em direitos humanos no sentido amplo. Será preciso esperar a Cimeira 
Rio+20 e a declaração “O Futuro que Queremos” 12 para não apenas se retomar o foco 
nos direitos humanos e reiterar a prioridade dos temas sociológicos (a pobreza e o 
desenvolvimento, designadamente) mas para sublinhar a relevância das pessoas, para 
além  das  instituições,  além  de  promover  a  noção  de  integração  e  reconhecer  e 
valorizar  a  diversidade  das  culturas.  Neste  sentido,  a  cimeira  de  2012  retomou  o 
caminho de 1972, e começou a afastar‐se do caminho traçado em 1992: é significativo 
que quando se reintroduz a expressão “direitos humanos” se abandone o PPP (que 
não é citado uma só vez) e se retome a atribuição das responsabilidades aos Estados. 
Tal como é significativo que o acordo de Paris em 201513, durante a COP21, retome a 
centralidade  dos  direitos  humanos,  ainda  que  este,  de  novo,  recue  na  dimensão 
cultural.  

Abriu‐se um campo de reflexão para a reorientação do paradigma da sustentabilidade, 
colocando  a  diversidade  humana no  seu  centro, mas  as  convenções  internacionais 
ainda  hesitam,  e  de  cada  vez  que  hesitam  são  registados  recuos  globais.  A maior 
dificuldade que a espécie humana enfrenta não são as alterações climáticas e  suas 
consequências ambientais, mas as hesitações em valorizar a diversidade,  as pulsões 
em prol de uma forma atualizada de pensamento único, e as ruturas globais que se 
instalam, sobretudo desde a década de 197014, 15: o desemprego estrutural crescente, 
a quebra de natalidade e a inversão da pirâmide etária, a alienação digital, a crise das 
Nações Unidas  e  do  Sistema Monetário  Internacional,  a mobilidade  crescente  e  os 
problemas de fronteira associados.  

O PPP: um instrumento útil? 

Assim, o estudo comparado dos documentos orientadores internacionais ilustra uma 

evolução,  três  décadas  após  o  relatório  da  Comissão  Brundtland,  que  sugere  uma 

tardia mas crescente influência do PPP na implementação de políticas ambientais até 

2012,  designadamente  no  plano  fiscal.  Simultaneamente,  boas  práticas  ambientais 

construídas com as diferentes partes interessadas tendem a decorrer essencialmente 

do  princípio  da  precaução.  Inversamente,  o  PPP,  pelo  fato  de  desencadear 

essencialmente  mecanismos  de  taxação  que  afetam  mais  diretamente  os 

consumidores  individuais  e  de  fracos  recursos  do  que  grandes  empresas  ou 
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instituições,  pode  potenciar  dinâmicas  anticientíficas  e  que  questionam  de  forma 

muito perigosa, mas eficiente, as recomendações das convenções internacionais16. 

Devemos declinar a interrogação sobre a utilidade e eficácia do PPP em questões: qual 

o fundamento do PPP, qual a sua finalidade, qual a sua necessidade e utilidade?

No  plano  dos  fundamentos,  o  PPP,  sendo  um  princípio  de  punição,  implica  a 

identificação  do  poluidor  e  a  tipificação  do  crime.  O  poluidor  pode  ser  um 

produtor/prevaricador  do  cumprimento  de  leis,  desta  forma  potencialmente 

praticando  crimes  ambientais,  ou  um  consumidor/poluidor,  que  utiliza  tecnologias 

disponíveis poluentes mas não proibidas. No primeiro caso, a legislação baseada no 

princípio da precaução parece ser suficiente, pois permite atuar e punir antes e após 

a  prevaricação;  no  segundo  caso,  como  definir  culpa  individual  se  ocorre  o 

cumprimento das  leis e se satisfazem necessidades que muitas vezes se relacionam 

diretamente  com  diritos  humanos  (por  exemplo,  o  direito  à  livre  circulação)?  No 

primeiro  caso  o  PPP  parece  ser  redundante,  e  no  outro  parece  ser  inaplicável  por 

inimputabilidade. Na prática, e nesta primeira esfera de consideração global, o PPP 

parece  ser  uma  solução  de  recurso  face  à  insuficiente  determinação  em  aplicar  o 

princípio da precaução. 

No  plano  da  finalidade  do  instrumento  jurídico,  o  PPP  tem  como  objetivo  a 

preservação do meio ambiente. Porém, ferido de fundamento como se referiu antes, 

emerge  sobretudo  como  um  instrumento  de  preservação  do  equilíbrio  das  leis, 

compensando  pela  via  repressiva  a  eventual  não  consideração  do  princípio  da 

precaução.  Porém,  ao  fazê‐lo,  não  estará  a  contrariar  o  Direito,  e  o  seu  primeiro 

fundamento que é a dignidade da pessoa humana, indissociável da liberdade e da não 

condenação de uns pelas falhas de outros? Porque deverá um cidadão vivendo com o 

salário mínimo nacional, que utiliza um transporte público movido a combustível de 

origem fóssil e não possui alternativa equivalente não poluente, pagar como parte do 

seu bilhete uma fração da taxa sobre combustíveis decorrente do PPP? Não deveria 

ser  o  Estado,  como  afirmado  desde  Estocolmo  em  1972,  também  considerando  a 

dimensão  social,  como  reforçado  desde  1987,  a  assumir  as  responsabilidades, 

condicionando e taxando essencialmente as corporações e não os indivíduos?  

Um argumento muito utilizado em defesa do PPP é o de que, embora imperfeito, ele 

é necessário em face da situação grave em que se encontram o planeta e as sociedades 

humanas. Diz S. Colombo (2006) que “o Direito Ambiental encontra no Princípio do 

Poluidor‐Pagador,  incorporado  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio  e  também  pelo 

direito internacional, um instrumento capaz de traçar linhas mestras de proteção do 

meio ambiente e de fixar padrões de emissão e abstenção de poluição, com o intuito 

de estabelecer um equilíbrio entre a atividade industrial e o meio ambiente.” 17 Porém, 
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como  vimos o  princípio  da precaução é  suficiente,  se  combinado  com a defesa da 

dignidade da pessoa humana, para traçar as linhas mestras referidas. Acresce que os 

padrões de emissão e abstenção de poluição não decorrem do PPP e sim do avanço 

do  conhecimento  científico  e  da  perceção  social,  combinados  com  o  princípio  da 

precaução. Mais, pensamos que a noção de equilíbrio entre a atividade industrial e o 

meio ambiente, que os afirma como polos opostos de forma maniqueísta, radica numa 

conceção  não  integrada  de  ambiente:  não  é  o  PPP  que  pode  estabelecer  esse 

equilíbrio, é a consciência sociocultural alimentada pelo princípio da precaução, que 

por sua vez é a expressão racional, intelectualizada, do bom senso (sendo por isso que 

pode suscitar a adesão dos cidadãos, contrariamente ao PPP). 

No início o PPP foi assumido na Cimeira de 1992 sob o paradigma da responsabilidade 

dos  Estados  e  da  proteção  do  comércio  e  dos  investimentos  internacionais.  Como 

refere  a  declaração  final:  “As  autoridades  nacionais  devem  procurar  assegurar  a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando em 

conta  o  critério  de  quem  contamina,  deve,  em  princípio,  arcar  com  os  custos  da 

contaminação, levando‐se em conta o interesse público e sem distorcer o comércio e 

os  investimentos  internacionais”  18.  Ou  seja,  tratava‐se  de  gerir  nacionalmente  os 

custos da poluição e assumir como sujeito da norma os países, e não os seus cidadãos. 

Porém,  transposição  de  um  princípio  regulador  de  relações  internacionais  para  as 

legislações  nacionais,  transformando‐o  em  fundamento  de  leis  para  os  cidadãos, 

distorceu o que poderia ser uma extensão do princípio da precaução (sob a forma de 

não ingerência e prevenção de conflitos). Essa transposição, na prática, transferiu a 

responsabilidade  dos  Estados  para  os  cidadãos,  enfraquecendo  a  utilidade  de  um 

princípio  que  poderia  ser  útil  na  regulação  das  relações  internacionais,  mas  é 

redundante nas legislações nacionais.  

Decorre do que referimos acima que o PPP não tem fundamento filosófico coerente 

com  a  lógica  de  direitos  humanos,  que  presidiu  às  reflexões  sobre  as  questões 

ambientais desde a década de 196019. Concluiu‐se igualmente que o seu fim objetivo 

não se relaciona diretamente com as questões ambientais, mas com as debilidades de 

aplicação  de  outros  instrumentos  jurídicos  (por  fraqueza  ou  falta  de  vontade  dos 

Estados), e que como tal não parece ser necessário e justo, nem útil, por colocar sobre 

cada um dos cidadãos o peso de uma responsabilidade que, em muitos casos, não 

podem não é deles. Mas será o PPP, apesar disso, inofensivo? Como já referimos, para 

além da sua aplicação (redundante) face aos crimes ambientais de forma retrospetiva, 

o PPP tem sido usado para aplicar taxas e impostos sobre todos os cidadãos, enquanto

utilizadores de bens que são poluentes, e a despeito de muitas vezes se destinarem à

satisfação  de  necessidades  básicas  sem  alternativas  (energia,  mobilidade,

alimentação, alojamento, etc.). Se é certo que o PPP é defendido como instrumento

ambiental e económico, a despeito destas intenções ele acaba por ser utilizado como
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direito a poluir mediante pagamento  (o que não seria possível admitir se apenas o 

princípio  da  precaução  fosse  utilizado),  sendo  manipulável  para  isentar  de 

responsabilidade efetiva as grande entidades (corporações e Estados), penalizando os 

cidadãos. Neste sentido, o PPP não é inofensivo, pois suporta a hipocrisia de modelos 

económicos que prosseguem a produção em contextos de exploração de mão‐de‐obra 

e extração sem limites dos recursos naturais.  

Será  o  PPP  reformável?  Mesmo  quando  se  reconhecem  as  limitações  do  PPP,  é 

sublinhado que ele não se limita a um princípio de responsabilidade civil e comporta 

quatro dimensões: objetivo‐racional‐económica (apuramento de custos); social‐ética‐

normativa (equidade); político‐ambiental (culpabilidade); e jurídico‐normativa (pena). 

Se o apuramento de custos decorre de avaliações do valor de bens degradados ou 

destruídos (como em qualquer contexto de furto ou violência), a equidade deve ser 

transversal a todo o Direito, a identificação de culpa é regulada pelo apuramento de 

autoria  de  ações  e  titulação  de  propriedades  e  as  penas  devem  recair  sobre  os 

culpados. Não se percebe o que o PPP acrescenta a esta configuração do que deve ser 

a Lei num Estado de Direito, mas reconhece‐se que o PPP abre a porta à violação, na 

Lei, do Direito. 

Existem dificuldades acrescidas neste processo. A identificação do causador/culpado 

da poluição é muitas vezes possível, mas em muitas outras não. Aí, o meio  jurídico 

recorre muitas  vezes  à  figura  do  “poluidor  indireto”,  geralmente  o  consumidor  de 

produtos ou serviços gerados em contextos poluidores ou com impacto subsequente 

(resíduos, por exemplo). A carga tributária difusa é reforçada com este entendimento. 

Ora, os cidadãos são, neste processo, triplamente afetados: sofrem as consequências 

da  poluição;  pagam  tributos  acrescidos;  compram  produtos  mais  caros  (pois  os 

produtores de bens transferem para o consumidor os custos e taxas pagos no processo 

e  produção).  Estamos  perante,  na  prática,  uma  privatização  dos  lucros  (novas 

tecnologias, menos poluentes,  são em grande medida acompanhadas por patentes 

que restringem a sua utilização livre) e uma socialização dos custos (sob a forma de 

taxas e impostos).  

Uma perspetiva no tempo longo 

Na  medida  em  que  o  princípio  da  prevenção,  inspira  uma  sequência  processual 

orientada para a dignidade da pessoa humana, e o PPP é um potencial gerador de 

processos menos eficientes, transparentes e justos, ocorre uma potencial contradição 

processual.  Esta  possível  contradição,  que  beneficia  os  prevaricadores,  explicará  o 

facto de não existir uma contestação desses interesses ao PPP, ainda que se possam 

opor a algumas leis que o citam (mas que não carecem dele). 
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Terá lógica taxar quem não tem a liberdade de optar. Sabemos ser essa uma prática 

ancestral, mas será justa e aceitável num mundo que se pretende democrático? Disse 

Montesquieu  que  “Com  governos moderados  há  uma  compensação  pelo  peso  dos 

impostos, que é a liberdade. Nos países despóticos há um equivalente para a liberdade, 

que é a leveza dos impostos” e que “A liberdade produz taxas excessivas; o efeito das 

taxas excessivas é a escravidão; e a escravidão produz a diminuição dos tributos” 20. O 

filósofo  e  jurista  parecia  adivinhar  no  espaço  de  liberdade  a  berço  de  novos 

despotismos, por excesso de tributação, algo em que as sociedades que assumem os 

direitos humanos e a dignidade da pessoa humana como referência devem refletir.  

O foco da cidadania21 não é a resolução do conflito nem a eliminação da contradição, 

como parece supor o PPP, mas a satisfação e convergência das partes, atuando em 

liberdade e consciência. Ora, a satisfação de interesses contraditórios só se consegue 

quando  se  muda  a  escala  territorial  e  conceptual  de  enquadramento  das 

contradições22,  e  não  se  reduz  estas  a  um  processo  de  “internalização”, 

contrariamente ao que afirmou o documento final da Eco‐92.  

A eficiência de uma reorientação comportamental  reside sempre numa capacidade 

prospetiva  de  médio  ou  longo  prazo,  o  que  implica  conhecimento  partilhado  e 

consciência  crítica.  A  eficácia  de  curto  prazo,  sem  tempo  de  amadurecimento  e 

consolidação de convergências,  tende a potenciar  ruturas em conflitos posteriores, 

ora  isolando  a  esfera  socioeconómica  em  prejuízo  da  ambiental  (como  em  alguns 

países  da  Ásia),  ora  diminuindo  os  impactes  ambientais  pagando  o  preço  do 

empobrecimento (como em Portugal, na primeira metade da corrente década).  

Tornam‐se, assim, necessários instrumentos de curto, médio e longo prazo, para gerir 

um  processo  de  integração  de  interesses,  vontades  e  possibilidades  muitas  vezes 

contraditórios. No médio‐longo  prazo  tal  significa  estruturar  sistemas  de  educação 

para enfrentar dilemas (e não apenas solucionar problemas), valorizar a diversidade e 

a  relatividade  de  perspetivas,  promover  programas  permanentes  de  gestão 

valorizadora dos conflitos, estruturar matrizes sociais territoriais resilientes e debater 

e reforçar o Direito constitucional e as Leis. No curto‐médio prazo importa clarificar a 

separação entre problemas e dilemas, promover a intervenção negocial/arbitral sobre 

os problemas buscando a equidade, criar dinâmicas de clarificação e convergência em 

torno de dilemas, explicitar as divergências de  interesse contraditórios e  traduzir o 

resultado dessa discussão em Leis e Portarias.  

Conclusões 

Conclui‐se  que  o  PPP,  pelo  seu  caráter  punitivo,  deve  ser  assumido  não  como um 

princípio (assumindo que a punição nunca deve ser um princípio ou fundamento do 
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direito, designadamente por entrar facilmente em conflito com as normas não escritas 

mas que conferem identidade e coesão ás comunidades: agrapha nomoï) mas como 

um instrumento supletivo face a eventuais incumprimentos de princípios essenciais e 

seus normativos legais (como os princípios da precaução, da responsabilidade ou da 

legalidade). Nesse sentido, não nos parece que ele deva ser valorizado como tem sido, 

e que urge inverter uma lógica punitiva e depressiva, que bloqueia as transformações 

comportamentais que se tornam urgentes.  

Um direito ambiental democrático carece de, face às necessidades que geraram o PPP, 

construir instrumentos com maior eficiência, numa lógica de participação cidadã e de 

transformação sociocultural. É esse o caminho que, pensamos, se começou a retomar 

na  Cimeira  Rio+20  (ao  não  mencionar  o  PPP)  e  que  se  aprofunda  na  COP21  e, 

sobretudo,  na  Declaração  final  da  Conferência  Mundial  das  Humanidades23  e  no 

documento final sobre o alargamento da aplicação da Ciência da Sustentabilidade24. E 

é  esse  caminho,  ancorado  não  apenas  numa  visão  ambientalista  ou  sociológica  da 

sustentabilidade, mas que valoriza a diversidade cultural e o contributo específico das 

humanidades nesse campo, que será possível convergir em torno da Agenda 2030 e 

dos  Objetivos  do  Desenvolvimento  Sustentável.  É  no  campo  da  gestão  territorial 

integrada  que,  pensamos,  se  pode  construir  uma  visão  alternativa  de  futuro, 

enfrentando dilemas e mantendo uma relação de confiança e não de punição com o 

presente. 

Referências 

1. 1.  J.N Haas,  I. Richoz et al., 1998.  Synchronous Holocene climatic oscillations  recorded on  the

Swiss Plateau and at timberline in the Alps. The Holocene. Volume: 8 issue: 3, page(s): 301‐309.

2. 2.  C. Fengming, L. Tiegang, Z. Lihua and Y. Jun, 2008. A Holocene paleotemperature record based

on radiolaria from the northern Okinawa Trough (East China Sea). Quaternary International 183:

115‐122.

3. 3.  D. E. Black, R. C. Thunell, A. Kaplan, L.C. Peterson and E.J. Tappa, 2004. A 2000‐year record of

Caribbean and tropical North Atlantic hydrographic variability. Paleoceanography 19, PA2022.

4. 4.  J. Rawls, 1997. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes.

5. 5.  A. Aragão, 2014. O princípio do poluidor pagador. Pedra Angular da Política Comunitária do

Ambiente. Lisboa: Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Lisboa.

6. 6.  V.B. Gonçalves, 2013. O princípio da precaução e a gestão dos riscos ambientais: contribuições

e  limitações dos modelos econômicos. Ambiente & Sociedade. v. XVI, n. 4, 121‐140. São Paulo

(consulta eletrónica em 20.01.2018 ‐ www.scielo.br/pdf/asoc/v16n4/08.pdf).

7. 7.  Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment – 1972 (consulta

eletrónica em 20.01.2018 ‐ www.un‐documents.net/unchedec.htêm).

8. 8.  Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988), Nosso futuro comum. Rio

de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas.

9. 9.  Declaração do Rio Sobre Ambiente e Desenvolvimento  (consulta eletrónica em 20.01.2018:

www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1992_Declaracao_Rio.pdf)

10. 10. Protocolo  de  Quioto  (  consulta  eletrónica  em  20.01.2018:

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf).

610

Parte I



11. 11. Declaração  de  Joanesburgo  sobre  Desenvolvimento  Sustentável  (consulta  eletrónica  em

20.01.2018:

www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/2002_Declaracao_Joanesbur

go.pdf).

12. 12. O  Futuro  que  queremos  (consulta  eletrónica  em  20.01.2018:

http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos‐da‐conferencia/o‐futuro‐que‐queremos/).

13. 13. Adoção do acordo de Paris (consulta eletrónica em 20.01.2018: https://nacoesunidas.org/wp‐

content/uploads/2016/04/Acordo‐de‐Paris.pdf).

14. 14. L. Oosterbeek, 2012. Looking at a global disruption  in three steps, plus one to overcome  it.

Territori della Cultura, nº 8, pp. 14‐21.

15. 15. L. Oosterbeek, 2016. Becoming Human. New approaches for uncertain times. In: L. Oosterbeek,

M. Quagliuolo and L. Caron, 2016 (eds.). Sustainability Dilemmas. Transdisciplinary contributions

to integrated cultural landscape management. Mação: Itêm, série ARKEOS, vol. 38‐39, pp. 85‐107.

16. 16. C.‐A.  Caro,  2017.  Climate  Change  Policy  in  the  Trump  Era.  US:  Konrad‐Adenauer‐Stiftung

(consulta  eletrónica  em  20.01.2018:  www.kas.de/wf/doc/kas_49488‐1522‐2‐

30.pdf?170728193307).

17. 17. S. R. B. Colombo, 2006. O Princípio do poluidor‐pagador. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n.

28,  abril.  (consulta  eletrónica  em  20.01.2018:

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=932

).

18. 18. Declaração do Rio Sobre Ambiente e Desenvolvimento  (consulta eletrónica em 20.01.2018:

www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1992_Declaracao_Rio.pdf.

19. 19. L. Oosterbeek, 2017. A diversidade das paisagens culturais como direito humano fundamental.

In: L. Oosterbeek, C.A.P. Fiorillo, 2017 (eds.). II Congresso Luso‐Brasileiro de Direitos Humanos e

Sociedade da Informação. Mação: Instituto Terra e Memória, série Area Domeniu, vol. 6, pp. 42‐

47.

20. 20. B. de Montesquieu, 1995 [1758]. De l'esprit des lois. Paris: Éditions Gallimard, vol. 1.

21. 21. D. Dallari, 1998. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna.

22. 22. Oosterbeek, L., 2013. Direito ambiental ou direito ao ambiente? Uma perspectiva de gestão

integrada do  território.  IN.  Rossi,  F.;  Delfino,  L.  et  al.  (ed.).  Aspectos  controvertidos do  direito

ambiental: tutela material e tutela processual. Belo Horizonte, ed. Fórum, pp. 303‐312.

23. 23. CIPSH, UNESCO (2017). A New Humanities Agenda for the 21st Century. Outcome Document

of  2017  World  Humanities  Conference.  Consulta  eletrónica  em  20.01.2018:

www.cipsh.net/web/channel‐112.htêm.

24. 24. UNESCO (2017). Guidelines12 on Sustainability Science  in Research and Education. Consulta

eletrónica em 20.01.2018: http://en.unesco.org/sites/default/files/guidelines_sus_f_0.pdf.

611

Parte I



OS  TERRITÓRIOS  E  AS  COMUNIDADES  TRADICIONAIS 
NOS  INSTRUMENTOS DE DIREITO  INTERNACIONAL  E A 
INFLUÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE ÂMBITO 
NACIONAL 

Luciana Iocca1, Teresa Fidélis2 
1 Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal 
2 Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 

lucianaiocca@ua.pt, teresafidelis@ua.pt 

Resumo 

As alterações climáticas desafiam o modo como a sociedade se comporta e equaciona 

suas  vulnerabilidades. Neste  âmbito,  as  comunidades  tradicionais  e  seus  territórios 

devem receber especial atenção, por suas especificidades e por poderem contribuir no 

processo de adaptação às alterações climáticas. Um dos instrumentos para formalizar 

estes desafios são os tratados internacionais. O presente artigo, suportado por uma 

análise  jurídica  documental,  avalia  como  estas  comunidades  e  territórios  estão 

reconhecidos nos tratados e o potencial destes instrumentos para influenciar o direito 

interno  dos  respectivos  países  nesta  matéria.  Conclui‐se  que  é  ainda  recente  o 

reconhecimento  das  comunidades  e  territórios  tradicionais  como  núcleos  especiais 

para a promoção da proteção do ambiente e adaptação ás alterações climáticas. 

Introdução 

De  acordo  com  o  5º  Relatório  do  Painel  Intergovernamental  sobre  Mudanças 

Climáticas  –  IPCC‐  da  Organização  das  Nações  Unidas¹,  a  temperatura  do  planeta 

poderá  aumentar  até  4,8  graus  Celsius  neste  século,  afetando  significativamente  a 

atividade humana e os sistemas terrestres. A extensão dos impactos dessas mudanças 

está diretamente ligada às vulnerabilidades de cada grupo social. 

Em  2008,  a  organização  não  governamental  Minority  Rights  Group  International, 

divulgou  o  relatório  State  of  the World‘s  Minorities²  após  analisar  ocorrências  de 

desastres ambientais no mundo concluiu que as minorias étnicas são comumente mais 

afetadas do que os outros grupos e que são também as últimas a serem atendidas 

pelos Estados. Em contrapartida, o Grupo de Trabalho II do Painel Intergovernamental 

sobre  Mudanças  Climáticas,  no  4º  Relatório  de  Avaliação³,  reconheceu  o 
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conhecimento tradicional como uma importante fonte de informação para melhorar 

a  compreensão  das mudanças  climáticas  e  para  o  desenvolvimento  de  estratégias 

abrangentes  de  gerenciamento  de  recursos  naturais  e  adaptação  ao  clima.4 Neste 

âmbito,  as  comunidades  tradicionais  e  seus  territórios  devem  receber  especial 

atenção, não só pelas suas especificidades, mas também por poderem figurar como 

contribuintes  no  processo  de  proteção  do  ambiente  e  de  adaptação  às  alterações 

climáticas. ¹ 

A importância de desenvolver estudos sobre o modo como as vulnerabilidades sociais 

desses grupos vêm sendo equacionadas, relaciona‐se com a compreensão do papel 

que  os  instrumentos  internacionais  vêm  desempenhando  frente  a  estas  questões. 

Desse  modo,  o  presente  artigo  tem  por  objetivo  avaliar  como  os  territórios  e 

comunidades  tradicionais  estão  reconhecidas  nos  instrumentos  jurídicos 

internacionais, quais os mecanismos dispostos para a sua proteção e participação nas 

estratégias  de  adaptação  às  alterações  climáticas,  identificando  como  e  em  que 

medida  os  instrumentos  jurídicos  internacionais  foram  incorporados  nos  sistemas 

jurídicos nacionais e nos instrumentos de política. O artigo divide‐se em cinco seções. 

Depois dessa seção introdutória, na seção 2 apresenta‐se um breve estado da arte do 

tema, analisam‐se os principais conceitos chave e como eles estão inter‐relacionados. 

Na  seção  3  descreve‐se  a  metodologia  de  análise  dos  documentos.  Na  seção  4 

apresentam‐se os  instrumentos  jurídicos em estudo e mostram‐se os resultados da 

análise,  discutindo  se  estes  instrumentos  contribuem  para  a  clara  expressão  dos 

direitos  associados  às  comunidades  e  aos  territórios  tradicionais  e  discutem‐se  os 

resultados  à  luz  do  estado  de  arte  exposto  na  seção  2.  Na  quinta  e  última  seção 

apresentam‐se as principais conclusões. 

Alterações climática: desafiando pessoas e territórios 

Territórios e comunidades tradicionais 

Segundo  IPCC,  no  relatório  intitulado  “Mudanças  Climáticas  2014:  Impactos, 

Adaptação e Vulnerabilidade”¹, os riscos oriundos das alterações climáticas resultam 

da interação entre os perigos associados ao clima e a vulnerabilidade e exposição dos 

sistemas humanos e naturais. A vulnerabilidade, por sua vez, está associada “ao grau 

de  exposição  aos  riscos  naturais  e  antrópicos.  Este  grau  de  exposição  depende 

estreitamente da capacidade de resistência e de resiliência dos indivíduos e dos grupos 

mais afetados”.5 A vulnerabilidade social e  territorial, criada a partir da distribuição 

desigual dos riscos, é agravada pela ausência de mecanismos de efetivação e tutela 

dos direitos fundamentais6, estando diretamente  relacionada com as desigualdades 

sociais, resultante de processos de desenvolvimento díspares. O 5º Relatório do IPCC¹ 

também  apontou,  entre  as  causas  que  contribuem  para  adesigualdade,  as 
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relacionadas com a etnia e cultura. Neste contexto, as comunidades tradicionais e seus 

territórios  devem  receber  especial  atenção,  não  só  pelas  suas  especificidades  que 

historicamente contribuíram com a ampliação da vulnerabilidade, mas também, por 

poderem  figurar  como  contribuintes  no  processo  de  proteção  ao  ambiente  e 

adaptação às alterações climáticas. Abarca‐se aqui comunidades tradicionais a partir 

de  uma  definição  em  extensão7,  a  qual  não  visa  numerá‐las  ou  reduzi‐las  a  uma 

definição  homogênea,  mas  sim,  compreendê‐las  a  partir  das  características  e 

elementos que as compõem, compreendendo que as comunidades se constituem a 

partir de uma processo histórico, político e social. Quando se  fala em comunidades 

tradicionais, fala‐se em configurações sociais com estreita relação com o território e o 

seu modo de uso e gestão, pautado em conhecimentos tradicionalmente construídos 

e transmitidos, dentro de um constante processo de territorialização.8 

O  conceito  de  territórios  tem  significância  identitária,  numa perspectiva  simbólica‐

cultural. Compreendido como espaço das experiências vividas, onde as relações são 

permeadas pelos sentimentos e simbolismos atribuídos aos espaços9, estando, por sua 

vez, intrinsecamente ligado ao conceito de comunidades tradicionais, pois é o modo 

de uso e a relação de pertencimento que confere a ele este sentido. A proteção das 

comunidades tradicionais relaciona‐se diretamente com a proteção dos seus valores 

fundamentais, delineando os limites de adaptação a partir do nível de tolerância dos 

riscos.  Segundo  Klinke  e  Renn10,  os  riscos  podem  ser  classificados  em  aceitáveis, 

toleráveis  e  intoleráveis.  Dentre  os  riscos  intoleráveis,  têm‐se  os  que  ameaçam  a 

continuidade  das  tradições,  pois  afetam  diretamente  o  aspecto  identitário,  não 

podendo  ser  dimensionada  ou  compensada.  11  A  perda  dos  conhecimentos 

tradicionais  é,  assim,  intolerávél,  tanto  diante  da  importância  global  desses 

conhecimentos acerca da biodiversidade, uso e manejo dos recursos naturais, quanto 

da permanência e continuidade das comunidades. 

O conhecimento tradicional é reconhecido pelo IPCC3 como uma importante fonte de 

informação  para  melhorar  a  compreensão  das  mudanças  climáticas  e  para  o 

desenvolvimento de estratégias abrangentes de gerenciamento de recursos naturais 

e  adaptação  ao  clima.  4  Nesse  sentido,  estratégias  de  adapatação  às  alterações 

climáticas devem considerar as vulnerabilidades e colocar, em primeiro plano, como 

as mudanças climáticas impactam nos valores que fundamentam o modo de vida das 

comunidades e a relação com o território aos quais pertencem. 11 

Direito internacional 

O  Direito  Internacional  constitui  um  sistema  legal  próprio,  com  procedimentos 

específicos,  e distinto dos  sistemas nacionais  com os quais  interage.12 A Convenção 

de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), no seu  artigo 2º, definiu Tratado, para 
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os fins da Convenção, como aquele que “designa um acordo internacional concluído 

por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer esteja consignado 

num instrumento único, quer em dois ou mais instrumentos conexos, e qualquer que 

seja a sua denominação particular; [...]”.13 O tratado é expressão de consenso entre 

Estados,  visando  a  conjugação  de  interesses.  Atualmente,  uma  das  grandes 

preocupações mundiais  são as questões  ambientais,  compreendendo  as  alterações 

climáticas e seus  impactos nas comunidades e territórios,  fomentando a criação de 

instrumentos internacionais que visam positivar compromissos entre os Estados tendo 

em  vista  a  atuação  conjunta  para  equacionar  estes  problemas.  Os  tratados 

internacionais assumem um importante papel, por possuir poder normativo e por sua 

capacidade de influênciar as demais normas e políticas em âmbito regional e nacional, 

principalmente no que tange as temáticas relacionadas aos direitos humanos. 14 

As  Constituições,  por  sua  vez,  têm  o  papel  de  savalguardar  os  valores  nacionais  e 

conjugá‐los com os valores globais, realizando os princípios que garantam a cidadania 

em  âmbito  nacional  e  internacional.  O  quadro  legislativo  nacional  tem  o  papel  de 

tradução  dos  valores  presentes  na  Constituição,  por  meio  de  normas  capazes  de 

conferir  objetividade  e  concretude  aos  direitos  e  garantias  contitucionais, 

regulamentando sua aplicabilidade. 

Metodologia 

O estudo desenvolve‐se a partir da análise de conteúdo dos documentos legislativos e 

o modo como contemplam a proteção das comunidades e territórios tradicionais. A

análise  se baseia, assim, na busca das palavras‐chave “comunidades” e “território”,

identificação de suas recorrências e comparação entre os instrumentos. A análise dos

documentos reporta‐se a dois níveis – internacional e nacional. O nível internacional

centra‐se  na  Convenção  sobre Diversidade  Biológica  (1992)15 e  no Acordo  de  Paris

sobre Mudança do Clima (2015)16. A análise referente ao nível nacional centra‐se nos

planos e estratégias nacionais de adaptação às alterações  climáticas do Brasil  e de

Portugal, considerando a inter‐relação histórica e cultural entre os países, apesar de

suas diferenciações geográficas, econômicas, políticas e sociais. Avalia‐se de que modo

o território  e  as  pessoas  estão  previstos  nesses  instrumentos,  como  as

vulnerabilidades estão ali previstas e equacionadas, bem como a capacidade que os

instrumentos  jurídicos  internacionais  revelam para  influenciar o direito  interno dos

respectivos países nesta matéria.
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Comunidades e territórios nos instrumentos  jurídicos ‐ análise 
de resultados 

As convenções 

Como  explicitado  na metodologia,  o  estudo  desenvolveu‐se  a  partir  da  busca  dos 

termos “comunidades” e “território”, identificação de suas recorrências e comparação 

entre  os  instrumentos.  Neste  sentido,  em  âmbito  internacional,  os  instrumentos 

analisados  foram  a  Convenção  da Diversidade  Biológica  e  o  Acordo  de  Paris  sobre 

Mudança do Clima, retornando os resultados explicitados na tabela 1. 

Tabela 1: Comunidades e territórios nos instrumentos internacionais 

Território  Comunidade 
Convenção Da 
Diversidade 
Biológica 

“território de uma das Partes” (Art. 
2º ‐ Arbitragem) 

“território de uma das Partes” (Art. 
15, 1 – Acesso a recursos genéticos) 

 –“comunidades locais e populações indígenas 
com estilo de vida tradicionais” (Art.8º ‐ alínea J – 
Conservação)) 

Acordo De Paris 
Sobre Mudança 
Do Clima 

Sem recorrência  “grupos vulneráveis, comunidades e 
ecossistemas”. (Art. 7, item 5 ) 
“Resiliência das comunidades, meios de 
subsistência e ecossistemas.” (Art. 8, item 4, alínea 
h) 

A  Convenção  sobre  Diversidade  Biológica,  foi  aprovada  em  1992,  durante  a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

na cidade do Rio de Janeiro, não possui caráter vinculante e dispõe sobre a proteção 

e o uso sustentável da diversidade biológica em cada país signatário e a distribuição 

justa e equitativa dos benefícios advindos do uso econômico dos recursos genéticos. 

A palavra‐chave “território” aparece 2 vezes somente para identificar os espaços sob 

os  quais  os  Estados  exercem  sua  soberania  na  aplicação da Convenção. A  palavra‐ 

chave  “comunidade”,  por  sua  vez,  aparece  3  vezes,  uma  para  designar  a  flora 

(comunidade de vegetais) e duas vezes, uma delas no preâmbulo, ambas associadas 

ao  termo  local  ‐  e  “populações  indígenas”  com  direta  relação  com  o  termo 

“tradicional”.  A  Convenção  reconhece  papel  conservacionista  das  comunidades 

tradicionais e  a  importância dos  conhecimentos  tradicionais para a preservação da 

biodiversidade e para o uso dos desse patrimônio genético,  contudo, não abarca a 

relação entre estas comunidades e seus conhecimentos e o território. 

O  Acordo  de  Paris  sobre  Mudança  do  Clima  (2015)  é  um  tratado  no  âmbito  da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, firmado durante a 

21ª Conferência das Partes (COP21) das Nações Unidas, regendo medidas de redução 

de emissão de carbono, de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, tendo 

natureza  jurídica híbrida, com disposições vinculantes e não vinculantes. A palavra‐ 
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chave  “território”  ou  sinônimos  não  aparece  no  documento.  A  palavra‐chave 

“comunidade”, aparece 3 vezes, 1 vez no preâmbulo e 2 vezes no corpo do documento, 

sempre  ligada  ao  adjetivo  “local”,  utilizando  ainda  os  termos  “povos  indígenas”  e 

“grupos  vulneráveis”.  No  artigo  7º  salienta‐se  a  importância  do  conhecimento 

tradicional,  indígena  e  local,  da  especial  atenção  a  esses  grupos,  bem  como  a 

necessidade  de  implementar  mecanismos  de  participação,  valorizando  o 

conhecimento tradicional, indígena e local nas ações ligadas à adaptação às mudanças 

climáticas. O artigo 8º, por sua vez, inclui a resiliência como ponto fundamental para 

o processo de adaptação as mudanças climáticas, abordando a importância de evitar,

minimizar e abordar as perdas e danos associados aos efeitos adversos das mudanças

climáticas. 16

As estratégias nacionais 

No âmbito nacional, o estudo centrou‐se na análise do Plano Nacional de Adaptação à 

Mudança do Clima do Brasil – PNA e da Estratégia Nacional de Adaptação à Alterações 

Climáticas de Portugal – ENAAC,  registrando o número de ocorrências e os  termos 

associados à eles, conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Comunidades e territórios nos instrumentos nacionais 
Território ‐  Comunidade 

Plano Nacional  73 recorrências que aparecem 
associadas aos seguintes termos: 
 Nacional, regional, local

 Tradicionalmente ocupados

 De povos indígenas

 Vulneráveis

59 recorrências que aparecem associadas aos 
seguintes termos: 
 Local

 Vulneráveis

 Científica

 Tradicionais
 Indígenas

de Adaptação 
à 
Mudança do 
Clima 

Estratégia  28 recorrências que aparecem 
associadas aos seguintes termos: 
 Nacional, regional, local,

 Ordenamento

 Vulnerabilidade

8 recorrências que aparecem associadas aos 
seguintes termos: 
 Internacional

 Científica

 Local

Nacional de 
Adaptação à 
Alterações 
Climáticas 

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima do Brasil17, de 2016, está dividido 

em estratégia geral e estratégias setoriais e temáticas, com onze setores estratégicos: 

Agricultura, Biodiversidade e Ecossistemas, Cidades, Desastres Naturais,  Indústria e 

Mineração,  Infraestrutura,  Povos  e  Comunidades  Vulneráveis,  Recursos  Hídricos, 

Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional e Zonas Costeiras. Na Portaria que institui o 

Plano brasileiro, os termos “território” e “comunidade” não aparecem. Os  termos  de 

pesquisa  são  encontrados  somente  nas  estratégias  setoriais  e temáticas, havendo 

73 recorrências do termo “território”, utilizado para designar o espaço geográfico de 

exercício  da  soberania,  os  espaços  nacional,  regional  e  local.  O  termo  “território” 
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aparece, ainda, associado aos termos “vulnerabilidade” e “tradicionalmente ocupado”, 

sendo que todas essas recorrências encontram‐se ligadas ao setor estratégico “povos 

e comunidades vulneráveis”. São abarcados como povos e populações vulneráveis os 

grupos  indígenas,  comunidades  tradicionais  e  grupos  de  baixa  renda.  O  termo 

“comunidade”, por sua vez, possui 59 recorrências, associadas, em sua maioria, aos 

termos “local”, “vulneráveis”, “tradicional”, “indígena” e “científica”. 

A  Estratégia Nacional  de Adaptação  à Alterações  Climáticas  de  Portugal17 de  2010, 

propõe uma estratégia multiescalar (âmbito nacional e municipal), com nove setores 

estratégicos:  ordenamento  territorial  e  cidades,  recursos  hídricos,  segurança  de 

pessoas  e  bens,  saúde  humana,  energia  e  indústria,  turismo,  agricultura  floresta  e 

pesca,  zonas  costeiras  e  biodiversidade.  Neste  documento,  o  termo  “comunidade” 

possui  8  recorrências,  com  3  significações  distintas  (comunidade  científica, 

comunidade internacional e comunidade local). O termo “local” surge com ligado ao 

setor  estratégico  “segurança  de  pessoas  e  bens”.  O  termo  “território”  possui  28 

recorrências, utilizada para designar o espaço geográfico de exercício da soberania e 

associado ao termo “ordenamento”, “local”, “nacional”, “regional”. A maior parte das 

recorrências  estão  associadas  ao  termo  “ordenamento”,  ligados  a  este  setor 

estratégico. 

Direito internacional e influências no direito interno – planos e 
estratégias – discussão dos resultados 

No  estudo  dos  instrumentos  internacionais,  verificou‐se  que  as  comunidades 

tradicionais  são  reconhecidas  como  grupos  mais  vulneráveis  diante  dos  riscos 

associados  às  alterações  climática, mas  capacidade  para  contribuir  no  processo  de 

adaptação a essas mudanças, diante dos conhecimentos que possuem em relação a 

biodiversidade  e  ao  ambiente.  Entretanto,  não há  referência  aos  territórios  sob os 

quais  essas  comunidades  estão  estabelecidas.  Nesse  sentido,  os  instrumentos  não 

conferem garantias de que o processo de adaptação se dê com adoção de medidas 

que  respeitem  os  valores  tradicionais,  diretamente  ligados  à  relação  de 

pertencimento8 dessas comunidades com o território, como espaço de reprodução e 

desenvolvimento social, espiritual, econômico e cultural, o que pode contribuir para 

ocorrência de danos irreparáveis. 9,10,11 

Ao se analisar como os instrumentos internacionais se concretizam nas políticas em 

âmbito  nacional,  mais  especificamente  nas  estratégias  e  planos  nacionais  de 

adaptação as alterações climáticas, constata‐se que essa concretização se dá de modo 

distinto entre o contexto do Brasil e o contexto de Portugal. No Plano Nacional de 

Adaptações  à  Mudança  do  Clima  brasileiro,  as  comunidades  e  seus  respectivos 

territórios são abarcados somente da perspectiva da vulnerabilidade, não havendo o 
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reconhecimento do potencial contributo destes grupos no processo de adaptação às 

alterações climáticas. Aqui, abarca‐se comunidade associada ao termo “local” quanto 

ao  termo  “tradicional”  ou  “indígena”.  Na  Estratégia  Nacional  de  Adaptação  às 

Alterações  Climáticas  portuguesa,  não  há  menção  a  presença  de  possíveis 

diferenciações comunitárias ou territoriais com direta relação com o tradicional, em 

que pese esta estabelecer, como seu principal objetivo o de reduzir vulnerabilidades, 

aumentando a capacidade de resposta. O termo “território” está diretamente ligado 

ao termo “ordenamento”. 

A comparação entre as políticas nacionais dos dois países mostra que as convenções 

são  traduzidas  de modo  distinto,  tendo  em  vista  os  contextos  históricos  e  sociais 

distintos,  resultando  em  políticas  que  equacionam  as  vulnerabilidades  a  partir  de 

abordagem  igualmente  distintas.  No  Brasil  o  foco  está  nas  pessoas  enquanto  em 

Portugal o foco está no território. Neste sentido, tendo a desigualdade como elemento 

gerador  de  vulnerabilidades  socioambientais,  é  imperioso  reconhecer  suas  “causas 

profundas”5  e  considera‐las  no  processo  de  criação  e  implementação  de  políticas 

públicas de gestão territorial. 

Conclusões 

O estudo  permite  concluir  que  é  recente  o  reconhecimento  em  âmbito  global  das 

comunidades e  territórios  tradicionais  como núcleos especiais para a promoção da 

proteção do ambiente e adaptação ás alterações climáticas e que pouco se avançou 

na criação de mecanismos para atender às suas vulnerabilidades. Ao verificar o modo 

como  “comunidade”  e  “território”  são  vislumbrados  nos  instrumentos  jurídicos 

internacionais  e  nacionais,  identifica‐se  que  há  uma  ausência  de  diálogo  entre  os 

Tratados  analisados,  pois  não  reconhecem  de  modo  relacional  territórios  e 

comunidades, abarcando esses direitos de modo fragmentado, dissociando a relação 

comunidade  e  território,  ou  abarcando  apenas  os  contributos  que  o  uso  dos 

conhecimentos oriundos dessas comunidades pode gerar. A análise da influência dos 

tratados  estudados  sobre  a  as  estratégias  de  adaptação  às  alterações  climáticas, 

verificou‐se que a reflexão sobre a tradução dos tratados internacionais na legislação 

nacional e nas estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas precisa ser 

fortalecida,  tendo  em  vista  a  efetivação  dos  direitos  fundamentais  destas 

comunidades e a proteção do território. 
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Resumo 

Este  artigo  tem por  objetivo  apresentar  o modelo  do  Plano  de Gestão  de  Logística 

Sustentável, do Senado Federal e a experiência obtida por meio da inserção de critérios 

de  sustentabilidade,  na  administração  pública.  O  presente  estudo,  de  caráter 

exploratório, investigou a inserção dos parâmetros de sustentabilidade, na gestão do 

poder legislativo brasileiro, no período compreendido entre 2015 e 2017, por meio de 

pesquisa bibliográfica e análise documental, com dados disponibilizados pelo Portal da 

Transparência, do referido órgão. Os resultados sinalizam que a adoção de medidas 

sustentáveis, especialmente aquelas vinculadas a compras, bem como a mitigação das 

emissões de carbono   são aspectos positivos a serem destacados dentro da agenda 

organizacional,  em  consonância  com  a  Agenda  2030  para  o  Desenvolvimento 

Sustentável. 

Introdução 

Nas  últimas  décadas  o  tema  da  sustentabilidade  tem  permeado  as  ações  da 

administração pública no Brasil. Esse fato se deve, entre outros aspectos, às premissas 

estabelecidas por normas constitucionais, leis ordinárias, acordos internacionais que 

contribuem para revisão dos padrões disciplinados sobre o consumo e a produção dos 

insumos pelos órgãos públicos, em atenção ao uso responsável dos recursos naturais. 

Além disso, demais  fatores,  como a  transparência dos gastos públicos e o  controle 

social  tornam mais  efetivas  à  regulação de  exigências  de padrões  sustentáveis  nas 

atividades administrativas do Governo. 
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Segundo  Silva  e  Barki1  (2012),  a  pauta  global  pela  sustentabilidade  percorre 

inicialmente um conjunto de discussões internacionais, que se desdobra na esfera do 

ordenamento  nacional,  moldando  o  universo  dos  processos  decisórios  e  de 

planejamento  espalhando‐se,  por  sua  vez,  no  tecido  institucional.  Entre  as  normas 

recentes  operadas  pelo  poder  legislativo  brasileiro,  que  vão  ao  encontro  da 

responsabilidade  do  Estado,  no  cumprimento  da  sustentabilidade  destacam‐se  a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNCM), Lei n° 12.187, de 2009; a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei n° 12.305/2010 e; a nova redação dada pela 

Lei  n°12.349/2010  ao  art.  3°  da  Lei  8.666/93,  que  estabelece  a  promoção  do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração 

Pública.Por certo, o arcabouço pelo qual o poder público deve orientar a sua prática, 

é  ainda  robusto  e  desdobra‐se  em  outras  normas  jurídicas  que  se  destinam  a 

disciplinar  e  compatibilizar  os  processos  internos  e  externos  para  torná‐los 

conjuntamente sustentáveis. 

Pela perspectiva da  sustentabilidade, as questões econômicas,  sociais e ambientais 

passam  a  ser  tratadas  de  forma  integrada  e  compartilhada  com  os  desafios  da 

governança, dos processos decisórios e de planejamento do setor público brasileiro. 

Nesse sentido, o debate em torno da sustentabilidade faz romper o padrão de uma 

“velha  administração”  baseada  no  modelo  de  planejamento  econômico  e  fiscal, 

segundo  Martins  e  Marini2  (2010),  para  uma  gestão  pública  contemporânea  que 

favorece a definição de prioridades, entre as quais insere‐se a responsabilidade social 

e a proteção do ambiente. Essa condição, de compatibilização entre fator econômico, 

ambiental e social, endereça as reflexões sobre a postura ética do Estado diante da 

necessidade  de  revisão  dos  padrões  de  produção  e  consumo  e  da  inserção  de 

parâmetros de sustentabilidade, entendido como sendo, de acordo com Mac Queen e 

Noak3  (1988)  e  também  Bellen4  (2004),  uma  medida  que  resume  informações 

relevantes acerca do tema nas práticas e nos processos organizacionais. 

De  acordo  com  Göcks  &  Augustin  (2015)5;  Santos6  (2015),  o  poder  público  tem 

relevante  significação  econômica  nos  gastos  da  admisnitração  pública,  sendo 

considerado  como  grande  gerador  e  consumidor  de  recursos  naturais.  Conforme 

dados  disponíveis  no  site  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  do  Brasil,  o  governo 

despende,  anualmente,  mais  de  600  bilhões  de  reais  com  aquisição  de  bens  e 

contratações de serviços. Isso é equivalente a 15% do PIB Nacional, motivo pelo qual 

o poder público deve estimular uma economia que resulte em um consumo pautado

na diminuição dos gastos públicos e dos impactos e riscos sociais e ambientais.

Essa  perspectiva,  por  sua  vez,  encontra‐se  alinhada  à  estratégia  dos  Objetivos  do

Desenvolvimento  Sustentável  (ODS),  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)

descritos  na  Agenda  2030,  especificamente,  destacado  no  objetivo  12,  que  dispõe

sobre padrões e produção e de consumo sustentáveis.
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Dessa  forma,  a  inserção  da  sustentabilidade,  no  cenário  da  organização  pública 

brasileira  se  apresenta,  segundo  Machado7  (2002),  como  uma  oportunidade  para 

envolver e comprometer os integrantes do Governo para melhor desempenhar o seu 

papel como usuários diretos e indiretos dos recursos naturais. Em conformidade com 

tais premissas e, a fim de atingir a efetiva proteção do meio ambiente, o Ministério do 

Planejamento  Orçamento  e  Gestão  (MPOG)  do  Brasil,  por  meio  da  Instrução 

Normativa n°01, de 2010, têm orientado à Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional, a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação  de  serviços  ou  obras,  considerando  os  processos  de  extração  ou 

fabricação, utilização e descarte dos produtos e das matérias‐primas. 

A adoção de medidas de sustentabilidade ocorre de forma não padronizada no âmbito 

do poder público brasileiro. Isso se vale em razão da autonomia dos poderes judiciário, 

executivo e legislativo, no entanto, não há divergência em relação a sua aplicabilidade. 

No âmbito do Poder Judiciário, a Resolução n°201, de 2015 estabelece que todos os 

órgãos  e  Conselhos  do  Poder  Judiciário  do  Brasil  deverão  criar  unidades 

socioambientais  e  estabelecer  competências  e  implementar  Planos  de  Logística 

Sustentável (PLS). 

No Poder  Executivo,  o programa do Ministério  do Meio Ambiente  (MMA), Agenda 

Ambiental  na  Administração  Pública  (A3P),  tem  estimulado  os  órgãos  públicos  a 

implementarem, por meio de adesão voluntária, práticas de sustentabilidade em sua 

gestão.  

No  que  tange  ao  Poder  Legislativo  Federal,  a  previsão  dos  parâmetros  de 

sustentabilidade  ocorre  por  meio  da  adesão  voluntária  à  Agenda  Ambiental  da 

Administração  Pública  (A3P)  e,  assim  como no  judiciário,  pela  adoção  do  Plano  de 

Logística Sustentável. 

Atualmente,  o  PLS  tem  sido  adotado  como  um  instrumento  de  gestão  que  busca 

promover mudanças cumulativas ou combinações que orientam ao desenvolvimento 

de novas formas organizacionais, na qual os princípios da sustentabilidade passam a 

ser  observados  nesse  contexto,  classificando  como  atributo  de  valor  a 

responsabilidade socioambiental. No entanto, segundo Bellen4 (2004), as ferramentas 

relacionadas à sustentabilidade, ainda não descrevem totalmente como as dimensões 

atribuídas  a  esse  conceito  interagem  entre  si,  ou  seja,  como  impactam  umas  nas 

outras.  Decorre  disso,  a  necessidade  de  investigar  a  sustentabilidade,  levando  em 

consideração a seleção de medidas que possam comunicar o avanço de metas que 

expõem a tendência da sustentabilidade de modo perceptível. Afigura‐se, assim, para 

fins desse artigo o levantamento das práticas socioambientais descritas, no modelo do 
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Plano de Gestão de Logística Sustentável, do Senado Federal e a experiência obtida 

com a inserção de medidas de sustentabilidade, no âmbito do poder público legislativo 

brasileiro. 

Contextualização do Plano de Gestão de Logística Sustentável, 
do Senado Federal 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável do Senado Federal foi instituído por meio 

do Ato da Comissão Diretora n°24, de 2014 e se constitui como sendo uma ferramenta 

de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos 

de  execução  e  mecanismos  de  monitoramento  e  avaliação  que  permite  o 

estabelecimento  de  práticas  de  sustentabilidade  e  racionalização  dos  gastos  e 

processo do Senado Federal. O PLS foi elaborado por uma Comissão Gestora, instituída 

por meio da Portaria n°3295, de 2014, e consolidado a partir das propostas formuladas 

por  diversas  áreas  do órgão. O documento  abrange um  inventário  de bens  e  onze 

planos de  ação  com detalhamento de metas  e  indicadores distribuídos pelos  eixos 

temáticos: material de consumo, serviço de impressão, energia elétrica, água e esgoto, 

gestão  de  resíduos,  qualidade  de  vida  no  ambiente  de  trabalho,  compras  e 

contratações, deslocamento de pessoal, arborização e manutenção de áreas verdes, 

serviços gráficos, tecnologia da informação. 

O documento foi aprovado pelo Ato n°25, de 2015 da Diretoria‐Geral e entrou na sua 

fase  de  execução,  a  partir  da  sua  data  de  publicação.  O  primeiro  relatório  de 

monitoramento dos dados foi publicado no Portal da Transparência do Senado Federal 

e  refere‐se  ao  período  de  agosto  de  2015  a  julho  de  2016.  A  versão  revisada  do 

documento, para o biênio 2017/2018, contém as ações cujos prazos ainda estão em 

vigor ou nas quais, as metas ainda não foram alcançadas e/ou sofreram alterações. 

Método 

Esta é uma pesquisa de natureza exploratória foi realizada por meio de levantamento 

bibliográfico e documental, tendo o Senado Federal do Brasil como um estudo de caso, 

para  explorar,  numa  etapa  de  investigação  mais  genérica,  a  inserção  do  tema  da 

sustentabilidade no âmbito do poder público  legislativo. Conforme Gil8  (2008) essa 

indicação  é  comumente  adotada  para  estudos  nos  quais  a  preocupação  da 

investigação está na atuação prática da realidade organizacional 
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Procedimentos Metodológicos 

Para fins dessa pesquisa, os documentos utilizados para subsidiar o levantamento dos 

dados  foram  extraídos  a  partir  do  portal  da  transparência  do  Senado  Federal, 

disponível  no  sítio  da  internet,  no  endereço  eletrônico  www.senado.gov.br.  Esse 

procedimento foi adotado em razão da disponibilidade e publicidade dos dados e dos 

atos administrativos concernentes à Política de Responsabilidade Socioambiental do 

órgão, sendo considerado o Plano de Gestão de Logística Sustentável  (PGLS), como 

propósito dessa investigação. 

O PGLS  foi avaliado considerando a  inserção da variável sustentabilidade nas ações 

administrativas do Senado Federal, no período compreendido entre 2015 e 2017. As 

ações  foram  selecionadas  conforme  a  declaração  de  metas  e  indicadores  que 

pudessem  prover  informações  concretas  acerca  da  representação  operacional  do 

atributo sustentabilidade, a partir da data de aprovação do Plano. A matriz das ações 

convergente  com  os  indicadores  de  sustentabilidade  em  direção  às  metas 

estabelecidas, no PGLS foi agrupada conforme o Quadro 1, de acordo com os seguintes 

eixos  temáticos:  i)material  de  consumo;  ii)  energia  elétrica;  iii)  água;  iv)  gestão  de 

resíduos; v) deslocamento de pessoal e; vi) arborização e manutenção de áreas verdes. 

Para  efeito  de monitoramento  dos  indicadores  previstos  nas  ações  detalhadas  foi 

adotado o Relatório de Avaliação de Desempenho de Metas do PGLS, publicado em 

agosto de 2017. 

Quadro 1: Matriz das ações com metas e indicadores de sustentabilidade 
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Eixo Temático  Ação  Indicador  Meta 

Material de 

Consumo 

(compras) 

Substituição de copos 
descartáveis de plásticos por 
copos biodegradáveis 

Percentual de 
redução dos 
copos plásticos 
descartáveis 

100% dos 
copos 
descartáveis 
biodegradáveis 

Energia Elétrica  Diminuição do consumo de  Percentual de 
redução de 
energia 
consumida em 
(Kwa) 

Redução em 
5% do 
consumo de 
energia global 

Água  Diminuição do consumo de 

água 

Percentual de 
redução de água 
consumida por 
(m3) 

Redução de 
5% do 
consumo 
global 

Gestão de 

Resíduos 

Destinação correta dos 

resíduos provenientes das 

atividades do Senado Federal 

Percentual do 
volume dos 
resíduos 
corretamente 
destinados 

80% de 

destinação 

adequada 

Deslocamento de 

Pessoal 

Criação de bolsões de vagas 

preferenciais para carros cuja 

ocupação seja igual ou 

superior a três pessoas (carona 

solidária) 

Vagas 

preferências 

implantadas 

20 vagas 

implantadas 

Arborização e 
manutenção de 
áreas verdes 

Mitigação das emissões de 

Carbono por meio de plantio 

vegetal 

Quantidade de 

emissões 

mitigadas 

5000 mudas 

produzidas e 

plantadas 

Resultados 

Para  o  eixo  temático  Material  de  Consumo  (copos  descartáveis),  o  critério  de 

sustentabilidade  identificado  foi  a  biodegradalidade  do  material.  Os  novos  copos 

adquiridos em substituição aos copos descartáveis de plásticos apresentam em sua 

composição amido de milho, o que diminui, significativamente, os impactos negativos 

gerados ao ambiente em comparação aos copos utilizados anteriormente. Conforme 

o Gráfico 1 se observa uma medida de redução em torno de 90% na disponibilização

dos copos se comparados ao mesmo período do ano base (2015).
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Gráfico 1: Quantidade de copos descartáveis distribuídos 

Fonte: Plano de Gestão de Logística Sustentável, Senado Federal. 

Para o eixo temático Energia Elétrica, destaca‐se que a meta de redução de 5% não foi 

alcançada no primeiro ano de execução do Plano. No entanto, com a intervenção da 

medida de ligamento e desligamento automático dos equipamentos de climatização, 

a partir de fevereiro de 2017, observa‐se no Gráfico 2, uma tendência de redução do 

consumo, a partir da série histórica dos dois últimos anos, o que pode estar associado 

à regulação do tempo de uso dos aparelhos de ar condicionado. 

Gráfico 2: Consumo de energia elétrica 

(KWh) 
Fonte: Escritório de Governança, 

Senado Federal. 
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Com  relação  à medida de  redução de Água,  a meta  também não  foi  alcançada no 

primeiro ano de execução do Plano. As  informações disponíveis no  site do Senado 

Federal destacam que a proposta de intervenção direta com a instalação de redutores 

de pressão de água acarretou, em 2017, uma economia de 5 mil m3, de água/mês no 

trimestre de maio a julho, se comparado a igual período em 2016. Em 2017, observa‐

se a diminuição do consumo relativo aos anos anteriores, conforme Gráfico 3. 

Gráfico 3: Consumo de Água (m3) 

Fonte: Escritório de Governança, Senado Federal 

No  que  concerne  à  Gestão  de  Resíduos  Sólidos,  um  plano  de  gerenciamento  foi 

elaborado para atender as prerrogativas da legislação vigente e consolidar as práticas 

já adotadas pelo órgão. O indicador, percentual do volume produzido não foi apurado 

no  relatório  do  PGLS.  Os  resíduos  encontram‐se  classificados  em  não  perigosos  e 

perigosos. 

Como não perigosos estão classificados os resíduos orgânicos, a exemplo das sobras 

de  alimentos,  borra  de  café,  podas  de  grama  e  folhas  que  são,  na  maior  parte, 

destinados    ao  Viveiro  do  Senado  Federal  para  procedimento  de  compostagem. O 

papel A4, impressos em geral, plotagem de papel, embalagens de papelão, laminados 

e esquadrias são coletados para reciclagem, conforme contratos específicos. As sobras 

de MDF, sucata de madeira são usadas na fabricação de bancos e molduras produzidos 

pela marcenaria do órgão. Do mesmo modo, as bitucas de cigarro (ponta de cigarro 

fumado ou guimba) também são coletas e 100% são reaproveitadas para produção de 

papel, em projeto específico de parceria com a Universidade de Brasília. 

Quanto  aos  resíduos  perigosos,  foram  destacados  os  procedimentos  de  logística 

reversa  para  lâmpadas  fluorescentes,  baterias  de  grande  capacidade,  cartuchos, 

tonners e impressoras, além de coleta seletiva para pilhas e baterias. Demais resíduos, 
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não citados, atendem à disposição adequada prevista no Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), do Senado Federal. 

Ademais, destaca‐se como medida de sustentabilidade a ser observada, a inclusão de 

cláusula de exigência para eliminação de produtos descartáveis ou uso de materiais 

descartáveis biodegradáveis nos contratos dos restaurantes e lanchonetes mantidos 

com o Senado Federal. 

Quanto à avaliação de medidas para criação de Deslocamento de Pessoal, foi avaliado 

o Programa  Carona  Solidária,  que  visa,  no  âmbito  do  PGLS,  o  incentivo  ao

compartilhamento do uso do carro, ao convívio social e à promoção da mobilidade

urbana. A meta de criação de bolsões com vagas preferenciais, para quem adota esse

comportamento  para  se  deslocar  ao  trabalho,  foi  criada  e  supera  a  previsão

determinada no PGLS, sendo destinada a essa função 23 vagas especiais.

A medida para mitigação das emissões de CO2 por meio de plantio vegetal compõe, de 

acordo  com  o  relatório  avaliado,  ações  relativas  ao  Programa  Carbono  Menos, 

instituído em julho de 2015, com o objetivo de mitigar as emissões de Carbono geradas 

pelas atividades do Senado Federal. O programa possui uma meta progressiva e, findo 

o prazo  de  cinco  anos,  objetiva‐se  alcançar  5%  de  compensação  das  principais

emissões  de  Carbono,  conforme meta  descrita  no  PGLS.  De  acordo  com  dados  do

programa foram plantadas 4009 árvores, o que possibilitou o sequestro de 60,45 (t)

de CO2, em 2016, conforme dados ilustrados no Gráfico 4.

Gráfico 4: Mitigação das emissões de Carbono por meio de plantio vegetal 
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Destaca‐se o aumento progressivo da mitigação da emissão de CO2 ao longo dos três 

anos da análise, conforme os dados apresentados, indicando um grande potencial de 

crescimento e aprimoramento dessa ação dentro do escopo do PGLS. No âmbito do 

Programa  Carbono Menos,  há  uma  indicação  (sugestão)  de  aumento  da meta,  de 

modo  factível,  no  prazo  de  dez  anos,  porém  ainda  não  consta  publicado  o  novo 

parâmetro a ser alcançado no âmbito do PGLS. 

Conclusão 

A  inserção  da  sustentabilidade,  no  âmbito  da  administração  pública  pode  ser 

considerada como um processo de inovação, pois, ao propor a  inclusão de critérios 

ambientais, redução de custos, compras sustentáveis e condutas proecológicas, este 

modelo de gestão insere novidades à organização e enseja mudanças que demandam 

esforços para atender às novas exigências estabelecidas. 

De modo geral, as ações previstas no PGLS tiveram suas metas alcançadas e sinalizam 

o avanço no processo de adesão a padrões sustentáveis, especificamente nos eixos

temáticos  material  de  consumo  e  mitigação  das  emissões  de  carbono.  Mesmo

naquelas ações cujas metas foram atendidas de forma parcial, ocorreu por parte da

organização, proposição de medidas para viabilizar os objetivos pretendidos. Nesse

sentido, destaca‐se que a adoção de mecanismos como o Plano de Gestão de Logística

Sustentável, pode ser uma ferramenta para orientar a adoção de medidas, nas quais a

necessidade  de  estabelecimento  de  padrões  sustentáveis  de  consumo  se  faça

presente.  Além  disso,  a  experiência  acumulada  com  o  uso,  monitoramento  da

ferramenta e determinação de indicadores também pode produzir efeitos positivos no

processo de gestão.

Em que pese à inserção da sustentabilidade nas organizações esteja acontecendo de 

forma  lenta,  especialmente  com  relação  a  compras  e  contrações,  como  destaca 

Covatti9  (2015,  p.90),  esse  novo  modelo  vai  “redimensionando  os  padrões  da 

administração  pública”.  Essa  prerrogativa,  de  um  novo  desenho  organizacional 

atende,  ainda  que  de  forma  gradual,  aos  interesses  coletivos  para  um  caminho 

sustentável e resiliente, previsto na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma, considera‐se que a discussão sobre a sustentabilidade, na administração 

pública é uma questão que acolhe muito além dos esquemas processuais e logísticos, 

requer  por  sua  vez,  o  entendimento  de  que  as  circunstâncias  associadas  à 

sustentabilidade são complexas e não se limitam a resultados imediatos. 

Para efetividade do plano considera‐se que os diálogos na organização contemplem 

não somente o atendimento às normas sobre sustentabilidade, mas que alcance um 

processo  contínuo  de  aprimoramento  da  gestão  capaz  de  refletir  uma  mudança 
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cultural  pautada  no  compromisso  com  o  gasto  público  e  na  responsabilidade 

socioambiental. 

O modelo de gestão para sustentabilidade do Senado Federal é um exemplo indutor 

de boas  práticas,  entre  tantos  outros,  como o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),  o 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), a Câmara dos Deputados e mesmo em 

outros  setores  e  órgãos  do  poder  executivo,  judiciário  e  legislativo.  Apesar  da 

necessidade de ser aperfeiçoado, como qualquer processo de gestão, sobretudo na 

gestão pública, representa um avanço no processo de mudança paradigmática para 

uma organização sustentável. 
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Resumo 

As  hortas  urbanas  são  um  conceito  com  séculos  de  história,  com  evidências  na 

literatura  portuguesa  e  internacional,  mas  a  designação  hortas  urbanas  carrega 

alguma ambiguidade na sua circunscrição. Isto porque coexistem nos dias de hoje as 

tradicionais hortas urbanas (existentes nos pátios dos prédios urbanos, em terrenos 

contíguos às habitações ou áreas de terreno não urbanizado nas áreas urbanas) com 

mais de um século de história e um novo conceito de hortas urbanas. Pretende‐se com 

esta  apresentação  contribuir  para  clarificar  o  que distingue estes dois conceitos de 

horta  urbana,  através  da  revisão  da  literatura  com  vista  ao  seu  enquadramento 

conceptual  considerando‐se  os  diversos  contextos  em  que  se  define  a  nível 

internacional.  Um  segundo  objetivo  da  apresentação  é  introduzir  o  quadro  legal 

existente em Portugal para o enquadramento das várias hortas urbanas. 

Introdução 

As  hortas  urbanas  são  um  conceito  com  séculos  de  história,  com  evidências  na 

literatura portuguesa e  internacional.  Todavia a designação hortas urbanas  carrega 

alguma ambiguidade na sua circunscrição, devido à emergência nos anos mais recentes 

de uma nova geração de hortas urbanas, que incluem as hortas sociais, comunitárias, 

entre outras. 

Assente numa perspetiva holística que conjuga várias componentes e ciências, este 

estudo numa primeira parte faz um enquadramento conceptual das hortas urbanas 

tradicionais e jardins comunitários tradicionais num contexto internacional descendo 

posteriormente à realidade nacional. Distinguindo‐as de seguida da nova geração de 

hortas urbanas.  Feita essa  distinção,  faremos  um  enquadramento  legal  desta  nova 

geração de hortas urbanas no ordenamento jurídico nacional. 
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Digressão pela  história  do conceito de hortas urbanas e  jardins 
comunitários tradicionais no panorama internacional 

O surgimento das hortas urbanas está relacionado com o início da industrialização e 

consequentemente do êxodo rural e crescimento da população, durante o século XVIII. 

Para fazer face a esse crescimento, os novos cidadãos tiveram necessidade de criar 

espaços onde pudessem cultivar alguns alimentos para combater a escassez com que 

se depararam nas suas novas vidas nos centros urbanos. 

As  hortas  urbanas  foram  aparecendo  nos  países  do  norte  da  Europa,  durante  a 

segunda metade do século XIX (Smit, Nasr, & Ratta, 2001). 

Na Alemanha a origem das hortas urbanas está associada ao nome de Daniel Gottlieb 

Moritz Schreber (1808‐1861), um chefe de clínica ortopédica alternativa, localizada na 

cidade de Leipzig. Embora a sua profissão não estivesse  ligada à atividade agrícola, 

Schreber passou a fazer parte da História das hortas urbanas daquele país, quando 

propôs a existência de tratamento ao ar livre para as suas crianças doentes (Gröning, 

1996). O sucesso destas parcelas de produção foi enorme e este modelo (comunitário) 

de hortas urbanas passou a ser conhecido como “Jardins de Schreber”. 

Nos Estados Unidos da América apareceram, ainda durante o Sec. XIX os P‐ Patches 

(Draper,  Carrie; Freedman, 2010). Em Detroit, uma das cidades mais atingidas pela 

depressão dos EUA, foram cedidos terrenos baldios e, em simultâneo, foi pedido aos 

proprietários  de  terras  sem  cultivo  ou  edificação,  que  permitissem  aos 

desempregados, que nessa época aumentavam exponencialmente, que cultivassem 

as terras para produzirem alimentos que permitissem a sua subsistência (Heimer, n.d.‐

a). Para estes desempregados era uma tarefa fácil pois era uma atividade com a qual 

muitos  deles  estavam  já  familiarizados,  uma  vez  que  tinha  na  sua  grande  maioria 

migrado do meio rural para os centros urbanas à procura de melhores condições de 

vida.  Os  P‐Patches  nos  EUA  foram  criados  para  ajudar  os  cidadãos  com  extrema 

necessidade de apoio, permitindo assim que para além da sua segurança alimentar, 

tivessem  uma  ocupação  e  o  sentimento  de  se  sentirem  úteis  à  sociedade(Bassett, 

1981). Por esta razão, as primeiras hortas urbanas localizadas nos Estados Unidos da 

América são identificadas com a cidade de Detroit. 

No século XX, e nos anos em que se deu a primeira guerra mundial, o governo britânico 

iniciou uma campanha denominada “Grow your Own”  (Lawson 2005). Pretendia‐se 

com  esta  campanha  que  os  cidadãos  cultivassem  e  produzissem  alimentos  que 

pudessem ser considerados suficientes para fazer face à escassez que se vivia nesses 

anos marcados pela guerra. Com esta campanha o número de alimentos produzidos 

em hortas urbanas cresceu significativamente, em 1918, passaram a existir mais de 1 
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milhão  de  hortas  em  Inglaterra.  (Teixeira,  2016).  Com  esta  produção  era  possível 

deixar  os  poucos  alimentos  existentes  reservados  para  o  exército  em  combate. 

Waterford (2015) refere no seu estudo que os Estados Unidos da América (EUA), nos 

primeiros  meses  de  1917,  tiveram  a  noção  clara  que  a  europa  não  estava  a  dar 

resposta à produção suficiente de alimentos e Charles Lathrop Pack fundou a National 

War Garden Commission (Lawson, 2005). Com esta comissão pretendia‐se "despertar 

os  patriotas  da  América  para  a  importância  de  colocar  toda  a  terra  ociosa  para 

trabalhar,  ensinar‐lhes  como  fazê‐lo  e  educá‐los  para  conservar  por  conservas  e 

secando  todos  os  alimentos  que  não  podiam  usar  enquanto  estavam  frescos" 

(Waterford, 2015) (Heimer, n.d.‐b). 

Em 1939, o governo britânico lançou a campanha “Dig for Victory” com o objetivo de 

mitigar a escassez de alimentos provocada pela segunda guerra mundial. 

Nos EUA, a Segunda Guerra Mundial trouxe novamente os jardineiros domésticos e os 

jardins comunitários urbanos iniciados durante a Primeira Guerra Mundial assumiram 

nova  vida  (Smit  et  al.,  2001).  Durante  este  período  as Hortas Urbanas  passaram  a 

designar‐se  por  “Victory  Gardens”.  Em  1943,  20  milhões  de  "jardins  de  vitória" 

forneceram  mais  de  40%  de  todos  os  produtos  americanos  cultivados  nesse  ano 

(Heimer, n.d.‐b). 

As  hortas  urbanas,  nestes  períodos  históricos  estiveram  associadas  à  produção  de 

alimentos como forma de fazer face à escassez de géneros alimentícios e acima de tudo 

como forma de subsistência nessas épocas de guerras e depressões profundas. Mas, 

como  referem  Turner  et  al.  (2011)  no  seu  estudo,  em  tempos  de  medo  e  crise, 

podemos  ver os  cidadãos  a  transformarem‐se em  jardineiros, movidos não apenas 

pela sua segurança alimentar mas também como meio de estabelecer relações sociais 

e  de  encontrar  um  sentido  de  pertença  (Turner,  Henryks,  &  Pearson,  2011).  Os 

incentivos concedidos pelo governo americano aos cidadãos para cultivarem terrenos 

em áreas urbanas com o objetivo primordial de abastecimento das  forças armadas 

com  produtos  nutritivos,  as  hortas  urbanas  começaram  gradualmente  a  ser  vistas 

numa outra perspetiva, uma vez que não eram apenas um recurso para a população 

com menos recursos, mas antes para toda a comunidade motivadas pelo sentido de 

dever e de contribuir para a segurança alimentar como um todo. 

Os  anos  70  marcaram  uma  nova  fase  no  que  concerne  à  produção  urbana  de 

alimentos. O aparecimento de novas técnicas de cultivo e uma crescente preocupação 

ambiental criaram as condições necessárias ao desenvolvimento das hortas urbanas. 

A partir da segunda metade do século XX com o regresso à economia de livre mercado, 

as hortas urbanas floresceram por toda a Europa. Como resultado, inúmeras famílias 
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começaram a produzir alimentos nos seus quintais, em pátios de fábricas, em terrenos 

de  hospitais,  em  parques,  e  até  ao  longo  de  estradas.  Simultaneamente  pôde 

observar‐se na Europa Central, um ressurgimento semelhante ao observado na região 

Oriental, com especial importância na Alemanha (Smit et al., 2001). As hortas urbanas 

tornaram‐se  populares  não  só  para  a  segurança  alimentar,  mas  também  para 

benefícios de saúde mental e física e pelos seus benefícios para a comunidade, deram 

uma sensação de produtividade que os cidadãos precisavam. Um terreno cultivado é 

muito mais útil, produtivo e importante do que um baldio. 

As hortas urbanas e jardins comunitários tradicionais no caso 
português 

No plano nacional o conceito de hortas urbanas, não remonta tão longinquamente. 

Começou  a  ser  usado  para  designar  os  espaços  rurais  dentro  da  cidade.  Nas  suas 

primeiras  aceções,  este  conceito,  pretendia  identificar  os  terrenos  que  eram 

cultivados nas cidades por migrantes que tinham vindo do campo para a cidade em 

busca de melhores  condições  de  vida. As hortas permitiam‐lhes manter a  ligação à 

terra e funcionavam como meio auxiliar de subsistência económica. O reconhecimento 

da importância das hortas urbanas em Lisboa a partir dos anos noventa do século XX 

muito se deve ao arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles (Telles, 1995). Em Lisboa, 

existem 3000 hortas que são absolutamente indispensáveis a 3000 famílias para que 

não passem fome.(...)  Ficámos espantados quando, em 1987,  se verificou que 3000 

famílias em Lisboa passariam fome se não tivessem a sua horta de que pagavam renda 

à Câmara Municipal de Lisboa. Para além dos alimentos retiram apenas dois outros 

rendimentos:  um,  dos  crisântemos,  que  vendem  no  dia  de  finados,  e  outro  dos 

manjericos que vendem no mês dos santos populares. Pode acontecer que, num futuro, 

essas hortas – que hoje servem para ajudar a matar a fome – possam ser, como nas 

cidades europeias, para recreio. (...) (Telles, 1996). 

Nas suas obras e textos escolhidos Ribeiro Telles (Pessoa, 2015) assenta na premissa 

que foi a partir da agricultura que a cidade nasceu e que a cidade deve integrar em si 

a ruralidade. Devem coexistir espaço rural e espaço urbano. Na cidade do futuro deve 

ser  reintegrada  a  ruralidade  e  a  agricultura,  a  tempo  parcial  e  complementar,  ou 

mesmo de determinadas especialidades. Uma cidade / região, onde a ruralidade e a 

urbanidade estejam interligadas é fundamental para encarar o futuro. 

Mas esta ruralidade e as hortas urbanas devem ser vistas numa perspetiva positiva e 

integradora e não serem confundidas com as hortas urbanas em espaços de ninguém 

e sem valor aparente, originando as chamadas “Hortas de Lata”. Na obra de Ribeiro 

Telles  é demonstrado que este  fenómeno é o principal  sintoma de um certo  vazio 
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doutrinário do planeamento urbano que tem vindo a menosprezar o elevado potencial 

da horta como elemento estruturante e requalificador do espaço urbano. 

Das tradicionais hortas e jardins comunitários à nova geração de 
hortas urbanas 

As hortas urbanas, originárias do seculo XVIII, que foram supra descritas, existiam com 

vista a suprir, em primeira instância, a escassez de alimentos, ou seja, contribuir ou 

assegurar mesmo  a  segurança  alimentar. Nomeadamente,  os  jardins  comunitários, 

como os p‐patches ou vitoria gardens, surgiram como resposta ao problema da falta 

de alimentos em períodos de guerra e crises económicas, e terminado esse período 

foram desaparecendo. 

O  que  desde  logo  diferencia  as  hortas  tradicionais  da  nova  geração  de  hortas  diz 

respeito  à  sua finalidade, pois enquanto no século XIX e até meados do século XX, 

muitas hortas urbanas surgiram ocupando terrenos baldios, associadas a conjunturas 

de crise económica e com o objetivo central de satisfazer necessidades alimentares 

básicas, a partir da década de 70 do século XX as hortas urbanas têm vindo a ganhar 

uma nova importância e a assegurar novas funções. Começam a estar mais associadas 

ao  desenvolvimento  urbano  sustentável  e  ao  acentuar  das  preocupações  com  a 

segurança alimentar e a educação ambiental (Lawson, 2005). 

Pretende‐se aqui distinguir a motivação de umas e outras hortas em espaço urbano. 

Enquanto  as  hortas  tradicionais  foram  sempre  associadas  à  ligação  ao  rural,  à 

segurança alimentar em períodos de falta generalizada de alimentos ou de poder de 

compra para obtê‐  los, a nova geração de hortas urbanas configura  já parte de um 

estilo de vida. Os novos hortelãos pretendem na sua maioria alimentar‐se com melhor 

qualidade (vertente de segurança dos alimentos da segurança alimentar) e contribuir 

para a sustentabilidade ambiental. Desta feita, e, parafraseando Howes (2017), face à 

incapacidade das políticas em erradicar a pobreza, em assegurar a qualidade nutritiva 

dos alimentos e às crescentes preocupações com o desenvolvimento sustentável das 

cidades (Howes et al., 2017), a atividade agrícola no meio urbano renasce por meio de 

uma nova geração de hortas urbanas. 

Importa assim sublinhar que a principal distinção entre as tradicionais hortas urbanas 

e a nova geração de hortas não se faz nem pela dimensão, nem pela legitimação, nem 

pela época, mas acima de tudo pela motivação que lhe está associada. Sendo que as 

“novas” hortas urbanas visam sobretudo a segurança alimentar por via da melhoria da 

qualidade nutricional da alimentação (consumo de vegetais e/ou vegetais orgânicos) 

e do cultivo ambientalmente sustentável dos solos, consequentemente perfilando‐se 
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com  instrumentos  para  a  implementação  dos  princípios  de  desenvolvimento 

sustentável firmados pelas Nações Unidas em dezembro de 2015. 

Por conseguinte, a agricultura urbana e em particular as hortas urbanas encontram 

cada vez mais  justificação, mormente nos países desenvolvidos em que  se procura 

substituir o conceito quantitativo de crescimento económico (Constanza, 2014) pelo 

qualitativo, pelo bem‐estar e qualidade de vida, pela promoção de lazer, integração 

cultural,  social  e  comunitária,  assim  como  pela  garantia  de maior  e melhor  saúde 

mental e física (Saraiva, 2015). O sentimento de bem‐estar que as hortas tradicionais 

sempre  proporcionaram,  aliado  às  novas  e  legítimas  preocupações  dos  cidadãos 

relativas  à  dimensão  da  nutrição  sustentável  ajudaram  a  impulsionar  esta  nova 

geração de hortas urbanas. Assim, apesar dos jardins comunitários e demais hortas 

urbanas  já  terem  uma  longa  história,  eles  têm  experimentado  um  impulso  pela 

crescente preocupação dos indivíduos, famílias e comunidades com o ambiente e o 

desenvolvimento sustentável. As razões que levam as comunidades a participar nas 

hortas  urbanas  são  várias.  Armstrong  (2000)  elenca  várias  razões, como o acesso a 

comida  fresca, gosto pela  natureza e  benefícios  para a  saúde,  quebra  de  barreiras 

sociais, redução do crime, entre outras. 

As hortas urbanas podem subdividir‐se de acordo com os objetivos prosseguidos, que 

incluem: a) proximidade, b) coesão social, c) lazer, d) sustentabilidade ambiental. Com 

base  no  estudo  de  Rodrigues  (2012),  as  hortas  podem  ter  diferentes  designações, 

associadas com a respetiva motivação / finalidade,  incluindo: Hortas Sociais, Hortas 

Biológicas Urbanas, Hortas Urbanas, Hortas/Jardins Comunitários, Hortas Recreativas, 

Hortas  em  Casa  e  Hortas  Pedagógicas.  Cumpre,  delimitar,  os  conceitos  de 

hortas/jardins  comunitários  e  de  hortas  urbanas.  Apesar  de  haver  alguma 

ambiguidade  na  sua  distinção,  o  termo  hortas/jardins  comunitários, é associado às 

hortas constituídas por talhões existentes em bairros de cidades. Neste caso os talhões 

são  cultivados  individualmente,  sendo  a  gestão  feita  pelo  coletivo  dos  cidadãos 

envolvidos (Turner et al., 2011). Já a designação hortas urbanas é geralmente usada 

para  referir  um  espaço  de  multiusos,  juntando  a  produção  de  alimentos  com  as 

atividades  de  recreio  e  de  lazer,  essenciais  para  qualquer  cidade  que  se  pretenda 

sustentável  e  que  consiga  responder  às  necessidades  dos  habitantes  locais  (Pinto, 

Ribeiro,  Simões,  Gonçalves,  &  Ramos,  2011).  Nestas  últimas  os  cidadãos  detêm 

parcelas de terreno, destinadas maioritariamente à produção hortícola, divididas em 

talhões  de  pequena  dimensão  e  cultivadas  por  pessoas  ou  grupos  de  pessoas 

interessadas em produzir os  seus próprios alimentos, com  gestão própria. Ou mais 

precisamente,  como  esclarece  Saraiva,  o  entendimento  geral  remete  para  um 

pequeno  talhão  de  terra,  diferente  dos  comuns  quintais  contíguos  às  habitações, 

ocupado, arrendado ou cedido a particulares para produção essencialmente vegetal 

(sobretudo frutos, legumes e tubérculos), em áreas urbanas (Saraiva, 2015). 
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Por todo o planeta esta nova vaga de hortas urbanas se tem dado a conhecer, como é 

exemplo a American Community Garden Association que desenvolveu diretrizes para 

implementar hortas urbanas nas cidades Norte Americanas. E essas diretrizes e alguns 

incentivos mostram‐se  necessárias  quando  se  trata  de  implementação  de  políticas 

públicas com vista a que as hortas urbanas sejam consideradas no planamente urbano 

(Drescher, 2001). A regulação é necessária para que se consiga alguma estabilidade 

para os hortelãos. Daí que em muitos países europeus e nos EUA tal estabilidade e 

segurança  jurídica  foi  conseguida através da constituição de  associações de hortas 

urbanas. Mas não é um processo pacífico de todo, face à diversidade de stakeholders 

e conflitualidade de interesses subjacentes. 

A FAO (Management, Agricultural, 2007) define agricultura intra‐urbana como aquela 

que  ocorre  no  interior  da  cidade.  A  maioria  das  cidades  tem  terrenos  baldios  e 

subutilizados que são ou podem ser usados para agricultura urbana. Vários tipos de 

agricultura urbana e em especial hortas urbanas podem ser observadas. Desta forma, 

encontramos no universo das hortas urbanas: as hortas urbanas privadas – quintais, 

varandas de habitações privadas; as hortas urbanas institucionais ‐ onde a propriedade 

e gestão do terreno são feitas por  instituições (ex., escolas, prisões e hospitais); e as 

hortas urbanas localizadas em terrenos que são propriedade pública, isto é, terrenos 

baldios  (FAO,  2007).  A  emergência  das  novas  hortas  urbanas,  conceito  não 

genuinamente português, demonstra que os cidadãos querem e procuram um espaço 

para plantar, semear e ver crescer os seus próprios alimentos e com isto sabem que 

estão a criar um ambiente mais sustentável e saudável (SpilKová, 2017). 

Em Portugal, já há inúmeros exemplos bem‐sucedidos de hortas urbanas (Leite, 2012), 

pois  foi uma  iniciativa que despoletou um  forte  interesse,  com vários municípios a 

criarem  projetos  em  que  procuram  disponibilizar  talhões  de  terra,  a  um  custo 

simbólico, para que os seus munícipes possam ter acesso a um espaço de jardinagem 

e produção de alimentos frescos para autoabastecimento. Este forte interesse prende‐

se  com  fatores  económicos.  Apesar  de  Portugal  não  ser  um  país  em  vias  de 

desenvolvimento em que os cidadãos semeiam e plantam apenas como complemento 

económico  ao  orçamento  familiar,  tal  realidade,  face  aos  constrangimentos 

económicos dos últimos anos, tem‐se verificado efetivamente. Em termos globais, os 

benefícios mais citados pelos utilizadores das hortas urbanas, são (Fernandes, 2014): 

“Melhor alimentação” (82%), “Segurança alimentar/ ingestão de produtos de melhor 

qualidade”  (77%),  “Reforço  na  coesão  social/  Partilha  de  bons  momentos”  (48%), 

“Bem‐estar  físico  e mental”  (22%),  “Complemento no orçamento  familiar”  (18%)  e 

“Ocupação” (12%). 
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Em  conclusão,  as  hortas  urbanas  têm  um  grande  impacto  nos  planos  económico, 

social,  (combate  à  insegurança  alimentar,  do  fomento  da  saúde  e  bem‐estar 

individuais  e  comunitários),  ambiental,  pedagógico  e  estético  (Carlsson,  et  al., 

2016;Truong  et  al.,  2016).  Reforçando  Pereira  (2017),  que  ao  conceito  de  hortas 

urbanas  e  agricultura  urbana  é  associado  um  carácter multifuncional  que  se  pode 

associar a uma ocupação recreativa, a um meio de superar as dificuldades económicas, 

a um restauro e/ou recuperação da paisagem, ou a uma remanescência dos tempos 

passados e do mundo rural. Deste modo, a agricultura urbana para além de apresentar 

uma função de produção de alimentos, permite o aumento da segurança alimentar e 

a poupança de rendimento, contribuindo também para um ambiente ecologicamente 

saudável e recuperação do sentimento de pertença (Barthel, et al., 2013; Gonçalves, 

2014). 

No  Canadá  e  na  Austrália  os  jardins  comunitários  são  incluídos  nos  planos  de 

arquitetura urbana e inseridos desde cedo nos currículos escolares com vista a uma 

plena  educação  ambiental. Na Austrália  (Network, 2008)  , existem programas para 

comunidades carenciadas e também para comunidades não carenciadas, que ajudam 

a criar  jardins comunitários nas escolas, através dos quais  incentivam as crianças a 

produzir vegetais para comer. 

Enquadramento  legal  da  nova  geração  de  hortas  urbanas  no 
ordenamento jurídico português 

Aqui  chegados  cumpre  enquadrar  legalmente  este  novo  conceito  de  hortas  em 

espaços  urbanos.  Em  termos  de  enquadramento  legal,  no  plano  do  direito 

internacional,  no  âmbito  das  diversas  conferências  sobre  desenvolvimento 

sustentável  surgem algumas  referências à agricultura urbana, nomeadamente na 

Agenda  21  (Agenda  21,  1995).  Alguns  programas  das  Nações  Unidas  e  da  FAO 

mostram um crescente interesse nestas matérias, mas estamos ainda no domínio 

da soft‐law1. 

Já  no  direito  interno  português,  o  enquadramento  legal  centra‐se  nas 

fundamentações constitucionais constantes das alíneas d) e e) do artigo 9º, 66º e 93º 

(todos da CRP). Para além deste enquadramento constitucional nada mais existe no 

ordenamento jurídico que regule a agricultura urbana e as hortas urbanas. Apenas 

temos  um  tratamento  local  da  questão,  através  dos  regulamentos  municipais, 

atualmente  existentes  em  múltiplas  autarquias  tanto  maioritariamente urbanas 

como  também mais  rurais.  Pelo  que  facilmente  se  conclui  que  falta  uma  visão 

sistematizada e  integrada, coerente e estratégica desta matéria. A Lei que fixa as 

bases da política ambiental2, a Lei que fixa as Bases de Solo, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo3, e a Lei dos baldios4 ajudam a enquadrar o tratamento 

da agricultura urbana, e das hortas em especial, mas não tratam diretamente da 
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questão.  Por  outro  lado,  as  hortas  urbanas  não  se  encontram  normalmente 

previstas em Planos Diretores Municipais. O único diploma nacional que aborda a 

questão  da  agricultura  urbana  e  hortas  urbanas  é  a  Resolução  do  Conselho  de 

Ministros  n.º  61/2015,  de  11  de  agosto,  que  aprova  a  estratégia  “cidades 

sustentáveis” e refere nalguns dos seus pontos de integração urbano – rural. Pelo 

que  são apenas as Câmaras Municipais  aliadas à  força de vontade dos  cidadãos, 

quem  tem  contribuído  para  fomentar  o  espírito  rural  no  meio  urbano,  dando 

primazia  a  uma  agricultura  biológica  que  proporciona  alimentos  saudáveis  e 

nutritivos.  ”…  entende‐se  a  implementação  das  políticas  públicas  através  de 

fórmulas  locais  de  governança  coletiva  que  permitam  desenvolver  a  dimensão 

estratégica nas políticas públicas, articulando premissas e políticas estruturais com 

os interesses e políticas locais” (Gonçalves & Gerry, 2012). 

No ponto de vista institucional, Portugal esteve desde o início na linha da frente da 

Europa,  se  assim  se  pode  denominar,  pela  constituição  de  um  quadro  legal  do 

direito  do  urbanismo.  Não  obstante  o  quadro  legal  já  definir  como  meta  a 

sustentabilidade  e  solidariedade  intergeracional  como  princípio  de  política  de 

ordenamento do território e urbanismo, a sua aplicação tem estado afastada desse 

campo, dados os vários interesses que concorrem no uso do solo em espaço urbano, 

como sejam os interesses económicos e das políticas sociais. 

A  começarem  a  ter  a  dimensão  e  importância  que  lhes  cabe  realmente,  como 

instrumentos  que  podem  facilitar  diversas  dimensões  da  sustentabilidade 

ambiental, as hortas urbanas carecem de um tratamento legal justo e adequado à 

sua já longa história e ao seu real interesse e importância. A sua expansão e até a 

sua manutenção dependem da existência de terra disponível e dos seus direitos de 

apropriação e da significativa pressão imobiliária. Por outro lado, muito dependerá 

dos  modelos  de  crescimento  e  desenvolvimento  económico  e  de  planeamento 

urbano adotados. No fundo, a própria evolução e compreensão da cidade modulam 

o fenómeno da agricultura urbana (Saraiva, 2015).

1 Expressão utilizada no âmbito do Direito Internacional Público que designa o texto internacional. São 

normas flexíveis. 
2 (DR, 2017, lei que aprova as bases da política ambiental) 
3  Lei  n.o31/2014  de  30  de maio  que  aprova  a  lei  de  bases  gerais  da  política  pública  de  solos,  de 

ordenamento do território e de urbanismo, 2014) 
4 (DR, 1993, lei dos baldios) 
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A Horta Urbana é uma infraestrutura de inovação urbana, com a possibilidade de 

conferir  sentido  e  oportunidade  a  áreas  negligenciadas  e  de  difícil  manutenção, 

dotando‐as de zonas de lazer, espaços convívio comunitário, acrescentando valor à 

vida  nas  cidades  e  à  saúde  dos  seus habitantes.  (Telles, 1996). Deve constar dos 

planos diretores municipais sendo assim um elemento integrante dos instrumentos 

de gestão territorial. 

A  nova  lei  dos  Baldios,  lei  n.º  75/2017  de  1  de  agosto  pode  ser  um  passo  na 

recuperação do direito das comunidades aos seus baldios, afastando‐os da ideia de 

privatização. Se os terrenos baldios puderem ser realmente utilizados para serem 

cultivados  como  hortas  urbanas  e  essa  forma  de  utilização  for  devidamente 

sustentada por legislação sólida e assente em politicas públicas que equilibrem os 

inúmeros interesses políticos e económicos em conflito, estamos a caminhar para 

cidades mais sustentáveis e consequentemente para uma melhoria dos benefícios 

sociais,  da  nutrição  e  segurança  alimentar que  as  hortas  comunitárias  consigam 

acarretam.  Num  estudo  de  Schukoske  (2000)  é  referido  que  muitas  vezes,  a 

legislação não prevê o uso provisório e bem‐sucedido dos baldios. O legislador deve 

perceber que as hortas urbanas são consistentes com as políticas como a promoção 

da  saúde  e  do  bem‐estar,  ambiente,  desenvolvimento  económico,  educação, 

emprego  e  turismo.  A  promoção  dessas  políticas  através  das  hortas  urbanas 

requerem disposições destinadas a proporcionar permanência, bem como suporte 

técnico e material. Atribuir o dever de inventário aos baldios e o dever de colocar 

essa  informação  prontamente  acessível  ao  público,  semelhante  a  uma  bolsa  de 

terras, pode ser um primeiro passo no alcance desses objetivos. 

As  hortas  urbanas  e  os  baldios  estão  cada  vez  mais  na  convergência  de  uma 

variedade de políticas urbanas e questões de planeamento em cidades da América 

do Norte, Europa e Austrália (Drake, Luke; Lawson, 2013). Cabe ao poder político e 

económico,  em  diálogo  com  equipas  multidisciplinares  de  designers,  arquitetos 

paisagistas,  agrónomos,  biólogos,  urbanistas,  engenheiros,  advogados  e 

economistas,  a  criação  de  projetos  estruturados  que  possam  rever  o  desenho 

urbano,  corrigindo  e  rentabilizando  o  solo,  por  forma  a  assegurar  à  cidade  um 

desenvolvimento harmonioso e sustentável (Minock & Stockmann, 2010). 

Conclusão 

Este texto apresentou uma resenha histórica e uma caraterização das tradicionais 

hortas urbanas distinguindo‐as da nova geração de hortas e da influência benéfica 

que esta modalidade de agricultura urbana acarreta. Foi feito um enquadramento 

legal  das  novas  hortas  no  ordenamento  jurídico  português.  Conclui‐se  que  o 

tratamento das hortas  urbanas  até  agora  recebeu pouca  atenção na  literatura e 

prática jurídica. Considerando a sua crescente importância, em ultima instância para 

o alcançar dos objetivos da sustentabilidade ambiental,  cabe aos órgãos políticos
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pensar políticas públicas nas quais possa assentar uma legislação que equilibre as 

múltiplas preocupações quer do governo central e local, quer da comunidade, quer 

ainda dos interesses económicos subjacentes. 
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Resumo 

No âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a água, a energia e 

os alimentos estão identificados como áreas prioritárias de atuação. O caso de estudo 

que  aqui  se  apresenta  centra‐se  nos  empreendimentos  de  agricultura  irrigada  na 

região de Matopiba (Brasil), a qual responde por uma parte significativa da produção 

brasileira de commodities agrícolas. O objetivo do trabalho é o de identificar, à luz da 

abordagem  nexus,  os  conflitos  gerados  pelo  uso  intensivo  de  água  em  grandes 

empreendimentos agrícolas em resultado de mudanças no uso e condição fundiária de 

terras,  visando  dar  contributos  para  uma  abordagem  sistémica  que  integre  a 

concorrência de  recursos  realçando o  seu uso universal e eficiente,  sem colocar em 

risco a segurança hídrica, energética e alimentar. 

Introdução e contexto 

As sociedades enfrentarão desafios de adaptação a um futuro onde a demanda por 

água continuará crescendo mas em que a sua oferta permanecerá limitada. Além dos 

impactos  provocados  por mudanças  do  clima,  os  recursos  hídricos  são  geralmente 

afectados  por  outros  fatores  de  pressão,  tais  como  o  uso  e  ocupação  das  bacias 

hidrográficas,  o  aumento da  demanda urbana,  agrícola  e  de  geração de  energia,  a 

intensificação da poluição e ainda problemas na própria gestão dos recursos. 

A  análise  e  o  tratamento  destes  problemas  se  revelarão  críticos  para  se  conseguir 

alcançar  a  Agenda  2030  e  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS) 

adoptados  pelas Nações Unidas  em  2015,  nomeadamente  o Objetivo  6,  que  inclui 

metas como a melhoria de acesso ao saneamento básico, a  redução da poluição, a 

melhoria da eficiência no uso da água e um uso mais sustentável dos recursos hídricos. 

A  água  produzirá  por  sua  vez  impactos  no  atingimento  de metas  em  outros  ODS, 

notadamente  aqueles  que  se  relacionam  com  a  segurança  alimentar,  a  segurança 

energética e a proteção dos ecossistemas. A visão expressa nos ODS tem uma ambição 

644

Parte I



elevada  que  irá  exigir  mudanças  fundamentais  no  modo  como  a  água  tem  sido 

gerenciada,  obrigando  a  uma  melhor  e  mais  ampla  coordenação  entre  setores 

produtivos que têm impactos e dependências deste elemento em comum10. 

A agricultura é a principal atividade consumidora de água a nível global, sendo que no 

Brasil este setor é responsável por cerca de 46% da retirada total (2.105 m³/s) e de 

67% da vazão de consumo total (1.110 m³/s) (Figura 1). A utilização de água no setor 

agrícola  é  ainda  mais  relevante  quando  se  considera  o  consumo,  uma  vez  que  o 

retorno direto ao corpo de água é muito baixo quando comparado aos demais usos1. 

Figura 1: Uso da água no Brasil (retirada e consumo) por setor 

(Fonte: Atlas Irrigação ‐ ANA 2017) 

Por sua vez, o foco do ODS 7 envolve o pleno acesso a fontes de energia modernas, 

sustentáveis,  confiáveis  e  economicamente  competitivas,  sustentado  em  3  metas 

principais:  a  garantia  de  acesso  universal  a  serviços  energéticos,  o  aumento  da 

participação de fontes renováveis na matriz energética de cada país e a melhoria da 

eficiência  energética.  As  prioridades  de  implementação  do ODS  7  visam  reforçar  a 

cooperação  internacional,  promovendo  investimentos  multilaterais,  e  expandir  a 

infraestrutura  energética  com  modernização  tecnológica  em  países  em 

desenvolvimento. 

O  Brasil  dispõe  de  uma matriz  de  energia  elétrica  de  origem  predominantemente 

renovável, com especial destaque para a geração hidreléctrica que responde por cerca 

de 68% da oferta interna. Esse sistema é fortemente dependente da disponibilidade 

hídrica  de médio  e  longo  prazo  para  a  produção  de  energia  firme  e,  portanto,  da 

garantia de atendimento do sistema a nível nacional6. 
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Figura 2: Matriz de oferta interna de energia elétrica 

(Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) 2017) 

Ao  longo  das  últimas  décadas  a  produção  de  alimentos  obteve  um  grande 

crescimento,  em  parte  como  resposta  à  chamada  Revolução  Verde.  Todavia,  as 

melhorias  no  crescimento  de  produção  bem  como  os  seus  efeitos  laterais  foram 

distribuídos de forma muito desigual. Enquanto nas regiões tropicais o crescimento da 

produção agrícola foi, e é ainda, obtida em grande parte através da expansão de terras 

por  via  do  desmatamento  de  florestas  nativas,  em  outras  regiões  do  globo  esse 

crescimento  se  baseou  (e  baseia)  fundamentalmente  na  intensificação  de  áreas 

agrícolas  já  existentes,  exigindo  um  suprimento  adicional  de  água,  energia  e 

fertilizantes5.  Vale  aqui  realçar  que  a  agricultura  irrigada  corresponde  a  um  uso 

consuntivo da água, ou seja, altera as suas condições na medida em que é retirada do 

meio ambiente sendo a maior parte consumida pela evapotranspiração das plantas e 

do solo, não retornando diretamente aos corpos hídricos. Embora o ciclo hidrológico 

seja fechado, esse consumo significa que a água é indisponibilizada para outros fins 

naquela região no curto prazo. 

O caso de estudo apresentado centra‐se nos empreendimentos de agricultura irrigada 

na região de Matopiba, que compreende o bioma Cerrado dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia e responde por uma parte significativa da produção brasileira 

de commodities agrícolas. Nesta região, a área irrigada por pivôs centrais aumentou 

em mais de 100 vezes entre 1985 e 2015, permitindo o desenvolvimento intensivo de 

culturas agrícolas mesmo em épocas de estiagem prolongada4. A região de Matopiba 

(Figura 3) apresenta‐se como um dos grandes polos nacionais de produção agrícola, 

com  municípios  onde  se  concentram  áreas  de  agricultura  irrigada  entre  10.000  a 

30.000 ha e superiores a 30.000 ha1. 
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Figura 3: Área equipada para irrigação por município (2015) – a região de Matopiba 

está assinalada no círculo azul (Fonte: Atlas Irrigação ‐ ANA 2017) 

A  abordagem nexus  é  uma metodologia  que  visa  sistematizar  as  inter‐relações  e  a 

fornecer as ferramentas de avaliação do uso de todos os recursos, reconhecendo as 

interdependências  inerentes  nos  setores  de  alimentos,  de  energia  e  de  água.  O 

objetivo deste trabalho é o de identificar, à luz desta abordagem, os conflitos gerados 

pelo uso intensivo de água em resultado de mudanças no uso e condição fundiária de 

terras (substituição de pastagens nativas extensivas e tradicionais por culturas anuais 

irrigadas),  construindo‐se  suportes  para  uma  breve  reflexão  sobre  os  desafios  e 

possíveis riscos futuros, à luz dos compromissos estabelecidos na Agenda 2030 e no 

Acordo de Paris. 

Metodologia – abordagem e área de estudo 

Abordagem 

A  abordagem  nexus  procura  optimizar  as  sinergias  e  os  conflitos  entre  setores, 

podendo ser resumida nos seguintes tópicos5: 

 Entender a interdependência dos subsistemas com foco na eficiência, mais do que

na  produtividade  de  setores  individuais,  fornecendo  soluções  integradas  que

contribuam para os objetivos das políticas de água, energia e alimentos;

 Reconhecer a interdependência entre a água, energia e alimentos e promover a

tomada de decisão economicamente racional e o uso eficiente destes recursos de

uma forma ambientalmente responsável;
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 Identificar  soluções  de  políticas  integradas  para  minimizar  os  conflitos  e

maximizar  as  sinergias,  encorajando  respostas  mutuamente  benéficas  que

melhorem o potencial de cooperação entre setores;

 Assegurar  a  coerência  de  políticas  e  a  coordenação  entre  setores  e  partes

interessadas para construir sinergias e contribuir para uma sustentabilidade de

longo prazo com impactos ambientais limitados;

 Valorizar  o  capital  natural  da  terra,  da  água,  da  energia  e  dos  ecossistemas,

incentivando os negócios na transição para a sustentabilidade.

Figura 4: O nexus água, energia e alimentos 

(Fonte: Hoff, H. ‐ Stockholm Environment Institute ‐ Understanding the Nexus, 2011) 

Área de estudo 

A  região  delimitada  pelo  Matopiba,  estabelecida  pela  Portaria  nº  244,  de  12  de 

Novembro de 2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

tem uma extensão de 73 milhões de hectares, sendo 66 milhões no bioma Cerrado, e 

inclui  337 municípios nos estados do Maranhão,  Tocantins,  Piauí  e Bahia.  Segundo 

levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015, 

esta região foi responsável por 10% da produção nacional de grãos – com a perspectiva 

de triplicar a produção e expandir a área plantada nos próximos anos3. 
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Figura 5: Proposta de delimitação territorial da região do Matopiba 

(Fonte: EMBRAPA 2017) 

Resultados 

Conforme se pode observar na Tabela 1., em termos de bacias hidrográficas, cerca de 

88% das  áreas  irrigadas  por  pivôs  centrais  da  região  de Matopiba  concentra‐se  na 

Bacia  do Médio  São  Francisco,  aproximadamente  9%  localiza‐se  na  Bacia  dos  rios 

Tocantins‐Araguaia e cerca de 3% na Bacia do Alto Parnaíba4. 

Tabela 1: Densidade e área relativa ocupada com pivôs centrais por região 

hidrográfica na Região do Matopiba em 2015 (Fonte: Embrapa, 2017) 

A Figura 6 apresenta o mapa das demandas médias anuais estimadas por microbacia 

(retirada), em 2015 e as perspectivas para 2030, além das retiradas e consumos totais 

por  tipologia de  irrigação. Observa‐se uma projecção da demanda nas  regiões com 
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concentração de métodos mecanizados,  em especial  pivôs  centrais  e  gotejamento, 

evidenciando‐se a intensificação do uso de irrigação em polos produtores atuais1. 

Figura 6: Demanda média anual, por microbacia e por tipologia de irrigação 

(2015 e projecção para 2030) (Fonte: Atlas Irrigação ‐ ANA 2017) 

Relativamente  à  produção  de  energia,  a  maior  capacidade  de  armazenamento  de 

água, considerando o volume útil total dos 151 reservatórios integrantes do Sistema 

Interligado  Nacional  (SIN),  concentra‐se  em  3  Regiões  Hidrográficas:  Paraná, 

Tocantins‐Araguaia e São Francisco (as 2 últimas com importância direta na área em 

estudo),  totalizando mais  de  266  bilhões  de m³  e  representando  cerca  de  88%  da 

capacidade  de  armazenamento  do  SIN2.  É  importante  destacar  que  o Nordeste  do 

Brasil, na qual se insere parcialmente a área em estudo, surge como uma região de 

escassez de água que demanda atenção especial no tocante à oferta deste recurso, 

particularmente os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, 

que  têm  87,8  %  do  seu  território  no  Semiárido.  Cerca  de  67%  do  abastecimento 

público  de  água  nestes  estados  é  assegurado  por  água  superficial  armazenada  em 

reservatórios, sendo o objetivo principal do Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com  as  Bacias  Hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional  assegurar  a  oferta  de  água 

nesses reservatórios, garantindo a segurança hídrica a 390 municípios2. 

No caso da Bacia do rio São Francisco os  resultados do balanço hídrico evidenciam 

situações  de  sobreexploração  dos  recursos  hídricos  disponíveis  e  conflitos  de 

utilização da água (Figura 8) decorrentes da dificuldade em compatibilizar a satisfação 

da demanda para usos consuntivos com as exigências de geração de energia elétrica. 
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Figura 7: Participação no volume útil total do SIN por Região Hidrográfica 

(Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil ‐ ANA 2017) 

Acresce  ainda  a  competição  pela  água  entre  os  diversos  usos  consuntivos,  com 

destaque para a irrigação pelo volume de água requerido10. As utilizações de água no 

curso  principal  da  Bacia  Hidrográfica  do  rio  São  Francisco  são  condicionadas  pela 

operação das usinas hidreléctricas. O volume de água necessário para produção de 

energia elétrica é várias ordens de grandeza superior ao  requisitado pelos diversos 

usos consuntivos e a subordinação da geração de energia à dinâmica da satisfação da 

procura na rede elétrica nacional conduz a acentuadas variações da vazão turbinada 

pelas  usinas,  acarretando  problemas  para  os  ecossistemas  aquáticos  e  uso  do 

território nas margens do curso principal pelas comunidades ribeirinhas9. 

Figura 8: Balanço Hídrico Superficial da Bacia do rio São Francisco 
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(Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco‐2017) 

Considerações finais 

A  atual  gestão  de  recursos  hídricos  do  Brasil  está  baseada  na  Política  Nacional  de 

Recursos Hídricos (PNRH), definida na Lei Federal nº 9.433 de 1997, a qual delineou a 

estrutura, a orientação e a modernização da gestão dos recursos hídricos no país. A 

PNRH,  implementada por  via do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos  (SINGREH),  prevê  que  a  gestão  da  água  não  deve  dissociar  aspectos  de 

quantidade e qualidade e deve considerar a diversidade geográfica e socioeconômica 

das  diferentes  regiões  do  País,  o  planejamento  de  cada  setor  e  os  planejamentos 

regionais, estaduais e nacional, além da integração com a gestão ambiental, do uso do 

solo, sistemas estuarinos e zonas costeiras2. São objetivos do SINGREH coordenar a 

gestão  integrada  das  águas,  arbitrar  administrativamente  os  conflitos  relacionados 

com  os  recursos  hídricos,  planejar,  regular  e  controlar  o  uso,  a  preservação  e  a 

recuperação  dos  recursos  hídricos  e  promover  a  cobrança  pelo  uso  deste  recurso. 

Contudo, a maioria dos governos nacionais tem agências separadas para supervisionar 

os  setores  de  água,  energia  e  de  produção  agrícola,  definindo  planos  e  políticas 

autónomas para cada setor, levando, muitas vezes, a tomadas de decisão política e de 

desenvolvimento conflitantes e insustentáveis. 

Enquanto a produção e o uso intensivo de recursos naturais têm crescido na região do 

Cerrado de uma forma geral, e na área do Matopiba em particular, em decorrência da 

intensificação do setor agrícola, não é ainda evidente como se tem desenvolvido o uso 

eficiente da água e da energia na região. 

A abordagem nexus, enquanto análise integrada, tem o potencial de disponibilizar a 

tomadores de decisão as informações setoriais necessárias que suportem ações mais 

equitativas e que beneficiem os setores mais necessitados, respeitando o necessário 

equilíbrio  dos  ecossistemas.  Com  base  nas  definições  que  suportam  a  perspectiva 

nexus  considera‐se  importante  entender  melhor  as  mudanças  em  eficiência  e 

benefícios  derivados  da  intensificação  no  setor  agrícola.  Existe  um  conjunto  de 

externalidades que deve ser  tido em conta, destacando‐se a competição por  terras 

agrícolas  e  a  consequente  mudança  de  uso  do  solo.  A  rápida  expansão  de 

monoculturas no bioma Cerrado, traduzida pela crescente instalação de pivôs centrais, 

tem  provocado  desmatamentos  expressivos  neste  bioma  e  pressões  acrescidas  de 

desenvolvimento  causadas  pela  abertura  de  novas  vias  de  escoamento  das 

commodities  agrícolas. Nexus  é  assim uma abordagem  sistémica que  reconhece  as 

interdependências  dos  setores  de  alimentos,  água  e  energia  no  uso  dos  recursos, 

procurando optimizar os conflitos e as sinergias nestes setores, permitindo respostas 

de adaptação às mudanças climáticas mais eficazes e sustentáveis7. Estes conflitos são 

ainda  mais  fortes  em  países  em  desenvolvimento  (como  o  Brasil)  onde  uma 
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percentagem da população ainda não tem acesso adequado e universal a alimentação, 

água potável e energia. Cabe aos formuladores de políticas e tomadores de decisão a 

ponderação e realização de escolhas entre alimentos e energia e eficiência e equidade, 

sendo que gerenciar conflitos entre os 3 setores de água, energia e alimentos é uma 

tarefa complexa e onde permanecem desafios significativos. 
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Resumo 
Ao longo dos últimos 50 anos a avaliação de impactos tem‐se afirmado à escala global 

como uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão. Inicialmente focada 

na  avaliação  dos  impactos  ambientais  de  projetos  (AIA),  gradualmente  o  enfoque 

difundiu‐se para outras dimensões: a avaliação de impactos sociais (AIS), a avaliação 

de impactos na saúde (AISd) e, mais recentemente a avaliação de impactos climáticos 

ou  a  avaliação  de  impactos  nos  direitos  humanos  (AIDH).  A  AIDH  representa  um 

processo  para  identificar,  prever  e  responder  de  forma  sistemática  aos  potenciais 

impactos nos direitos humanos de uma operação comercial, política governamental ou 

acordo comercial. Este artigo pretende fazer uma revisão das metodologias de AIDH 

desenvolvidas até ao momento por várias organizações internacionais e perceber de 

que forma os direitos humanos podem ser integrados nos processos de Avaliação de 

Impactos. 

Introdução 
Ao longo dos últimos 50 anos a avaliação de impactos tem‐se afirmado à escala global 

como uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão. Inicialmente focada 

na avaliação dos impactos ambientais (AIA) de projetos (qualidade do ar e da água, o 

ruído, os solos, a conservação da natureza, entre outros), gradualmente o enfoque 

difundiu‐se  para  outras  dimensões:  surgiu  a  avaliação  de  impactos  sociais  (AIS),  a 

avaliação de impactos na saúde (AISd) e, mais recentemente a avaliação de impactos 

climáticos ou a avaliação de impactos nos direitos humanos (AIDH). Ao mesmo tempo 

que se alargavam as temáticas de análise, numa lenta transição das ciências naturais 

e exactas para as ciências sociais e políticas, ocorreu também a sua difusão a escalas 

de decisão de carácter mais estratégico. A avaliação de impactos deixou de se limitar 

à  identificação  dos  efeitos  socio‐ambientais  de  um  determinado  projeto  num 
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determinado  local  para  contribuir para  a  selecção do melhor projeto que deve  ser 

promovido num determinado contexto territorial.  

A avaliação dos impactos nos direitos humanos emerge neste contexto e introduz na 

avaliação de  impactos de uma operação comercial, projeto de aplicação de capital, 

política  governamental  ou  acordo  comercial  as  preocupações  com  a  identificação, 

previsão  e  resposta  de  forma  sistemática  aos  potenciais  impactos  nos  direitos 

humanos. A comprovar a importância e emergência do tema, o Conselho dos Direitos 

Humanos da ONU apoiou unanimemente os Princípios Orientadores sobre Empresas 

e Direitos Humanos (UNGPS) em 2011. Estes Princípios são considerados um momento 

histórico  na  consolidação  de  parâmetros  normativos  aplicáveis  à  conduta  das 

empresas em relação aos direitos humanos. No decorrer deste impulso gerado pela 

ONU, têm sido propostas várias metodologias de avaliação de impactos nos direitos 

humanos desenvolvidas por várias organizações internacionais.  

O  presente  artigo  elenca  estas metodologias  e  pretende  perceber  de  que  forma  a 

avaliação  de  impactos  nos  direitos  humanos,  enquanto  parte  integrante  na 

operacionalização  dos  UNGPS,  está  a  ser  integrada  nos  processos  de  Avaliação  de 

Impactos. Pretende também dar destaque tanto às metodologias que preconizam que 

esta avaliação  se deve  fazer  através de um  instrumento específico  circunscrito aos 

direitos humanos, como aquelas que promovem a integração da temáticas dos direitos 

humanos  nos  procedimentos  formais  pré‐existentes  de  avaliação  de  impactos. 

Reconhecendo  as  dificuldades  associadas  à  avaliação  da  efetivação  dos  direitos 

humanos, a presente revisão permite estruturar as metodologias atuais, os critérios, 

as fragilidades e as potencialidades deste novo instrumento de avaliação de impactos, 

que  foi  projetado  para  uma  empresa  ou  um  governo complementarem  os  seus 

processos  de  avaliação  de  impactos  e  de  due  diligence,  respeitando  princípios 

apropriados e convenções internacionais de direitos humanos. 

A Importância dos Direitos Humanos e os Princípios fundadores 
para empresas e organizações
A  expansão  extraordinária  do  setor  privado  no  último  meio  século  tem  sido 

acompanhada por um correspondente aumento na natureza e na intensidade dos seus 

impactos ‐ tanto positivos quanto negativos ‐ no ambiente social e biofísico. Muitos 

desses impactos têm um potencial considerável de interferir nos direitos humanos. É 

hoje bem assente que os direitos humanos são  inalianáveis, universais,  indivisíveis, 

interdependentes e inter‐relacionados e que se aplicam a todos os seres humanos por 

igual (1). Ruggie (2) define due diligence dos direitos humanos como "os passos que 

uma  empresa  deve  dar  para  tomar  consciência,  prevenir  e  enfrentar  impactos 

adversos nos direitos humanos".  
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Nesse  sentido, muitos  têm  sido  os  esforços  para  que  as  empresas  e  organizações 

passem  a  considerar  metodologias  que  avaliem  os  seus  impactos  nos  direitos 

humanos. Um passo importante foi dado em junho de 2008, quando o Representante 

Especial do Secretário‐geral da ONU,  John Ruggie, propôs um Quadro de Proteção, 

Respeito  e  Remediação  das  Nações  Unidas  (2)  para  a  relação  entre  as  atividades 

empresariais e os direitos humanos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Este 

Quadro, aprovado por unanimidade, estava apoiado em três pilares:  i) o dever dos 

Estados protegerem os cidadãos contra abusos dos direitos humanos por terceiros, 

incluindo  empresas;  ii)  a  responsabilidade  corporativa  de  respeitar  os  direitos 

humanos e; iii) maior acesso das vítimas a recursos efetivos, tanto judiciais como não 

judiciais.  

Posteriormente, e após um processo de consulta on‐line, em março de 2011,  John 

Ruggie  apresentou  (3)  os  "Princípios  Orientadores  sobre  Atividades  Empresariais  e 

Direitos Humanos: Implementando o Quadro de Proteção, Respeito e Remediação das 

Nações  Unidas"  (UNGPS).    Estes  princípios  orientadores  foram  aprovados  pelo 

Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2011 com o objetivo de responder 

à questão de “como” implementar o Quadro proposto em 2008. Eles especificam que 

a AIDH deve considerar, no mínimo, os direitos considerados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no Pacto 

Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, bem como as oito principais 

convenções  da Organização  Internacional  do  Trabalho,  e  incluir  a  consideração  de 

direitos humanos adicionais, conforme o contexto específico do projecto (4). Mesmo 

propondo  algumas  condições  essenciais  como  a  participação  e  verificação  dos 

potenciais atores afetados, com foco nos grupos vulneráveis e nos diferentes riscos 

enfrentados pelas mulheres e homens, os requisitos de transparência e os requisitos 

de monitorização e de revisão independentes, os UNGPS não especificam em detalhe 

a forma ou o conteúdo da AIDH.  

Paralelamente a este processo liderado pelas Nações Unidas, um conjunto diverso de 

instituições internacionais refletiram sobre a necessidade de incorporar nas políticas 

empresariais  a  dimensão  dos  direitos  humanos.  Desta  preocupação  resultou  a 

publicação de recomendações às empresas das quais se destacam pela sua relevância: 

OCDE ‐ Directrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais cuja atualização de 2011 

introduz  um  capítulo  (capítulo  IV)  sobre  a  proteção  dos  direitos  humanos  e  o 

desenvolvimento social. As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais são 

recomendações  dirigidas  pelos  governos  às  empresas  multinacionais  que  operam 

dentro ou a partir de países aderentes. Elas fornecem princípios e padrões voluntários 

para a conduta empresarial responsável num contexto global, de acordo com as leis 

adotadas  e  os  padrões  internacionalmente  reconhecidos.  As Diretrizes  são  o  único 
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código multilateralmente aprovado e abrangente, em matéria de conduta empresarial 

responsável, que os governos se comprometeram a promover. 

ICMM  ‐  o  International Council  on Mining & Metals publicou em 2012  (5) um guia 

intitulado “Direitos Humanos na indústria mineira e dos metais: A integração da due 

diligence dos direitos humanos nos processos de gestão dos riscos empresariais”. Este 

documento  vem  na  sequência  de  dois  estudos  anteriores  do  ICMM  sobre  esta 

temática publicados em 2009 (6, 7). O objetivo deste guia é, por um lado descrever 

algumas  das  práticas  positivas  já  existentes  através  da  apresentação  de  casos  de 

estudo e, por outro lado, ajudar as empresas a verificar se a sua abordagem no terreno 

é suficientemente compreensiva. 

ISO 26000: 2010 ‐ A International Organization for Standardization (ISO) estabeleceu 

na sua norma ISO 26000 Diretrizes sobre Responsabilidade Social (ISO 2010), em que 

também  incorporou  nas  suas  recomendações  conceitos  chave  dos  UNGPS  e  a 

abordagem  baseada  em  due  diligence  para  as  empresas  (8).  Nesta  norma,  as 

preocupações  de  direitos  humanos  centram‐se  nas  questões  de  cumplicidade, 

discriminação, posição de grupos  vulneráveis e direitos  civis e políticos, bem como 

direitos económicos, sociais e culturais (9).  

Comissão Europeia  ‐  em 2011, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação 

(10) ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao

Comité  das  Regiões  sobre  uma  nova  estratégia  da  UE  para  o  período  2011‐2014

relativo  à  Responsabilidade  Social  das  empresas.  A  Comissão  Europeia  define

“responsabilidade social das empresas como um conceito segundo o qual as empresas

integram preocupações sociais e ambientais nas suas actividades comerciais e na sua

interacção com as partes interessadas numa base voluntária. A responsabilidade social

das empresas diz respeito a acções levadas a cabo pelas empresas para além das suas

obrigações legais perante a sociedade e o ambiente”. Nesta comunicação considera‐

se  que  “uma  melhor  aplicação  dos  princípios  orientadores  das  Nações  Unidas

contribuirá  para  os  objetivos  da  UE  no  tocante  a  questões  específicas  de  direitos

humanos  e  as  normas  laborais  fundamentais,  incluindo  trabalho  infantil,  trabalhos

forçados,  tráfico  de  seres  humanos,  igualdade  entre  homens  e  mulheres,  não

discriminação,  liberdade  de  associação  e  direito  à  negociação  coletiva”.  Neste

enquadramento,  a  Comissão  tenciona  colaborar  com  as  empresas  e  partes

interessadas a fim de elaborar orientações em matéria de direitos humanos para um

número limitado de sectores industriais pertinentes, assim como orientações para as

pequenas e médias empresas, com base nos princípios da ONU.

Mais recentemente, a 22 de outubro de 2014 foi publicada a Diretiva 2014/95/UE do

Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2013/34/UE no que se refere

à divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por

parte  de  certas  grandes  empresas  e  grupos.  De  acordo  com  o  estipulado  nesta

Diretiva ”as grandes empresas que sejam entidades de interesse público e que, à data

de encerramento do respetivo balanço, excedam o critério do número médio de 500
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empregados durante o exercício financeiro, devem incluir no seu relatório de gestão 

uma  demonstração  não  financeira  que  contenha  informações  bastantes  para  uma 

compreensão  da  evolução,  do  desempenho,  da  posição  e  do  impacto  das  suas 

atividades,  referentes,  no  mínimo,  às  questões  ambientais,  sociais  e  relativas  aos 

trabalhadores,  ao  respeito  dos  direitos  humanos,  ao  combate  à  corrupção  e  às 

tentativas de suborno”.  

As várias metodologias de avaliação de impactos nos direitos 
humanos 
Como descrito anteriormente, a AIDH é um campo de prática emergente fazendo com 

que  as  soluções  mais  apropriadas  para  conduzir  este  tipo  de  estudos  ainda  não 

estejam consolidadas. Recentemente, o Banco Mundial  em conjunto  com o Nordic 

Trust Fund (11) publicou um estudo onde se afirma que apesar do interesse crescente 

na  AIDH,  a  sua  utilização  é  ainda  relativamente  limitada.  Existem  quase  tantas 

metodologias  quanto  estudos  terminados,  o  que  reafirma  a  inexistência  de 

metodologias testadas no terreno e bem estabelecidas como as existentes para outros 

tipos de avaliação de impactos, como a AIA ou a AIS, os quais têm sido conduzidos de 

forma regular durante as últimas décadas.  

Uma  perspetiva  similar  resulta  do  estudo  do  ICMM  (5)  onde  se  identificaram  23 

ferramentas e documentos orientadores: muitos destes documentos têm ainda um 

carácter conceptual e devem ser utilizados com cuidado e com grande sentido crítico 

(12). De acordo com estes autores, e apesar do número vasto de guias orientadores 

que  têm  sido  publicados,  ainda  falta  muito  até  à  publicação  de  metodologias 

normalizadas que sejam reconhecidas como standards. A Tabela 1    sintetiza alguns 

desses guidelines já publicados.  

A mais recente destas metodologias foi desenvolvida pelo Danish Institute for Human 

Rights (13) e pretende fornecer orientações e ferramentas para a aplicação de AIDH 

em  projetos  ou  atividades  empresariais,  de  forma  autónoma  e  exclusivamente 

preocupada com os direitos humanos. As diferentes fases do processo estão descritas 

na Figura 1 e assentam em 10 critérios‐chave relativo ao processo e ao conteúdo da 

AIDH. 

Os cinco critérios‐chave relacionados com o processo são (ver Figura 1): a participação 

e  envolvimento  das  partes  interessadas  em  todas  as  fases  do  processo;  não 

discriminação,  promovendo  processos  inclusivos,  sensíveis  ao  género  e  às 

necessidades de indivíduos e grupos vulneráveis ou marginalizados; empoderamento 

e  capacitação  de  indivíduos  e  grupos  vulneráveis  ou  marginalizados  para  a  sua 

participação eficaz; transparência do processo e ampla divulgação dos seus resultados; 
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responsabilização, com atribuição de recursos humanos e financeiros ao processo e 

com a identificação dos deveres e responsabilidades das entidades envolvidas. 

Por sua vez, os cinco critérios‐chave relacionados com o conteúdo são: utilização de 

benchmarks  e  princípios  internacionais  standards  de  direitos  humanos  como  os 

UNGPS; âmbito   abrangente dos  impactos,  incluindo  impactos actuais e potenciais, 

diretos  e  indiretos,  individuais  e  coletivos,  isolados  e  cumulativos;  análise  da 

severidade dos  impactos,  considerando o seu âmbito, a escala e a  irremediação de 

impactos específicos  tendo em conta os pontos de vista dos titulares de direitos e/ou 

dos  seus  representantes  legítimos;  inclusão  de medidas  de mitigação de  impactos, 

com a devida prioritização de acordo com a hierarquia de mitigação  'evitar‐reduzir‐

restaurar‐remediar';  garantia  de  acesso  à  mitigação  de  impactos,  no  sentido  de 

assegurar que a empresa forneça ou coopere no acesso a recursos para os detentores 

de direitos afetados. 

Tabela 1 – Exemplos de guidelines publicados 

Organização  Ano  Guidelines  Fonte 

BSR  2013 

Conducting  an  effective  human 

rights  impact  assessment: 

Guidelines, steps, and examples. 

https://www.bsr.org/reports/B

SR_Human_Rights_Impact_Ass

essments.pdf 

De  Schutter,  O. 

UN Human Rights 

Council 

2011 

Guiding  principles  on  human  rights 

impact  assessments  of  trade  and 

investêment agreements. 

http://www.ohchr.org/Docume

nts/HRBodies/HRCouncil/Regul

arSession/Session19/A‐HRC‐19‐

59‐Add5_en.pdf 

IBLF,  IFC  &  UN 

Global Compact  
2011

Guide  to  human  rights  impact 

assessment and management. 

https://www.unglobalcompact.

org/docs/issues_doc/human_ri

ghts/GuidetoHRIAM.pdf 

Danish  Institute 

for Human Rights 

(13)  

2016 

Road‐testing  toolbox  on  assessing 

human  rights  impacts  of  business 

projects and activities. 

https://www.humanrights.dk/s

ites/humanrights.dk/files/medi

a/dokumenter/business/hria_t

oolbox/hria_guidance_and_too

lbox_final_may22016.pdf_2237

95_1_1.pdf 

IPIECA,  Danish 

Institute  for 

Human Rights 

2013 

 Integrating  human  rights  into 

environmental,  social  and  health 

impact  assessments:  A  practical 

guide for the oil and gas industry. 

https://www.humanrights.dk/fi 

les/media/dokumenter/tools/i

ntegrating_hr_into_eshia.pdf 

 NomoGaia  2012 
Human  rights  impact  assessment

toolkit. 
http://nomogaia.org/tools/ 
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Figura 1: Fases do processo de AIDH (13). 

Processo autónomo ou integração nas práticas pré‐existentes 
de avaliação de impactos?
As propostas têm variado entre a AIDH “stand‐alone” (ver por exemplo (13, 14, 15)), 

que é aplicada de forma autónoma a outros processos de avaliação de impactos, ou 

propostas que  tentam  integrar a AIDH noutros processos de avaliação de  impactos 

(ambientais, sociais, etc.) (4, 16). Têm também variado quanto à sua abrangência, nível 

de detalhe da metodologia, processo e  inclusão de atores  relevantes consoante os 

diversos  focos  da  avaliação  (e.g.  na  área  do  desenvolvimento;  da  saúde  e  direitos 

humanos, dos direitos das crianças, etc.). 

Considerando que as empresas têm dedicado menos atenção e recursos à AIS e à AIDH, 

comparativamente  à  AIA  ou  AISd  verifica‐se,  por  um  lado  um  défice  de  recursos 

humanos com experiência na AIDH nas empresas e, por outro, recursos humanos com 

experiência em AIS que não estão devidamente familiarizados com a AIDH (4). Nesse 

sentido, é  importante compreender os principais pontos em comum e as principais 

diferenças  entre  estes  dois  processos  de  avaliação  de  impactos  para  perceber  as 

sinergias  e  potencialidades  para  o  desenvolvimento  de  processos  integrados  de 

avaliação versus processos  independentes. A Tabela 2 sintetiza os principais pontos 

comparativos entre a AIDH e a AIS, com base na literatura. 
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Tabela 2 – Comparação entre principais pontos comuns e diferenças entre AIDH e 

AIS (4, 8, 17, 18, 19, 20, 21). 

AIDH  AIS 

Pontos 
Comuns 

Partilham  valores  e  princípios  fundamentais,  incluindo  o  objetivo  comum  de 
identificar  e  analisar  os  impactos  negativos  de  projetos  do  setor  privado  em 
indivíduos e / ou comunidades. 

Focam‐se nos processos e nos resultados, dando relevância ao envolvimento das 
partes interessadas no processo de avaliação. 

Partilham o compromisso com princípios de não‐discriminação e de igualdade, 
de participação e de inclusão, de transparência e de responsabilidade.  

Principais 
diferenças  

Fundamentos  teóricos  e  normativos 
são dados por princípios estabelecidos 
pela  comunidade  internacional  e 
capturados  nas  leis  internacionais  e 
domésticas. 

Fundamentos teóricos e filosóficos são 
mais  contestados,  não  seguindo 
guidelines ou leis internacionais. 

Para  além  de  impactos  diretos  de 
projetos/programas, preocupa‐se com 
a  inclusão  de  impactos  indiretos, 
associados  às  suas  operações, 
produtos ou serviços. 

Para  além  de  impactos  diretos  de 
projetos,  considera  alguns  tipos  de 
impactos  indiretos,  mas  dá  maior 
ênfase  à  consideração  de  impactos 
cumulativos. 

Ambas  as  abordagens  se  concentram 
na identificação e análise de impactos 
negativos, mas a  abordagem de AIDH 
da  UNGP  é  extremamente  cautelosa 
quanto ao foco nos benefícios. 

Ambas  as  abordagens  se  concentram 
na  identificação e análise de  impactos 
negativos,  mas  a  AIS    foca‐se  na 
identificação,  avaliação  e  gestão  dos 
impactos  sociais negativos e positivos, 
com  o  objetivo  de  enfrentar  os 
impactos  adversos  e  maximizar  os 
benefícios  do  projeto  para  as 
comunidades afetadas. 

Os  direitos  humanos  são 
principalmente  direitos  individuais  e 
não coletivos. Presta especial atenção 
aos  impactos  sobre  os  indivíduos 
especialmente  vulneráveis  ou 
marginalizados  na  comunidade 
afetada. Dever ser conduzida de forma 
a garantir a identificação e avaliação de 
impactos  individuais  dos  titulares  de 
direitos. 

Tende  a  concentrar‐se  nos  resultados 
líquidos  coletivos,  na  análise  do  bem‐
estar  social agregado, na maximização 
dos  benefícios  do  projeto  como  um 
todo  e  na  distribuição  diferencial  de 
custos  e  benefícios,  posicionando  as 
comunidades  como  "pessoas  afetadas 
pelo  projeto"  e/ou  como 
"beneficiárias" . 

661

Parte I



Enfatiza  a  responsabilidade  e  os 
deveres  das  empresas  para  enfrentar 
quaisquer  impactos  de  direitos 
humanos que sejam identificados. Tais 
impactos  podem  ser  potencialmente 
articulados com reivindicações legais e 
com  a  obrigatoriedade  da  reparação 
do dano causado.  

Na ausência de um requisito  legal que 
responsabilize  os  proponentes  do 
projeto pelos seus  impactos, as partes 
interessadas  não  têm  base  para  fazer 
reivindicações  legais. 
Consequentemente,  muitas  vezes 
precisam  de  recorrer  a  ações  de 
protesto  ou  à  responsabilidade  social 
voluntária corporativa das empresas. 

De uma forma resumida, o Danish Institute for Human Rights (13) resume as principais 

vantagens  potenciais  para  a  adoção  de  abordagens  integradas  de  valiação  de 

impactos,  tais  como:  aproveitar  e  utilizar  as  estruturas  de  gestão  de  impactos 

existentes  nas  empresas;  evitar  a  duplicação  de  esforços  e  a  fadiga  das  partes 

interessadas em processos consultivos; facilitar a análise da interrelação dos impactos 

ambientais, sociais e de direitos humanos; e aproveitar as respetivas vantagens das 

diferentes disciplinas  envolvidas.  Por outro  lado,  também se podem  identificar um 

conjunto de benefícios potenciais numa AIDH autónoma, como por exemplo: evitar 

que os problemas de direitos humanos  sejam considerados problemas de  segundo 

plano  em  face  de  outras  áreas  mais  estabelecidas;  apoiar  o  processo  com 

conhecimento mais  específico  e  especializado  sobre  direitos  humanos;  e  gerar  um 

espaço mais facilitador de um processo de aprendizagem e capacitação das diferentes 

partes interessadas envolvidas. 

Conclusões
A  agenda  de  direitos  humanos  pode  representar  uma  mudança  significativa  na 

dinâmica entre empresas e pessoas, pois leva ao reconhecimento da responsabilidade 

das  empresas  não  só  em mitigar  os  impactos  sobre  as  pessoas, mas  sobretudo da 

responsabilidade  em  respeitar  os  seus  direitos  (12).  A  AIDH  e  AIS  têm  muito  em 

comum  em  termos  de  valores  e  princípios  fundamentais,  incluindo  o  seu  objetivo 

comum de identificar e abordar os impactos adversos de projetos do setor privado em 

indivíduos  e/ou  comunidades.  Provavelmente,  o  uso  consistente  dos  padrões 

internacionais de direitos humanos na avaliação de impactos tem muito a oferecer em 

termos  de  promoção  da  consistência  na  prática,  permitindo  a  comparação  de 

metodologias, práticas e resultados de avaliação de impacto (4).   

A avaliação de impactos nos direitos humanos deve estar enraizada nas realidades do 

projeto  específico  e  preferencialmente  ser  integrada  nos  processos  de  AI, 

incorporando o contexto dentro do qual ele irá operar desde o início, e envolvendo 

diretamente os povos/grupos de pessoas cujos direitos podem estar em risco (4). A 

complementariedade das diferentes abordagens permite perceber as  vantagens da 
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sua  utilização  conjunta,  como  forma  de  gerar  mais  sinergias  entre  todas  as 

metodologias,  assim  como  aprender  com  as  limitações  umas  das  outras  e  com  a 

prática conjunta da sua aplicação. Este argumento permite advogar pelos benefícios 

da  utilização  de  um  processo  integrado  de  avaliação,  consulta,  participação, 

monitorização e gestão de impactos, principalmente em projetos de larga escala, cuja 

multitude e diversidade de impactos e riscos assim o exigem.  
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Resumo  

Ao longo dos últimos 50 anos a avaliação de impactos tem‐se afirmado à escala global 

como uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão. Inicialmente focada 

na  avaliação  dos  impactos  ambientais  de  projetos  (AIA),  gradualmente  o  enfoque 

difundiu‐se para outras dimensões: a avaliação de impactos sociais (AIS), a avaliação 

de impactos na saúde (AISd) e, mais recentemente a avaliação de impactos climáticos 

ou  a  avaliação  de  impactos  nos  direitos  humanos  (AIDH).  A  AIDH  representa  um 

processo  para  identificar,  prever  e  responder  de  forma  sistemática  aos  potenciais 

impactos nos direitos humanos de uma operação comercial, política governamental ou 

acordo comercial. Este artigo pretende fazer uma revisão das metodologias de AIDH 

desenvolvidas até ao momento por várias organizações internacionais e perceber de 

que forma os direitos humanos podem ser integrados nos processos de Avaliação de 

Impactos. 

Introdução  

Ao longo dos últimos 50 anos a avaliação de impactos tem‐se afirmado à escala global 

como uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão. Inicialmente focada 

na avaliação dos impactos ambientais (AIA) de projetos (qualidade do ar e da água, o 

ruído, os solos, a conservação da natureza, entre outros), gradualmente o enfoque 

difundiu‐se  para  outras  dimensões:  surgiu  a  avaliação  de  impactos  sociais  (AIS),  a 

avaliação de impactos na saúde (AISd) e, mais recentemente a avaliação de impactos 

climáticos ou a avaliação de impactos nos direitos humanos (AIDH). Ao mesmo tempo 

que se alargavam as temáticas de análise, numa lenta transição das ciências naturais 

e exactas para as ciências sociais e políticas, ocorreu também a sua difusão a escalas 

de decisão de carácter mais estratégico. A avaliação de impactos deixou de se limitar 

à  identificação  dos  efeitos  socio‐ambientais  de  um  determinado  projeto  num 
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determinado  local  para  contribuir para  a  selecção do melhor projeto que deve  ser 

promovido num determinado contexto territorial.  

A avaliação dos impactos nos direitos humanos emerge neste contexto e introduz na 

avaliação de  impactos de uma operação comercial, projeto de aplicação de capital, 

política  governamental  ou  acordo  comercial  as  preocupações  com  a  identificação, 

previsão  e  resposta  de  forma  sistemática  aos  potenciais  impactos  nos  direitos 

humanos. A comprovar a importância e emergência do tema, o Conselho dos Direitos 

Humanos da ONU apoiou unanimemente os Princípios Orientadores sobre Empresas 

e Direitos Humanos (UNGPS) em 2011. Estes Princípios são considerados um momento 

histórico  na  consolidação  de  parâmetros  normativos  aplicáveis  à  conduta  das 

empresas em relação aos direitos humanos. No decorrer deste impulso gerado pela 

ONU, têm sido propostas várias metodologias de avaliação de impactos nos direitos 

humanos desenvolvidas por várias organizações internacionais.  

O  presente  artigo  elenca  estas metodologias  e  pretende  perceber  de  que  forma  a 

avaliação  de  impactos  nos  direitos  humanos,  enquanto  parte  integrante  na 

operacionalização  dos  UNGPS,  está  a  ser  integrada  nos  processos  de  Avaliação  de 

Impactos. Pretende também dar destaque tanto às metodologias que preconizam que 

esta avaliação  se deve  fazer  através de um  instrumento específico  circunscrito aos 

direitos humanos, como aquelas que promovem a integração da temáticas dos direitos 

humanos  nos  procedimentos  formais  pré‐existentes  de  avaliação  de  impactos. 

Reconhecendo  as  dificuldades  associadas  à  avaliação  da  efetivação  dos  direitos 

humanos, a presente revisão permite estruturar as metodologias atuais, os critérios, 

as fragilidades e as potencialidades deste novo instrumento de avaliação de impactos, 

que  foi  projetado  para  uma  empresa  ou  um  governo complementarem  os  seus 

processos  de  avaliação  de  impactos  e  de  due  diligence,  respeitando  princípios 

apropriados e convenções internacionais de direitos humanos. 

A Importância dos Direitos Humanos e os Princípios fundadores 
para empresas e organizações 

A  expansão  extraordinária  do  setor  privado  no  último  meio  século  tem  sido 

acompanhada por um correspondente aumento na natureza e na intensidade dos seus 

impactos ‐ tanto positivos quanto negativos ‐ no ambiente social e biofísico. Muitos 

desses impactos têm um potencial considerável de interferir nos direitos humanos. É 

hoje bem assente que os direitos humanos são  inalianáveis, universais,  indivisíveis, 

interdependentes e inter‐relacionados e que se aplicam a todos os seres humanos por 
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igual1. Ruggie2 define due diligence dos direitos humanos como "os passos que uma 

empresa deve dar para tomar consciência, prevenir e enfrentar impactos adversos nos 

direitos humanos".  

Nesse  sentido, muitos  têm  sido  os  esforços  para  que  as  empresas  e  organizações 

passem  a  considerar  metodologias  que  avaliem  os  seus  impactos  nos  direitos 

humanos. Um passo importante foi dado em junho de 2008, quando o Representante 

Especial do Secretário‐geral da ONU,  John Ruggie, propôs um Quadro de Proteção, 

Respeito  e  Remediação  das  Nações  Unidas2  para  a  relação  entre  as  atividades 

empresariais e os direitos humanos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Este 

Quadro, aprovado por unanimidade, estava apoiado em três pilares:  i) o dever dos 

Estados protegerem os cidadãos contra abusos dos direitos humanos por terceiros, 

incluindo  empresas;  ii)  a  responsabilidade  corporativa  de  respeitar  os  direitos 

humanos e; iii) maior acesso das vítimas a recursos efetivos, tanto judiciais como não 

judiciais.  

Posteriormente, e após um processo de consulta on‐line, em março de 2011,  John 

Ruggie  apresentou3  os  "Princípios  Orientadores  sobre  Atividades  Empresariais  e 

Direitos Humanos: Implementando o Quadro de Proteção, Respeito e Remediação das 

Nações  Unidas"  (UNGPS).    Estes  princípios  orientadores  foram  aprovados  pelo 

Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2011 com o objetivo de responder 

à questão de “como” implementar o Quadro proposto em 2008. Eles especificam que 

a AIDH deve considerar, no mínimo, os direitos considerados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no Pacto 

Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, bem como as oito principais 

convenções  da Organização  Internacional  do  Trabalho,  e  incluir  a  consideração  de 

direitos  humanos  adicionais,  conforme  o  contexto  específico  do  projeto4.  Mesmo 

propondo  algumas  condições  essenciais  como  a  participação  e  verificação  dos 

potenciais atores afetados, com foco nos grupos vulneráveis e nos diferentes riscos 

enfrentados pelas mulheres e homens, os requisitos de transparência e os requisitos 

de monitorização e de revisão independentes, os UNGPS não especificam em detalhe 

a forma ou o conteúdo da AIDH.  

Paralelamente a este processo liderado pelas Nações Unidas, um conjunto diverso de 

instituições internacionais refletiram sobre a necessidade de incorporar nas políticas 

empresariais  a  dimensão  dos  direitos  humanos.  Desta  preocupação  resultou  a 

publicação de recomendações às empresas das quais se destacam pela sua relevância: 
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 OCDE ‐ Directrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais21 cuja atualização de

2011 introduz um capítulo (capítulo IV) sobre a proteção dos direitos humanos e o

desenvolvimento social. As Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais são

recomendações dirigidas pelos governos às empresas multinacionais que operam

dentro  ou  a  partir  de  países  aderentes.  Elas  fornecem  princípios  e  padrões

voluntários  para  a  conduta  empresarial  responsável  num  contexto  global,  de

acordo  com  as  leis  adotadas  e  os  padrões  internacionalmente  reconhecidos.  As

Diretrizes são o único código multilateralmente aprovado e abrangente, em matéria

de  conduta  empresarial  responsável,  que  os  governos  se  comprometeram  a

promover.

 ICMM  ‐ o  International Council on Mining & Metals publicou em 20125 um guia

intitulado “Direitos Humanos na indústria mineira e dos metais: A integração da due

diligence dos direitos humanos nos processos de gestão dos riscos empresariais”.

Este documento vem na sequência de dois estudos anteriores do ICMM sobre esta

temática publicados em 20096,7. O objetivo deste guia é, por um  lado descrever

algumas das práticas positivas  já existentes através da apresentação de casos de

estudo e, por outro  lado, ajudar as empresas a verificar  se a  sua abordagem no

terreno é suficientemente compreensiva.

 ISO  26000:  2010  ‐  A  International  Organization  for  Standardization  (ISO)

estabeleceu na sua norma ISO 26000 Diretrizes sobre Responsabilidade Social (ISO

2010), em que também incorporou nas suas recomendações conceitos chave dos

UNGPS e a abordagem baseada em due diligence para as empresas8. Nesta norma,

as preocupações de direitos humanos centram‐se nas questões de cumplicidade,

discriminação, posição de grupos vulneráveis e direitos civis e políticos, bem como

direitos económicos, sociais e culturais9.

 Comissão  Europeia  ‐  em  2011,  a  Comissão  Europeia  apresentou  uma

comunicação10 ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social

Europeu e ao Comité das Regiões sobre uma nova estratégia da UE para o período

2011‐2014 relativo à Responsabilidade Social das empresas. A Comissão Europeia

define “responsabilidade social das empresas como um conceito segundo o qual as

empresas  integram  preocupações  sociais  e  ambientais  nas  suas  actividades

comerciais e na sua interacção com as partes interessadas numa base voluntária. A

responsabilidade social das empresas diz  respeito a acções  levadas a cabo pelas

empresas para além das suas obrigações legais perante a sociedade e o ambiente”.

Nesta  comunicação  considera‐se  que  “uma  melhor  aplicação  dos  princípios

orientadores das Nações Unidas contribuirá para os objetivos da UE no tocante a

questões  específicas  de  direitos  humanos  e  as  normas  laborais  fundamentais,

21 http://www.pcn.fazenda.gov.br/assuntos/ocde/arquivos/2011‐diretrizes‐da‐ocde‐para‐empresas‐
multinacionais‐pt‐
br.pdf/@@download/file/2011%20‐%20Diretrizes%20da%20OCDE%20para%20empresas%20multinac
ionais%20‐%20PT‐BR.pdf 
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incluindo trabalho infantil, trabalhos forçados, tráfico de seres humanos, igualdade 

entre homens e mulheres, não discriminação, liberdade de associação e direito à 

negociação coletiva”. Neste enquadramento, a Comissão tenciona colaborar com 

as empresas e partes  interessadas a  fim de elaborar orientações em matéria de 

direitos  humanos  para  um  número  limitado  de  sectores  industriais  pertinentes, 

assim  como  orientações  para  as  pequenas  e  médias  empresas,  com  base  nos 

princípios da ONU. 

Mais recentemente, a 22 de outubro de 2014 foi publicada a Diretiva 2014/95/UE22 do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2013/34/UE no que se refere 

à divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por 

parte  de  certas  grandes  empresas  e  grupos.  De  acordo  com  o  estipulado  nesta 

Diretiva ”as grandes empresas que sejam entidades de interesse público e que, à data 

de encerramento do respetivo balanço, excedam o critério do número médio de 500 

empregados durante o exercício financeiro, devem incluir no seu relatório de gestão 

uma  demonstração  não  financeira  que  contenha  informações  bastantes  para  uma 

compreensão  da  evolução,  do  desempenho,  da  posição  e  do  impacto  das  suas 

atividades,  referentes,  no  mínimo,  às  questões  ambientais,  sociais  e  relativas  aos 

trabalhadores,  ao  respeito  dos  direitos  humanos,  ao  combate  à  corrupção  e  às 

tentativas de suborno”.  

As várias metodologias de avaliação de impactos nos direitos humanos 

Como descrito anteriormente, a AIDH é um campo de prática emergente fazendo com 

que  as  soluções  mais  apropriadas  para  conduzir  este  tipo  de  estudos  ainda  não 

estejam consolidadas. Recentemente, o Banco Mundial  em conjunto  com o Nordic 

Trust Fund11 publicou um estudo onde se afirma que apesar do interesse crescente na 

AIDH,  a  sua  utilização  é  ainda  relativamente  limitada.  Existem  quase  tantas 

metodologias  quanto  estudos  terminados,  o  que  reafirma  a  inexistência  de 

metodologias testadas no terreno e bem estabelecidas como as existentes para outros 

tipos de avaliação de impactos, como a AIA ou a AIS, os quais têm sido conduzidos de 

forma regular durante as últimas décadas.  

Uma  perspetiva  similar  resulta  do  estudo  do  ICMM5  onde  se  identificaram  23 

ferramentas e documentos orientadores: muitos destes documentos têm ainda um 

carácter  conceptual  e  devem  ser  utilizados  com  cuidado  e  com  grande  sentido 

crítico12.  De  acordo  com  estes  autores,  e  apesar  do  número  vasto  de  guias 

orientadores  que  têm  sido  publicados,  ainda  falta  muito  até  à  publicação  de 

22 A Diretiva 2014/95/EU foi transposta para o direito nacional pelo Decreto‐Lei n.º 89/2017 de 28 de 
julho. 
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metodologias  normalizadas  que  sejam  reconhecidas  como  standards.  A  Tabela  1  

sintetiza alguns desses guidelines já publicados.  

A mais recente destas metodologias foi desenvolvida pelo Danish Institute for Human 

Rights13 e pretende fornecer orientações e ferramentas para a aplicação de AIDH em 

projetos  ou  atividades  empresariais,  de  forma  autónoma  e  exclusivamente 

preocupada com os direitos humanos. As diferentes fases do processo estão descritas 

na Figura 1 e assentam em 10 critérios‐chave relativo ao processo e ao conteúdo da 

AIDH.  

Os cinco critérios‐chave relacionados com o processo são (ver Figura 1): a participação 

e  envolvimento  das  partes  interessadas  em  todas  as  fases  do  processo;  não 

discriminação,  promovendo  processos  inclusivos,  sensíveis  ao  género  e  às 

necessidades de indivíduos e grupos vulneráveis ou marginalizados; empoderamento 

e  capacitação  de  indivíduos  e  grupos  vulneráveis  ou  marginalizados  para  a  sua 

participação eficaz; transparência do processo e ampla divulgação dos seus resultados; 

responsabilização, com atribuição de recursos humanos e financeiros ao processo e 

com a identificação dos deveres e responsabilidades das entidades envolvidas.  

Por sua vez, os cinco critérios‐chave relacionados com o conteúdo são: utilização de 

benchmarks  e  princípios  internacionais  standards  de  direitos  humanos  como  os 

UNGPS; âmbito   abrangente dos  impactos,  incluindo  impactos actuais e potenciais, 

diretos  e  indiretos,  individuais  e  coletivos,  isolados  e  cumulativos;  análise  da 

severidade dos  impactos,  considerando o seu âmbito, a escala e a  irremediação de 

impactos específicos  tendo em conta os pontos de vista dos titulares de direitos e/ou 

dos  seus  representantes  legítimos;  inclusão  de medidas  de mitigação de  impactos, 

com a devida prioritização de acordo com a hierarquia de mitigação  'evitar‐reduzir‐

restaurar‐remediar';  garantia  de  acesso  à  mitigação  de  impactos,  no  sentido  de 

assegurar que a empresa forneça ou coopere no acesso a recursos para os detentores 

de direitos afetados.  

Tabela 1 – Exemplos de guidelines publicados 

Organização  Ano  Guidelines  Fonte 

BSR  2013 

Conducting  an  effective  human 

rights  impact  assessment: 

Guidelines, steps, and examples. 

https://www.bsr.org/reports/B

SR_Human_Rights_Impact_Ass

essments.pdf 

De  Schutter,  O. 

UN Human Rights 

Council 

2011 

Guiding  principles  on  human  rights 

impact  assessments  of  trade  and 

investment agreements. 

http://www.ohchr.org/Docume

nts/HRBodies/HRCouncil/Regul

arSession/Session19/A‐HRC‐19‐

59‐Add5_en.pdf 
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IBLF,  IFC  &  UN 

Global Compact  
2011

Guide  to  human  rights  impact 

assessment and management. 

https://www.unglobalcompact.

org/docs/issues_doc/human_ri

ghts/GuidetoHRIAM.pdf 

Danish  Institute 

for  Human 

Rights13  

2016 

Road‐testing  toolbox  on  assessing 

human  rights  impacts  of  business 

projects and activities. 

https://www.humanrights.dk/s

ites/humanrights.dk/files/medi

a/dokumenter/business/hria_t

oolbox/hria_guidance_and_too

lbox_final_may22016.pdf_2237

95_1_1.pdf 

IPIECA,  Danish 

Institute  for 

Human Rights 

2013 

 Integrating  human  rights  into 

environmental,  social  and  health 

impact  assessments:  A  practical 
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Figura 1: Fases do processo de AIDH13 
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Processo autónomo ou integração nas práticas pré‐existentes de avaliação de 
impactos? 

As propostas têm variado entre a AIDH “stand‐alone” (ver por exemplo 13,14,15), que é 

aplicada  de  forma  autónoma  a  outros  processos  de  avaliação  de  impactos,  ou 

propostas que  tentam  integrar a AIDH noutros processos de avaliação de  impactos 

(ambientais, sociais, etc.)4,16. Têm também variado quanto à sua abrangência, nível de 

detalhe  da  metodologia,  processo  e  inclusão  de  atores  relevantes  consoante  os 

diversos  focos  da  avaliação  (e.g.  na  área  do  desenvolvimento;  da  saúde  e  direitos 

humanos, dos direitos das crianças, etc.). 

Considerando que as empresas têm dedicado menos atenção e recursos à AIS e à AIDH, 

comparativamente  à  AIA  ou  AISd  verifica‐se,  por  um  lado  um  défice  de  recursos 

humanos com experiência na AIDH nas empresas e, por outro, recursos humanos com 

experiência em AIS que não estão devidamente  familiarizados  com a AIDH4. Nesse 

sentido, é  importante compreender os principais pontos em comum e as principais 

diferenças  entre  estes  dois  processos  de  avaliação  de  impactos  para  perceber  as 

sinergias  e  potencialidades  para  o  desenvolvimento  de  processos  integrados  de 

avaliação versus processos  independentes. A Tabela 2 sintetiza os principais pontos 

comparativos entre a AIDH e a AIS, com base na literatura. 

Tabela 2 – Comparação entre principais pontos comuns e diferenças entre AIDH e 

AIS4,8,17, 18, 19, 20, 21

AIDH  AIS 

Pontos 
Comuns 

Partilham  valores  e  princípios  fundamentais,  incluindo  o  objetivo  comum  de 
identificar  e  analisar  os  impactos  negativos  de  projetos  do  setor  privado  em 
indivíduos e / ou comunidades. 

Focam‐se nos processos e nos resultados, dando relevância ao envolvimento das 
partes interessadas no processo de avaliação. 

Partilham o compromisso com princípios de não‐discriminação e de igualdade, 
de participação e de inclusão, de transparência e de responsabilidade.  

Principais 
diferenças  

Fundamentos  teóricos  e  normativos 
são dados por princípios estabelecidos 
pela  comunidade  internacional  e 
capturados  nas  leis  internacionais  e 
domésticas. 

Fundamentos teóricos e filosóficos são 
mais  contestados,  não  seguindo 
guidelines ou leis internacionais. 

Para  além  de  impactos  diretos  de 
projetos/programas, preocupa‐se com 
a  inclusão  de  impactos  indiretos, 
associados  às  suas  operações, 
produtos ou serviços. 

Para  além  de  impactos  diretos  de 
projetos,  considera  alguns  tipos  de 
impactos  indiretos,  mas  dá  maior 
ênfase  à  consideração  de  impactos 
cumulativos. 
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Ambas  as  abordagens  se  concentram 
na identificação e análise de impactos 
negativos, mas a  abordagem de AIDH 
da  UNGP  é  extremamente  cautelosa 
quanto ao foco nos benefícios. 

Ambas  as  abordagens  se  concentram 
na  identificação e análise de  impactos 
negativos,  mas  a  AIS    foca‐se  na 
identificação,  avaliação  e  gestão  dos 
impactos sociais negativos e positivos, 
com  o  objetivo  de  enfrentar  os 
impactos  adversos  e  maximizar  os 
benefícios  do  projeto  para  as 
comunidades afetadas. 

Os  direitos  humanos  são 
principalmente  direitos  individuais  e 
não coletivos. Presta especial atenção 
aos  impactos  sobre  os  indivíduos 
especialmente  vulneráveis  ou 
marginalizados  na  comunidade 
afetada. Dever ser conduzida de forma 
a garantir a identificação e avaliação de 
impactos  individuais  dos  titulares  de 
direitos. 

Tende  a  concentrar‐se  nos  resultados 
líquidos  coletivos,  na  análise  do  bem‐
estar social agregado, na maximização 
dos  benefícios  do  projeto  como  um 
todo  e  na  distribuição  diferencial  de 
custos  e  benefícios,  posicionando  as 
comunidades  como  "pessoas  afetadas 
pelo  projeto"  e/ou  como 
"beneficiárias" . 

Enfatiza  a  responsabilidade  e  os 
deveres  das  empresas  para  enfrentar 
quaisquer  impactos  de  direitos 
humanos que sejam identificados. Tais 
impactos  podem  ser  potencialmente 
articulados com reivindicações legais e 
com  a  obrigatoriedade  da  reparação 
do dano causado.  

Na ausência de um requisito  legal que 
responsabilize  os  proponentes  do 
projeto pelos seus  impactos, as partes 
interessadas  não  têm  base  para  fazer 
reivindicações  legais. 
Consequentemente,  muitas  vezes 
precisam  de  recorrer  a  ações  de 
protesto  ou  à  responsabilidade  social 
voluntária corporativa das empresas. 

De uma forma resumida, o Danish Institute for Human Rights13 resume as principais 

vantagens  potenciais  para  a  adoção  de  abordagens  integradas  de  valiação  de 

impactos,  tais  como:  aproveitar  e  utilizar  as  estruturas  de  gestão  de  impactos 

existentes  nas  empresas;  evitar  a  duplicação  de  esforços  e  a  fadiga  das  partes 

interessadas em processos consultivos; facilitar a análise da interrelação dos impactos 

ambientais, sociais e de direitos humanos; e aproveitar as respetivas vantagens das 

diferentes disciplinas  envolvidas.  Por outro  lado,  também se podem  identificar um 

conjunto de benefícios potenciais numa AIDH autónoma, como por exemplo: evitar 

que os problemas de direitos humanos  sejam considerados problemas de  segundo 

plano  em  face  de  outras  áreas  mais  estabelecidas;  apoiar  o  processo  com 

conhecimento mais  específico  e  especializado  sobre  direitos  humanos;  e  gerar  um 

espaço mais facilitador de um processo de aprendizagem e capacitação das diferentes 

partes interessadas envolvidas. 
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Conclusões 

A  agenda  de  direitos  humanos  pode  representar  uma  mudança  significativa  na 

dinâmica entre empresas e pessoas, pois leva ao reconhecimento da responsabilidade 

das  empresas  não  só  em mitigar  os  impactos  sobre  as  pessoas, mas  sobretudo da 

responsabilidade em respeitar os seus direitos12. A AIDH e AIS têm muito em comum 

em termos de valores e princípios fundamentais, incluindo o seu objetivo comum de 

identificar e abordar os impactos adversos de projetos do setor privado em indivíduos 

e/ou comunidades. Provavelmente, o uso consistente dos padrões internacionais de 

direitos  humanos  na  avaliação  de  impactos  tem  muito  a  oferecer  em  termos  de 

promoção  da  consistência  na  prática,  permitindo  a  comparação  de  metodologias, 

práticas e resultados de avaliação de impacto4.   

A avaliação de impactos nos direitos humanos deve estar enraizada nas realidades do 

projeto  específico  e  preferencialmente  ser  integrada  nos  processos  de  AI, 

incorporando o contexto dentro do qual ele irá operar desde o início, e envolvendo 

diretamente  os  povos/grupos  de  pessoas  cujos  direitos  podem  estar  em  risco4.  A 

complementariedade das diferentes abordagens permite perceber as  vantagens da 

sua  utilização  conjunta,  como  forma  de  gerar  mais  sinergias  entre  todas  as 

metodologias,  assim  como  aprender  com  as  limitações  umas  das  outras  e  com  a 

prática conjunta da sua aplicação. Este argumento permite advogar pelos benefícios 

da  utilização  de  um  processo  integrado  de  avaliação,  consulta,  participação, 

monitorização e gestão de impactos, principalmente em projetos de larga escala, cuja 

multitude e diversidade de impactos e riscos assim o exigem.  
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Resumo 

Este ensaio analisa a sociedade sucroalcooleira nordestina, admitida como fortemente 

relacional, e busca compreender como ela lida com o mundo natural a sua volta. Com 

um  excesso  de  práticas  sociais  informais  e  a  flexibilização  de  regras  formais,  a 

sociedade  brasileira  se  constituiu  predominantemente  em  bases  relacionais,  cujos 

reflexos disso se estendem à política. As relações pessoais, muitas vezes, tornam tais 

prescrições legais frágeis e ineficazes. No Nordeste sucroalcooleiro o ethos relacional 

e a  flexibilização no cumprimento da  legislação ambiental  implicou na dependência 

das  vontades  pessoais  para  a  proteção  dos  fragmentos  florestais.  Valores  como  a 

nostalgia  estabeleram  laços  entre  a  sociedade  relacional  e  a  natureza  da  Mata 

Atlântica nordestina, garantindo a sua proteção nas áreas particulares. 

Introdução 

Este  texto é uma  reflexão  sobre a  influência da ética e das políticas ambientais na 

proteção de remanescentes florestais por parte da sociedade sucroalcooleira da Zona 

da Mata nordestina. Embora se reconheça o pioneirismo e a diversidade de políticas 

de proteção ambiental para a região, isso não impediu que o seu patrimônio natural 

fosse intensamente convertido em áreas produtivas. 

A região de estudo se acomoda numa parte peculiar da Mata Atlântica brasileira, que 

abriga um conjunto único de espécies raras, endêmicas e muitas delas, ameaçadas de 

extinção.  A  delimitação  territorial  selecionada  para  este  ensaio  corresponde  aos 

limites  da  Mata  Atlântica  feita  por  Veloso  et  al.  (1991)1,  adotada  pelo  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, e limitada ao sul pelo Rio São Francisco. Nomeada 

como Mata Atlântica nordestina (MAN), ela se difere da maior parte das formações 

florestais  do  Sul  e  Sudeste  brasileiro,  por  ser  mais  biodiversa,  mas  também mais 

acessível aos humanos. Essa formação coincide com a região geoeconômica da Zona 

da Mata dos estados do Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE) e 

Alagoas (AL). 
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No rastro das suas peculiaridades sociais e históricas, a paisagem da Zona da Mata 

nordestina se estruturou com características diferenciadas da Mata Atlântica do Sul e 

Sudeste  do  País  no  tocante  aos  padrões  de  ocupação  e  uso  do  solo.  As  florestas 

nordestinas são, em média, menores e mais fragmentadas. 

Reconhecendo que as políticas ambientais não foram suficientes para a proteção da 

Mata Atlântica nordestina, esta pesquisa se propõe a refletir como a combinação entre 

o processo histórico de ocupação da Mata Atlântica o ethos da sociedade nordestina

resultou numa das paisagens mais devastadas dentre os ecossistemas brasileiros. Para

tanto, este texto se divide em três seções principais. A primeira apresenta a história

das  políticas  ambientais  relacionadas  à  proteção  do  bioma  da  Mata  Atlântica  e,

especificamente, para a região de estudo. A segunda seção descreve as características

da  sociedade  relacional  e  discute  sobre  o  rebatimento  dos  diferentes  tipos  de

instrumentos  de  políticas  públicas  no  seu  contexto  personalista  e  relacional.  Na

terceira  seção  são exploradas algumas particularidades da  sociedade  relacional  em

relação à sua ligação com o ambiente natural. Por fim, veremos como as características

da  sociedade nordestina,  com  sua história  e  idiossincrasias,  desafiaram as políticas

públicas  convencionais  de  proteção  ambiental,  mas,  também,  apresentam

potencialidades para estratégias inovadoras baseadas na ética ambiental.

A História das Políticas Ambientais na Mata Atlântica 

A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais  se destaca pelo  grau de ameaça e 

impactos sofridos ao longo da sua história. Ainda assim, esse bioma foi o primeiro a 

contar com políticas ambientais, desde o período colonial. Diversas cartas régias, do 

século XVII, já proibiam a exploração de madeiras, estabeleciam limites anuais para o 

corte, protegiam áreas florestadas contra a extração e previam ações fiscalizatórias 

dessas  determinações  reais.  Contudo,  a  finalidade  da  Coroa  portuguesa  não  era  a 

proteção ambiental. Mesmo sem um propósito conservacionista, as medidas tomadas 

pela Coroa portuguesa podem ter representado uma política ambiental eficaz2. Nesse 

aspecto,  se  destacam  as  conservatórias  das  matas  ,  cuja  área  de  abrangência 

permaneceu desocupada e pouco explorada por muitos anos. A preocupação com a 

conservação  da  natureza,  desvinculada  das  finalidades  utilitárias  dos  recursos 

naturais, se desenvolveu apenas a partir da Primeira República brasileira (1889‐1930)3. 

Uma política ambiental stricto sensu desenvolveu‐se ainda mais tardiamente. 

Especificamente para a região da Mata Atlântica nordestina (MAN), o início das ações 

públicas  para  a  proteção  remete  ao  ano  de  1605,  quando  foi  estabelecido  o 

“Regimento  do  pau  brasil”,  considerado  como  o  primeiro  ato  legal  de  proteção 

florestal no Brasil. A região da MAN contou ainda com o Parque de Friburgo (Vrijburg), 

construído  por  Maurício  de  Nassau,  em  1642,  durante  a  ocupação  holandesa  no 
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Nordeste brasileiro. Anos mais tarde, em 1652, a Coroa portuguesa reservou para si as 

madeiras de interesse comercial – as “madeiras de lei” – o que resultou na proteção 

de  algumas  espécies  contra  o  avanço  dos  engenhos  coloniais.  Com  um  propósito 

similar, entre 1797 e 1827, vigoraram as “conservatórias das matas”, que eram locais 

nos quais a Coroa proibia a exploração das madeiras, sob pena de multa e prisão dos 

infratores.  

Em 1885 foi definida e desapropriada, por lei da Província de Pernambuco, uma área 

de  utilidade  pública  visando  proteger  as  nascentes  do  riacho  do  Prata.  Ficou 

estabelecido que deveria haver um controle rigoroso com intuito de impedir cortes 

das árvores da Mata de Dois  Irmãos, que circundavam tais nascentes. A criação de 

hortos na região da Mata Atlântica nordestina foi incentivada pelo Decreto nº 10.100 

de  1  de  dezembro  de  1888,  que  aprovava  o  regulamento  dos  engenhos  centrais  , 

destinados  à  produção  de  álcool  e  açúcar.  Esse  decreto  vinculava  a  concessão  de 

auxílios  para  os  engenhos  desde  que  estes  fundassem  hortos  experimentais  sob  a 

aprovação do governo.  

Apesar do pioneirismo na proteção de áreas e recursos naturais, a primeira UC da Mata 

Atlântica  nordestina  só  foi  criada  em  1975,  quando  já  existiam  quase  80  outras 

unidades pelo País. Desde 2006, mais dez UCs foram criadas na região. Foram, no total, 

54 UCs criadas entre 1975 e 20144. Apesar da existência desse sistema de UCs da Mata 

Atlântica nordestina, apenas 7% (251,3 Km2) da vegetação remanescente – ou 0,62% 

da cobertura original – estão resguardados em forma UC de proteção integral. Ainda 

assim,  a  maioria  dessas  UCs  é  pequena  (com  menos  de  1  km2)  e  não  está 

implementada5.  Os  93%  de  vegetação  nativa  restantes,  fora  das  unidades  de 

conservação de proteção  integral,  correspondem, predominantemente, às  florestas 

das usinas sucroalcooleiras6. Por exemplo, enquanto a Reserva Biológica (RB) Saltinho 

tem menos de 5 km2 de vegetação nativa e a RB da Pedra Talhada tem 37 km2, a Usina 

Trapiche, em Pernambuco,  tem uma cobertura  florestal de 60 km2 e a Usina Serra 

Grande, em Alagoas, tem 90 km2 de florestas7.  

Dessa forma, 93% da vegetação nativa da região de análise é protegida principalmente 

por  iniciativas  privadas,  alheias  às  políticas  públicas  de  unidades  de  conservação. 

Outro agravante quando se compara com a Mata Atlântica do Sul e Sudeste é que a 

vegetação  nativa  remanescente  na  Mata  Atlântica  nordestina  é  fortemente 

fragmentada e está dispersa em mais de 16 mil  fragmentos de  floresta,  com áreas 

frequentemente  inferiores  a  1  km2  5.  Praticamente  inexistem  grandes  extensões 

florestais como as encontradas no Sul e Sudeste do Brasil8. 

Apesar das numerosas iniciativas legais para proteger a Mata Atlântica nordestina, a 

sua cobertura de vegetação nativa decresceu continuamente a cada ano, o que indica 
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a  baixa  eficácia  das  políticas  implementadas.  Em boa medida,  há  uma desconexão 

entre  a  proposições  legais  e  os  resultados  esperados.  Essa  situação  é  marcante 

especialmente quando se compara essa região com os estados do Sul e Sudeste, cujo 

grau de integridade e de proteção dos remanescentes são maiores do que na Mata 

Atlântica nordestina. 

Diante  dessas  discrepâncias,  nos  propomos  a  refletir  sobre  a  gênese  e  o 

aprofundamento  dessas  diferenças,  apostando  na  relação  entre  sociedade,  poder 

público  e  natureza.  Nos  interessa,  também,  identificar  as  idiossincrasias  e 

potencialidades  da  sociedade  relacional  que  permitam  explorar  estratégias  mais 

adequadas para a proteção da natureza. 

A Sociedade Relacional e as Políticas Públicas 

Desde que foi estabelecido no Nordeste colonial, o modo produtivo canavieiro tem 

uma forte participação na economia regional. O setor canavieiro forneceu o principal 

produto da economia regional até o fim do século XX e ainda movimenta a economia 

da maioria dos municípios da Zona da Mata nordestina.  

Os  impactos  do  modo  produtivo  canavieiro  se  estendem  para  além  do  sistema 

econômico9,  pois  até  o  século  XX,  o mandonismo    e  o  autoritarismo  inerentes  da 

cultura  patriarcalista  ainda  exerceram  seus  efeitos  sobre  a  governança  pública, 

inclusive sobre as questões ambientais10. 

A  sociedade  brasileira,  notadamente  a  sociedade  rural  nordestina,  construiu  a  sua 

visão  de mundo  a  partir  de  valores  como  prestígio,  status,  hierarquia,  parentesco, 

compadrio  e  relações  pessoais11.  Inclusive  as  instituições  jurídicas,  políticas  e 

econômicas se subordinam às relações pessoais. Assim, o peso das relações alcança a 

esfera pública e favorece os interesses particulares acima das leis, das regras formais 

e das  instituições públicas9. Com isso, não raro, as  leis e normas são personificadas 

para  os  interesses  particulares,  pois  "o  patriarcalismo  aguça  o  individualismo  e 

privativismo das famílias e enfraquece o desejo de solidariedade" (p. 148)12. 

Numa sociedade relacional, o arcabouço jurídico é suplantado pelo poder político e o 

direito  racional  sucumbe  perante  o  personalismo  e  a  desigualdade  de  valores.  Os 

princípios da universalidade das leis e normas empalidecem perante os mecanismos 

de personificação mandonista,  já  que  as  relações  entre  os  sistemas de  comando e 

controle e as pessoas se tornam desiguais13. 

Por  mais  que  exista  um  conjunto  de  políticas  ambientais  para  a  Mata  Atlântica 

nordestina,  ainda  persiste  uma  grande  discrepância  entre  a  prescrição  legal  e  o 

comportamento  esperado.  Nessa  região,  os  "agricultores  entendem  o  sentido  da 
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legislação ambiental, embora ainda não tenham incorporado em suas práticas, seja 

pela questão cultural ou pela falta de interesse" (p. 4)14.  

As  características  dessa  parcela  da  sociedade  vão  influenciar  diretamente  nas 

respostas  às  políticas  adotadas.  Ao  considerar  que  os  valores  aristocráticos  e 

patriarcais imprimem um caráter fortemente relacional à sociedade sucroalcooleira, 

predominante  na  região,  os  instrumentos  políticos  devem  estar  conectados  aos 

valores e às práticas sociais, para que sejam devidamente apropriados e acatados13. 

Os  mecanismos  de  comando  e  controle  ficam,  portanto,  enfraquecidos  numa 

sociedade  marcadamente  relacional.  As  políticas  públicas  desenhadas  a  partir  de 

instrumentos majoritariamente  regulatórios  ‐ de comando e controle  ‐ mostram‐se 

inócuas no universo personalista de uma sociedade relacional 11.  

A estrutura social e  relacional caracterizada para a Mata Atlântica nordestina pode 

esclarecer,  assim,  a  dificuldade  da  atuação  estatal  na  implementação  de  políticas 

públicas,  especialmente as  tradicionais políticas  regulatórias,  já que os  sistemas de 

fiscalização e sanções associados são frequentemente contornados.  

Na atualidade, o comportamento  referente às questões ambientais  tem evoluído e 

ações como a recomposição vegetal já têm sido encaradas, na visão de um usineiro, 

como "uma questão de sobrevivência dos negócios. É que, sem vegetação nas bordas, 

os  mananciais  estão  cada  vez  mais  secos"  (p.1)15.  Isso  aponta  para  outras 

possibilidades  que  não  estão  necessariamente  vinculadas  aos  mecanismos  de 

comando e  controle, para uma melhor articulação política em prol da  conservação 

ambiental.  

A maior parte das ações recentes, que obtiveram sucesso na região, se basearam na 

disseminação  de  conhecimento,  na  persuasão,  na  conscientização  e  na  mudança 

comportamental, atendendo a um pressuposto dos mecanismos informacionais. Essas 

ações  são  fruto  de  projetos  entre  organizações  civis  e  proprietários  de  terras  e 

dependem, portanto, de iniciativas voluntárias, individuais e idiossincráticas. 

Vale ressaltar que muitas iniciativas de proteção das florestas remanescentes foram 

concebidas antes mesmo da emergência do ambientalismo, das políticas públicas e da 

ação das ONGs. Mesmo que essas iniciativas não tenham sido suficientes para evitar a 

intensiva  devastação  sofrida  na  Mata  Atlântica  nordestina,  elas  asseguraram  a 

proteção de quase toda a floresta que sobrou na região, que representa cerca de 93% 

da vegetação que restou. Essas iniciativas, em boa medida, ocorreram desvinculadas 

de políticas e instituições formais, e subordinaram a um conjunto de práticas e valores 

intrínsecos  da  sociedade  nordestina.  A  próxima  seção  se  dedica  a  investigar  tais 
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práticas e valores em relação a sua origem e reflexos na paisagem da Mata Atlântica 

nordestina. 

Ética Ambiental e Valores da Sociedade Relacional 

Mesmo com um baixo dinamismo da política pública conservacionista na  região da 

Mata  Atlântica  nordestina,  algumas  áreas  florestais  remanesceram  em  áreas 

particulares, especialmente nas usinas canavieiras. Essas  florestas representam, em 

alguma  instância,  uma  intrigante  ligação  entre  o  ambiente  natural  e  o(s) 

proprietário(s) das terras. Tais áreas remanesceram de uma época desenvolvimentista 

em que o apelo conservacionista ainda não representava qualquer obstáculo para a 

devastação. Significa afirmar que, apesar da histórica e intensa devastação observada 

na  Mata  Atlântica  nordestina,  algo  foi  preservado,  alheio  às  políticas  públicas,  e 

permanecem  preservados,  sob  a  guarda  e  o  critério  de  decisões  particulares  e 

voluntárias. 

Normalmente, a responsabilidade ambiental (environmentally responsible behavior) 

tem uma conexão com importantes valores éticos16, 17, 18. O florescimento de uma ética 

ambiental pode ser tanto um processo racional quanto emocional (p. 263)16. 

Nessa  lógica,  ao  longo  da  análise  dos  processos  que  conduziram  as  decisões  – 

particulares e voluntárias – para a proteção ambiental na Mata Atlântica nordestina, 

é  possível  se  deparar  com  conjunto  de  valores  que  regem  a  ética  ambiental,  que 

variam entre os instrumentais (racionais ou utilitários) e os intrínsecos (emocionais ou 

afetivos).  Os  primeiros  reconhecem  a  importância  da  natureza  que  tem  algum 

benefício  ou  interesse  humano  (antropocêntrica)  e  os  segundos  atribuem  valor  à 

natureza independente que qualquer benefício ou interesse humano (biocêntrico). 

Mesmo admitindo que uma racionalidade ecológica possa ter atuado na dinâmica das 

áreas agrícolas ou protegidas, o ambientalismo tem raízes diversas, de vários enfoques 

‐  racionais  e  afetivos,  que  não  permite  uma  causalidade  única  para  explicar  a 

disposição de áreas remanescentes protegidas na Mata Atlântica nordestina.  

Para  a  região  de  estudo,  além  das motivações  instrumentais,  é  possível  constatar 

vínculos  afetivos  do  proprietário  rural  –  senhor  de  engenho  e,  mesmo  após  a 

industrialização  canavieira,  os  usineiros  –  com  elementos  da  natureza,  que  teriam 

propiciado  a  conservação  de  certas  florestas.  Diversos  relatos  e  registros  de 

proprietários rurais do século XIX e XX evidenciam uma abundância de fauna e flora 

aos  quais  as  famílias  patriarcais  remanescentes  dedicavam  sentimentos  ligados  a 

relíquias, a tradições, às  famílias e aos seus bens materiais19. Dentre as relíquias se 

incluem as terras, edificações e até mesmo a paisagem e os animais, como se vê nos 

romances regionalistas20, 21. 
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Apesar da raiz afetiva, os valores envolvidos nesse processo não são biocêntricos ou 

intrínsecos, mas revestidos de premissas estéticas e individualistas, com um objetivo 

final de preservar memórias ou a própria história num pedaço da paisagem22. Esses 

valores associavam‐se a um saudosismo  inerente da sociedade relacional, agrária e 

patriarcal, que tinha valores comuns ligados à terra que se confundiam com a nostalgia 

de um passado áureo.  

A  nostalgia  é  uma  tendência  emocional  de  romantizar  o  passado,  muitas  vezes 

imaginado,  e  normalmente  como  reação  a mudanças  impostas  pela modernidade. 

Esse sentimento reflete muito bem o momento da transição socioeconômica de uma 

açucarocracia  relacional  do  século  XIX,  cercada  de  poderes  e  privilégios,  para  uma 

sociedade  menos  hierarquizada  e  despersonalizada  que  vinha  surgindo  na  Mata 

Atlântica  nordestina  do  século  XXI.  O  termo  nostalgia  carrega  associações 

reconhecidamente  problemáticas  e  também  limita  a  racionalidade  das  condutas  e 

decisões  associadas  a  esse  sentimento23,  24.  Contudo,  o  discurso  e  a  prática  dos 

mediadores  em análise  –  senhores  de  engenho  e  usineiros  dos  séculos  XIX  e  XX  – 

produziram, nos seus contextos, “efeitos de realidade” (p.63)25, que deram um novo 

sentido à natureza e conduziram à proteção de paisagens através de gerações. Assim, 

ainda que a afetividade da sociedade relacional pelos elementos da natureza não se 

fundamente,  puramente,  em  valores  instrumentais  ou  intrínsecos,  a  resistência 

nostálgica coincidiu com uma praxis da ética ambiental. 

Boym  (2001)26  reconheceu  tipologias  de  nostalgia  dentre  as  quais,  a  “nostalgia 

reflexiva” não sugere um reestabelecimento do passado. Para essa autora, a nostalgia 

e o pensamento crítico não se opõem, “pois as memórias afetivas não se absolvem da 

compaixão, do julgamento ou da reflexão crítica” (p.61)26. Assim, a nostalgia associada 

a reflexividade pode representar uma força produtiva e direcionadora, um “desafio 

ético e criativo” (p.14)26 que exerce impacto sobre as condutas e políticas funcionando 

como  um  ideal  a  ser  alcançado.  Para  Ladino  (2004)27  a  “nostalgia  pode  ser  um 

mecanismo para a mudança social, um modelo de relações éticas e uma narrativa útil 

para  a  justiça  ambiental  e  social”  (p.  89)27.  Essa  autora  ainda  complementa  que  a 

“nostalgia  pela  natureza  serve  a  uma  ampla  gama  de  agendas  políticas”  (p.89)27. 

Davies (2010)28 ainda acrescenta que a ecologia transforma a nostalgia e a nostalgia é 

oferecida como a única base para uma vida ecologicamente correta, embora com uma 

desconcertante falta de consciência de que isso é o que está sendo feito. A conexão 

íntima entre os dois não é surpresa [...] (p.265)28 

A  nostalgia  dos  senhores  de  engenho  resultou  na  conservação  de  áreas  que  se 

mantiveram intactas até os dias atuais, como é o caso da floresta convertida na RPPN 

Fazenda  Francisco  Pereira,  em  2001,  na  Usina  Coruripe,  AL29.  Essa  motivação  se 

mostrava desvinculada dos valores instrumentais e revestida de afetividade. Barbosa 
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e Drummond (1994)11 veem incompatibilidade na coexistência dos valores intrínsecos 

ou biocêntricos com a sociedade relacional. A nostalgia ofereceria, assim, uma terceira 

taxonomia  de  valores  e  faria  o  vínculo  –  possível  –  entre  uma  ética  ambiental  e  a 

sociedade relacional. Assim, a cosmovisão dos senhores de engenho não refletia nem 

uma valorização instrumental e nem intrínseca da natureza. Regida pelo conjunto de 

valores  ligados  à  nostalgia,  a  natureza  ainda  era  vista  como um objeto  sujeito  aos 

agentes humanos e desprovida de direitos. Apesar disso, os laços afetivos conduziram 

a discursos e práticas de proteção ambiental que beneficiam a terra no longo prazo.  

O apego afetivo a elementos da natureza, fruto da nostalgia, foi o motivador principal 

da conservação de alguns remanescentes da área de estudo. Por mais que a  lógica 

utilitarista  estivesse  presente  na  região,  o  legado  da  proteção  ambiental  ligada  à 

nostalgia pode ser encarado como uma oportunidade estratégica para potencializar a 

proteção dos fragmentos florestais e a recomposição de áreas naturais.  

Conclusão 

A maior parte da proteção ambiental na Mata Atlântica nordestina resultou alheia aos 

mecanismos de comando e controle das políticas públicas ambientais. Mais de 90% da 

vegetação  nativa  dessa  região  está  disposta  em  áreas  privadas.  São  fragmentos 

florestais que regeneraram ou remanesceram a partir de idiossincrasias, da vontade 

individual de certos proprietários de terras. Assim, o setor sucroalcooleiro da região 

detém,  sob  sua  propriedade,  os  maiores  e  mais  bem  preservados  remanescentes 

florestais  da  região,  enquanto  menos  de  7%  está  protegido  em  unidades  de 

conservação de proteção integral. 

Apesar  do  pioneirismo  e  da  longa  história  das  políticas  ambientais  para  a  Mata 

Atlântica nordestina, elas foram sistematicamente ignoradas ao longo da ocupação e 

do desenvolvimento da região. Em boa medida, a isso se atribui o caráter fortemente 

relacional da sociedade rural  responsável pelo advento e a consolidação da cultura 

açucareira na região. Na sociedade relacional, em que o sistema moral é mais funcional 

do que o sistema legal, as prescrições legais e os mecanismos regulatórios se fragilizam 

diante do personalismo.  

O apelo à ética ambiental emerge como um caminho para a proteção da vegetação, 

seja incrementando as iniciativas particulares ou melhorando a aplicação das políticas 

ambientais. Uma condição essencial para o sucesso dos programas de conservação da 

biodiversidade em áreas particulares é a existência do laço afetivo entre proprietário 

de  terra  e  a  natureza.  Considerando  que  os  valores  que  conduzem  a  uma  praxis 

ecológica se situam entre o extremo antropocêntrico e o biocêntrico, chegamos a uma 

terceira taxonomia de valor que orienta os discursos e práticas da sociedade relacional 

estudada. A nostalgia é o sentimento que melhor reflete essa visão. Nessa cosmologia, 

a natureza continua sendo vista como uma relíquia, um objeto desprovido de valor 
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intrínseco, mas que também transcende o valor instrumental. Ainda assim, a natureza 

e as outras relíquias despertam valores que se situam no campo afetivo, mais do que 

racional.  

Apesar dos problemas de associação relacionados à nostalgia, esta semeou laços entre 

a sociedade relacional e a natureza da Mata Atlântica nordestina, garantindo a sua 

proteção nas áreas particulares. Isso projeta uma perspectiva positiva no que se refere 

à  restauração  florestal  da  paisagem  na Mata  Atlântica  nordestina. Mesmo  que  os 

valores  que  guiam  a  ética  ambiental  local  não  estejam  baseados  em  valores 

biocêntricos,  diante  da  gravidade  da  crise  ecológica  que  vivenciamos,  apostar  em 

diferentes fórmulas e valores é mais do que uma opção.  

A regulação tipo comando e controle, tanto no cenário em análise quanto no setor 

agropecuário em geral, é vista de maneira cética devido à dificuldade de se monitorar 

e fiscalizar as atividades distribuídas espacialmente. A valorização da ética ambiental 

resultaria, assim, em meios de proteção da natureza de forma mais efetiva e no longo 

prazo. Entre o voluntário e o obrigatório, a primeira abordagem facilita a adesão e a 

implementação da política ambiental, de uma forma mais colaborativa e perene.  
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Resumo 

As políticas socioambientais do Brasil estão sofrendo um processo de desestruturação, 

com  consequências  para  as  áreas  protegidas,  os  povos  tradicionais  e  a 

agrobiodiversidade.  Projetos  de  Lei,  Propostas  de  Emendas  Constitucionais,  teses 

jurídicas, Ações Judiciais e cortes orçamentários instrumentam as investidas de setores 

com forte poder econômico e político sobre os bens públicos. Os efeitos da fragilização 

das  políticas  públicas,  intensificada  nos  últimos  anos,  já  são  sentidos,  e  envolvem 

agravamento da degradação ambiental, recrudescimento de conflitos no campo com 

aumento do número de mortes de indígenas, quilombolas e agricultores familiares, e 

insegurança jurídica para povos e terras tradicionais. Tal quadro gera efeitos negativos 

para a proteção da agrobiodiversidade, incorrendo em prejuízos a materialização dos 

direitos humanos à alimentação adequada,  à saúde, ao bem estar, à vida. 

Introdução  

Este  artigo  aborda  o  processo  de  desestruturação  de  políticas  socioambientais  em 

curso no Brasil, com reflexos sobre as áreas naturais protegidas, os direitos territoriais 

de  grupos  sociais  etnicamente  diferenciados  e  a  agrobiodiversidade  dos  territórios 

tradicionais. 

Além  de  abrigar  uma  megadiversidade  biológica,  o  Brasil  possui  uma  enorme 

diversidade  étnica,  constituída  por  diversos  povos  indígenas,  comunidades 

quilombolas,  pescadores  artesanais,  extrativistas,  seringueiros,  castanheiros, 

comunidades  de  terreiro,  ciganos,  caiçaras,  faxinalenses,  geraizeiros,  catingueiros, 

quebradeiras  de  coco babaçu,  caboclos,  varzanteiros,  pomeranos,  comunidades de 

fundo e fecho de pasto, pantaneiros, retireiros do Araguaia, ribeirinhos, marisqueiras, 

dentre  outros  tantos  que  compõem o  que  denominamos  em  conjunto  de  povos  e 

comunidades  tradicionais.  Estimativas  indicam  que  esses  grupos  sociais  somam 

aproximadamente 5 milhões de famílias, 25 milhões de pessoas, que ocupam cerca de 

1/4 do território nacional.1 
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Diante  de  tão  ampla  gama  de  grupos  etnicamente  diferenciados,  e  em  vista  dos 

distintos graus de proteção jurídica conferida aos territórios tradicionais no Brasil, este 

artigo  se  limitará  a  algumas  políticas  públicas  afetas  aos  povos  indígenas  e  às 

comunidades  quilombolas,  em  virtude  desses  dois  segmentos  possuírem  direitos 

territoriais mais consolidados pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Por  política  ambiental  entende‐se  o  conjunto  de  iniciativas  governamentais,  em 

articulação  com  atores  não  governamentais  e  produtivos,  voltadas  à  proteção, 

conservação,  uso  sustentável  e  recomposição  dos  recursos  ambientais.  Além  do 

ambiente  biofísico  e  do  ambiente  construído,  o  modo  como  as  populações  e  as 

atividades produtivas interagem com os diferentes ecossistemas, faz parte do escopo 

da política ambiental.2 

Já  as  políticas  socioambientais  compreendem  as  leis  e  demais  dispositivos  que 

prevêem  mecanismos  de  gestão  dos  bens  socioambientais.  Tais  políticas  foram 

editadas a partir dos anos 90,  sob  influência do socioambientalismo, que surgiu da 

aproximação entre os movimentos sociais e o movimento ambientalista, na metade 

dos anos 80.3 

Em grande parte do mundo, o principal instrumento para a conservação da natureza 

é o estabelecimento de áreas protegidas. Esses espaços existem em aproximadamente 

80%  dos  países  do  mundo  e  cobrem  cerca  de  15%  da  superfície  terrestre.4  Em 

consonância com o entendimento mais usual no Brasil, as áreas protegidas incluem as 

unidades de conservação, as terras indígenas e os territórios quilombolas.5  

As unidades de conservação são definidas como os espaços territoriais e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente  instituídos  pelo  Poder  Público,  com  objetivos  de  conservação  e  limites 

definidos,  sob  regime  especial  de  administração,  ao  qual  se  aplicam  garantias 

adequadas de proteção.6 

Já os territórios quilombolas consistem nas terras ocupadas e utilizadas para a garantia 

da  reprodução  física,  social,  econômica e  cultural das  comunidades  remanescentes 

dos  quilombos.  Consideram‐se  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  os 

grupos  étnico‐raciais,  segundo  critérios  de  auto‐atribuição,  com  trajetória  histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.7 

As terras indígenas, por sua vez, são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

em  caráter  permanente,  as  utilizadas  para  suas  atividades  produtivas,  as 
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imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem‐estar e 

as  necessárias  a  sua  reprodução  física  e  cultural,  segundo  seus  usos,  costumes  e 

tradições.8 

Dentre  as  principais  atividades  produtivas  realizadas  nos  territórios  dos  povos 

tradicionais  destaca‐se  a  agricultura,  comumente  praticada  em  Sistemas  Agrícolas 

Tradicionais  (SAT).  Estes  sistemas  podem  ser  entendidos  como  o  conjunto  de 

elementos que giram em torno da produção agrícola em si, incluindo saberes, mitos, 

relatos, formas de organização social, práticas, produtos, técnicas, artefatos e outras 

manifestações associadas que envolvem espaços manejados e plantas cultivadas; bem 

como  os  sistemas  alimentares  locais  que  derivam  dessa  agricultura.  Os  SAT  são 

resultantes de contínuas adaptações a modificações ambientais,  socioeconômicas e 

culturais,  e  envolvem  estreita  relação  entre  território  e  sociedade.  Ademais,  são 

responsáveis,  em  grande medida,  pela    produção  e  conservação  da  biodiversidade 

agrícola.9 

Agrobiodiversidade,  ou  biodiversidade  agrícola,  constitui  uma  parte  importante  da 

diversidade  biológica  e  engloba  todos  os  elementos  que  interagem  na  produção 

agrícola: os espaços cultivados ou utilizados para criação de animais domésticos, as 

espécies  direta  ou  indiretamente  manejadas,  como  as  cultivadas  e  seus  parentes 

silvestres, as ervas daninhas, os parasitas, as pestes, os polinizadores, os predadores, 

os simbiontes, etc, e a diversidade genética a eles associada.10 A agrobiodiversidade é 

relevante  para  toda  a  humanidade  uma  vez  que  está  relacionada  à  segurança 

alimentar e nutricional, ao equilíbrio ambiental, ao desenvolvimento rural sustentável, 

inclusão social, à manutenção do patrimônio cultural, ao combate à fome e à miséria, 

e  outras  dimensões  socioambientais.  Os  componentes  da  biodiversidade  agrícola 

fornecem,  além  de  alimentos,  matérias  primas  para  medicamentos,  vestuário, 

construções; e desempenham serviços ambientais essenciais a sobrevivência humana, 

como  manutenção  da  fertilidade  dos  solos,  conservação  da  água,  estabilidade  do 

clima, dentre outros.  

A  proteção  da  agrobiodiversidade  encontra  respaldo  na  Constituição  da  República 

Federativa do Brasil. Em seu Artigo nº 225, que constitui o Capítulo que versa sobre 

Meio Ambiente, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. Para dar efetividade a esse direito, o texto constitucional atribui ao 

poder público a obrigação de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 

genético do país.8 

Um  importante  instrumento  de  proteção  da  biodiversidade  agrícola  é  a  Política 

Nacional  de  Agroecologia  e  Produção  Orgânica  ‐  PNAPO,  instituída  por  meio  do 
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Decreto  nº  7794/2012,  com  objetivo  de  integrar,  articular  e  adequar  políticas, 

programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica de 

base agroecológica.11 O Artigo 225 da Constituição também incumbe ao poder público 

a  responsabilidade por  definir  os  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem 

especialmente protegidos, dando suporte à  implementação do Sistema Nacional de 

Unidades  de  Conservação  da  Natureza  (SNUC),  política  estabelecida  pela  Lei  nº 

9985/2000.6 

A elaboração da Constituição de 1988  foi  influenciada pelo multiculturalismo, pelo 

socioambientalismo3   e pelo entusiasmo do processo de redemocratização do país, 

que viveu sob regime de ditadura militar de 1964 a 1985. Tais influências propiciaram 

a abertura do Estado Brasileiro ao reconhecimento da pluralidade de sua formação 

social e cultural. O processo Constituinte também foi permeado pela retomada das 

discussões  sobre  a  reforma  agrária,  num  momento  de  avanço  dos  movimentos 

campesinos, indígenas e categorias de movimentos de trabalhadores.12 

Toda  essa  mobilização  favoreceu  a  inclusão  no  texto  constitucional  de  artigos 

específicos, que reconhecem aos indígenas e aos quilombolas direitos sobre as terras 

que  tradicionalmente  ocupam.  A  proteção  constitucional  dos  direitos  territoriais 

desses povos  lastreou a elaboração de normas  infraconstitucionais que orientam a 

efetivação  de  tais  direitos.  O  procedimento  administrativo  de  identificação, 

delimitação e demarcação das terras indígenas é regido pelo Decreto nº 1775/1996.13 

Já o rito para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos é estabelecido 

pelo Decreto nº 4887/2003.14 

Todavia,  o  conjunto de  instrumentos  jurídicos  e  políticas  públicas,  que derivam da 

Constituição  e  amparam  as  unidades  de  conservação  da  natureza,  o  patrimônio 

genético,  as  terras  indígenas  e  territórios  quilombolas,  vem  sofrendo  sucessivos 

ataques,  no  âmbito  dos  poderes  legislativo,  executivo  e  judiciário.  Tal  processo  se 

intensificou nos últimos anos, favorecido pelo contexto de crise política e econômica, 

marcado  pela  progressiva  perda  de  direitos  fundamentais,  retrocessos  sociais,  e 

avanço de setores do grande capital, em especial o agronegócio, sobre terras e bens 

naturais. 

Nesse cenário, a biodiversidade agrícola, que  já experimenta avançado processo de 

erosão  genética,  encontra‐se  ainda  mais  ameaçada,  comprometendo  a  segurança 

alimentar  e  nutricional.  Assim,  os  processos  que  impactam  negativamente  a 

agrobiodiversidade comprometem a materialização do direito humano à alimentação 

adequada, contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. Da mesma forma, as perdas de agrobiodiversidade, comprometem o direito 
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fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saúde e ao 

bem estar do ser humano. 

Métodos e dados 

As unidades de conservação, as terras indígenas, os territórios quilombolas, os povos 

e comunidades tradicionais, os sistemas agrícolas tradicionais e a agrobiodiversidade 

estão amparados, em maior ou menor medida, por políticas públicas e dispositivos 

normativos integrantes do ordenamento jurídico brasileiro. 

A partir da análise de registros e publicações disponíveis, é possível observar que após 

a Constituição Federal de 1988, houve um incremento nas ações do Estado voltadas à 

promoção e proteção desses componentes do patrimônio socioambiental, com edição 

de  Leis,  Decretos,  elaboração  de  planos  e  programas,  estruturação  de  órgãos  e 

instâncias  específicas,  implementação  e  fortalecimento  de  conselhos  para  controle 

social das políticas, dentre outras iniciativas. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que começou a ser gestado a partir 

de  1988,  passou  por  longo  processo  de  discussão  e  elaboração  legislativa,  até  ser 

instituído por Lei no ano 2000.15 A instituição do SNUC impulsionou a criação de novas 

unidades  de  conservação,  especialmente  entre  2003  e  2009,  em  que  o  Brasil  foi 

responsável por 70% das áreas protegidas terrestres criadas em todo o mundo.16 

Noutra esteira, a política indigenista brasileira também obteve grandes avanços após 

a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO‐

92, em que foram firmados acordos internacionais que viabilizaram o reconhecimento 

da maioria  das  terras  indígenas  da  Amazônia.17  Dados  do  Instituto  Socioambiental 

indicam  713  terras  indígenas  no  Brasil,  em  diferentes  fases  do  procedimento 

demarcatório, sendo 114 em processo de estudos de identificação, 42 identificadas, 

74 declaradas e 48 homologadas e reservadas. 

Já a política quilombola experimentou grande vivacidade a partir do ano de 2003. Além 

da edição do Decreto nº 4887/2003, que rompeu com a dimensão interpretativa do 

Art.  68  da  Constituição  Federal,  baseada  em  reminiscências  arqueológicas,  e 

inaugurou  um  novo  conceito  de  comunidades  quilombolas,  baseado  na  auto 

atribuição, em consonância com a Convenção nº 169, da Organização Internacional do 

Trabalho18; foi instituída a SEPPIR ‐ Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial,  também  em  2003,  que  passou  a  coordenar,  em  2004,  o  Programa  Brasil 

Quilombola‐PBQ, voltado ao fortalecimento do direito à terra e ao desenvolvimento 

econômico e social.19  

A  Política  Nacional  de  Agroecologia  e  Produção  Orgânica‐PNAPO,  por  sua  vez,  foi 

instituída em 2012 em resposta à reivindicação apresentada pelas mulheres do campo 
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e da floresta durante a 4a Marcha das Margaridas, realizada em 2011. No entanto, a 

mobilização que resultou na sua proposição começou na década de 70, envolvendo 

movimentos de agricultura alternativa, com uma forma de resistência ao modelo de 

modernização agrícola disseminado pela Revolução Verde.20 

Na  contramão do  processo  de  estruturação  e  fortalecimento  das  políticas  públicas 

brasileiras,  tramitam  no  Congresso  Nacional  diversas  proposições  legislativas  que 

objetivam  a  flexibilização  de  importantes  instrumentos  da  política  socioambiental, 

como o  licenciamento de grandes obras, a  implementação de áreas protegidas e o 

controle da produção, comércio e uso de agrotóxicos. Um conjunto de Propostas de 

Emenda à Constituição apensadas à PEC nº 215/2000 objetivam transferir a atribuição 

de criação de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, demarcação de 

terras  indígenas  e  reconhecimento  das  áreas  remanescentes  das  comunidades dos 

quilombos  do poder  executivo para o  legislativo.  Diversos  Projetos  de  Lei  (PL)  que 

objetivam a redução e extinção de várias unidades de conservação,   representando 

ameaças concretas ao patrimônio natural brasileiro, também são objeto de análise do 

Parlamento. Destacam‐se os Projetos de Lei de Conversão (PLC) nºs 4 e 5/2017, cujos 

alvos são a Floresta Nacional do Jamanxim, o Parque Nacional do Jamanxim, a Floresta 

Nacional de Itaituba II,  a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo e o Parque 

Nacional de São Joaquim.  

Outra  grande  ameaça  ao  patrimônio  genético  brasileiro  é  o  Projeto  de  Lei  nº 

6299/2002,  conhecido  como  "Pacote  do  Veneno",  que  propõe  alterações  na  atual 

legislação de agrotóxicos  (Lei nº 7802/1989),  com vistas a  flexibilizar o  controle da 

produção, comercialização e uso desse insumo agrícola. 

Ações  judiciais  e  teses  jurídicas  que  afrontam  os  direitos  territoriais  dos  povos 

tradicionais encontram‐se em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os 

direitos  territoriais  quilombolas,  especificamente,  estão  iminentemente ameaçados 

pela Ação Direta de Inconstitucionalidade ‐ ADI nº 3239/2004, movida pelo Partido da 

Frente Liberal ‐ PFL, atual Democratas‐DEM, contra o Decreto nº 4887/2003. Caso o 

Decreto  seja  julgado  inconstitucional,  os  desafios  para materialização do direito  às 

terras  quilombolas  serão  ainda  maiores,  pela  ausência  de  marco  normativo 

regulamentador.  A  data  para  continuidade  do  julgamento,  iniciado  em  2012,  está 

marcada para 08 de fevereiro próximo. 

Outra ameaça aos direitos territoriais de indígenas e quilombolas é a tese do marco 

temporal,  segundo  a  qual,  só  teriam  direito  à  terra,  as  comunidades  que  nela 

estivessem em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A 

aplicação dessa tese resultaria em restrições de direitos, caso os demandantes não 

comprovassem  a  ocupação  das  áreas  reivindicadas  na  data  estabelecida,  exigência 
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esta que desconsidera o processo de expropriação sofrido por esses povos ao longo 

de séculos. 

O futuro da política de unidades de conservação também dependerá do julgamento 

de Ações de Inconstitucionalidade em vias de serem julgadas pela Suprema Corte. A 

ADI  nº  3646  questiona  a  constitucionalidade  da  Lei  do  SNUC  no  que  concerne  à 

prerrogativa do poder executivo de criar e ampliar UCs por meio de Decreto. Já a ADI 

nº  4771  versa  sobre  a  possibilidade  de  extinção  e  redução  de  UCs  por  Medida 

Provisória.  

Soma‐se a esse quadro a perda da capacidade operacional dos órgãos executores das 

políticas  socioambientais,  em  decorrência  da  desestruturação  de  instituições  e  da 

paralisação de investimentos públicos nessas agendas. Comparando‐se os orçamentos 

públicos dos anos de 2015 e 2018, o montante destinado à Reforma Agrária passa de 

R$ 800 milhões para R$ 34,3 milhões; os recursos para o Programa de Aquisição de 

Alimentos passam de R$ 609 milhões para R$ 750 mil; o investimento em construção 

de cisternas para armazenamento de água em áreas rurais passa de R$ 248 milhões 

para R$ 20 milhões; demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção de povos 

isolados  passa  de  R$  72  milhões  para  R$  9,6  milhões;  apoio  ao  desenvolvimento 

sustentável  de  comunidades  quilombolas,  povos  indígenas  e  comunidades 

tradicionais, passa de R$ 1,8 milhões para zero. Já para a pasta ambiental prevê‐se um 

corte  de  50%  comparando‐se  o  orçamento  de  2017  e  2018.  Dados  preliminares 

mostram que as ações orçamentárias que tratam de criação e implantação, de áreas 

protegidas contam com a previsão de R$ 122,9 milhões contra R$ 244,5 milhões em 

2017. O corte mais grave atingiu o Bolsa Verde, programa voltado a famílias pobres 

residentes  em  áreas  protegidas  como  incentivo  à  conservação.  Esta  ação  foi 

simplesmente eliminada da proposta orçamentária para 2018. 

Resultados 

A  fragmentação  e  descontinuidade  de  políticas  públicas  socioambientais  geram 

insegurança  jurídica  para  territórios  tradicionais  e  unidades  de  conservação.  As 

incertezas quanto à garantia dos direitos territoriais e da integridade dos bens naturais 

comprometem a reprodução física e cultural de grupos etnicamente diferenciados.  

Efeitos mais imediatos da fragilização do aparato público já são visibilizados, como o 

aumento  das  taxas  de  desmatamento,  o  recrudescimento  da  violência  contra 

indígenas, quilombolas e agricultores familiares, e o agravamento das mazelas sociais 

do país. 

Especialistas  do  Instituto  Socioambiental‐ISA  alertam  para  as  consequências  da 

redução de áreas de unidades de conservação na Amazônia, com efeitos nocivos para 

a  biodiversidade  e  para  o  regime  de  chuvas  no  centro‐sul  do  Brasil,  impactando  a 

693

Parte I



qualidade de vida das pessoas nas cidades e no meio rural, a geração de energia, o 

desenvolvimento  do  país  como  um  todo.  Para  o  Greenpeace  as  iniciativas  para 

redução de unidades de conservação no Pará e no Amazonas  funcionam como um 

incentivo à grilagem de  terras e ao desmatamento, que registrou aumento de 75% 

entre 2012 e 2015. O Relatório intitulado “Violência Contra Povos Indígenas do Brasil”, 

elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) a partir de dados coletados no 

ano  de  2016,  apontam  que  a  violência  contra  indígenas  aumentou.  Conforme  o 

Relatório, os homicídios aumentaram de 54 em 2015 para 56. Em 2016 ocorreram 106 

casos de suicídio, 19 a mais que no ano anterior.  

De  acordo  com  levantamento  feito  pela  Coordenação  Nacional  de  Articulação  das 

Comunidades  Negras  Rurais  Quilombolas  (CONAQ),  o  número  de  assassinatos  de 

quilombolas no Brasil, em 2017, chegou a 14, sendo considerado o ano mais violento 

para esse segmento social. Lideranças e especialistas na área apontam possível ligação 

entre  o  aumento  da  violência  e  o  cenário  político  atual,  que  potencializaria  as 

consequências dos conflitos de terras. A entidade alerta também que com a ausência 

do  reconhecimento  oficial  dos  territórios  pelo  Estado  brasileiro,  a  tendência  é  de 

aumento da violência contra as comunidades, e agravamento de problemas sociais, 

como a insegurança alimentar e as dificuldades de acesso à saúde e à educação. 

A Comissão Pastoral da Terra ‐ CPT mantém atualizados os registros de massacres no 

campo desde 1985. Segundo a CPT esse tipo de crime constitui uma das estratégias do 

capital de expulsar os povos de suas terras e territórios. Em Nota Pública divulgada ao 

final de 2017, a entidade considera que o ano  foi um dos mais  cruéis para o povo 

brasileiro,  em  que  ficou  evidenciado  o  verdadeiro  objetivo  do  "golpe  jurídico‐

parlamentar‐midiático",  ocorrido  no  Brasil  em  2016,  qual  seja  a  entrega  e 

concentração das riquezas do país, expansão da miséria e do desemprego, retrocessos 

na garantia dos direitos humanos e extermínio da população pobre, concorrendo para 

a volta dos massacres no campo, tendo sido registrados pela Pastoral 65 mortes e 4 

massacres em 2017.  

A  ofensiva  sobre  os  territórios  tradicionais,  o  fortalecimento  do  agronegócio,  a 

expansão  das  técnicas  agrícolas  tecnificadas  e  dependentes  de  uso  intensivo  de 

agrotóxicos, o quadro de violência no campo e o consequente êxodo rural constituem 

graves ameaças à manutenção dos sistemas agrícolas tradicionais desenvolvidos pelos 

povos, e à conservação da agrobiodiversidade neles inserida. 

Constata‐se  nas  últimas décadas  uma acelerada perda da biodiversidade  cultivada. 

Muitas  variedades  e  espécies  agrícolas  já  se  extinguiram  e  outras  correm  risco  de 

extinção. Segundo o 1º Relatório sobre o Estado dos Recursos Genéticos de Plantas do 

Mundo,  apresentado  durante  a  4ª  Conferência  Técnica  Internacional  sobre  os 
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Recursos Fitogenéticos, em Leipzig, na Alemanha, em 1996, nos últimos cem anos, os 

agricultores perderam entre 90% e 95% de suas variedades agrícolas.10 

O modelo agrícola industrial disseminado pela "Revolução Verde", a partir dos anos 

80,  gerou  profundas  transformações  decorrentes  da  modernização  das  práticas 

agrícolas,  incluindo  a  manipulação  genética,  homogeneização  das  culturas, 

mecanização  da  produção  e  o  uso  intensivo  de  agrotóxicos.  Tais  transformações 

impactam  diretamente  a  agrobiodiversidade  e  a  qualidade  dos  agroecossistemas. 

Consequentemente,  a  nossa  alimentação  se  baseia  em  um  número  cada  vez mais 

reduzido  de  espécies,  e  com  quantidades  cada  vez  maiores  de  agrotóxicos, 

comprometendo  a  segurança  alimentar  e  impactando  a  saúde  humana,    que  está 

diretamente  associada  à  qualidade  dos  alimentos  que  comemos.  Outras 

consequências socioambientais da imposição desse modelo agrícola hegemônico são 

a  marginalização  socioeconômica  dos  agricultores  tradicionais  e  familiares, 

contaminação das águas, erosão dos solos, desertificação, devastação das florestas, 

entre outros.21 

Dada a recência dos fatos que concorrem para a aceleração da desestruturação das 

políticas públicas voltadas às áreas protegidas e aos povos tradicionais, os resultados 

desse processo devem ser acompanhados e analisados de forma contínua. 

Conclusões  

Unidades  de  conservação  da  natureza,  terras  indígenas,  territórios  quilombolas,  a 

agrobiodiversidade,  entre  outros  bens  comuns,  compõem  o  patrimônio  natural  e 

cultural do Brasil e gozam de proteção constitucional. 

Os povos e  comunidades  tradicionais  que habitam esses  ambientes desempenham 

importante  papel  na  produção  e  conservação  da  agrobiodiversidade,  componente 

imprescindível  para  a  segurança  alimentar,  a  saúde,  o  desenvolvimento  rural 

sustentável, o bem estar social e o equilíbrio do planeta. 

As  medidas  de  desconstrução  dos  direitos  constitucionalmente  garantidos  e  de 

flexibilização das políticas socioambientais, articuladas no seio dos poderes executivo, 

legislativo  e  judiciário,  em  benefício  dos  interesses  de  grupos  econômicos 

hegemônicos, em detrimento dos povos e terras tradicionais e dos bens universais, 

podem provocar danos irreversíveis ao ambiente. 

As  consequencias nocivas desse processo  já  são  sentidas  pela  sociedade brasileira, 

com maior intensidade entre os grupos sociais menos favorecidos, e já estão sendo 

denunciadas pelas entidades socioambientalistas e de defesa dos direitos humanos no 

Brasil. 
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Considerando as dimensões continentais do país, assim como o singular patrimônio 

socioambiental,  representado  pela megadiversidade  biológica  e  cultural,  os  efeitos 

indesejados da dilapidação do aparato público brasileiro podem se estender para além 

das  fronteiras  nacionais.  Os  impactos  arrasadores  da  depredação  da  natureza,  da 

extinção  de  povos  tradicionais  e  do  agravamento  da  perda  de  agrobiodiversidade, 

podem inviabilizar a materialização do direito humano à alimentação, à saúde, ao bem 

estar, à vida, comprometendo a sobrevivência das presentes e futuras gerações.  
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Resumo 

Tendo em conta as  transformações nas perceções  sociais do  risco, a um nível mais 

geral, assim como ao nível de contextos de  trabalho que exigem o contacto e/ou o 

manuseamento  de  substâncias  químicas  perigosas,  procuramos  com  este  trabalho 

analisar  as  narrativas  dos  trabalhadores  do  Complexo  Químico  de  Estarreja  (CQE) 

relativamente aos riscos associados ao trabalho. A partir de 30 histórias de vida de 

atuais e antigos trabalhadores do CQE, analisam‐se as suas perceções daqueles riscos 

e da sua evolução, bem como das alterações verificadas em termos da implementação 

de medidas mitigadoras dos mesmos, ao longo das últimas seis décadas. 

Introdução 

Os riscos ambientais e para a saúde, decorrentes das transformações económicas e 

tecnológicas são omnipresentes nas sociedades contemporâneas1 2. Apesar de, desde 

sempre,  terem  existido  situações  de  risco,  mercê  daquelas  transformações 

atualmente  não  apenas  a  natureza  dos  riscos  com  que  lidamos  se  alterou 

profundamente, como se transformou igualmente o modo como os percecionamos e 

gerimos 1 3 4. Tal como outras dimensões da vida quotidiana, o trabalho é um contexto 

de risco, tanto em termos do desempenho e das funções individuais, como em termos 

das  características  e  funcionamento  das  organizações.  Assim,  o  risco  pode  ser 

entendido  como  a  probabilidade  de  o  trabalhador,  pelas  suas  funções,  pelo  seu 

desempenho e pelas condições efetivas de trabalho, sofrer ou causar acidentes que 

ponham em perigo a sua própria saúde, a saúde de outras pessoas ou o ambiente. Este 

23 Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto ‘A Fábrica e a Vida – Narrativas e Imagens dos 

trabalhadores do Complexo Químico de Estarreja em torno do trabalho nas fábricas, da sua 

complementaridade com outras atividades e do risco ambiental’, OHMI/Estarreja, financiado pelo 

CNRS e LabEx DRIIHM, França. 
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risco é particularmente elevado em contextos industriais que integrem fábricas que 

incluam no seu processo a armazenagem e a manipulação de substâncias ou produtos 

perigosos, como é o caso do Complexo Químico de Estarreja  (CQE). Apesar disto, a 

literatura  científica  nesta  matéria  é  não  é  muito  abundante,  se  excetuarmos  os 

estudos da área da psicologia e da medicina do trabalho.  

Com este  trabalho procuramos  contribuir  para a  formação de  conhecimento neste 

domínio,  da  perspetiva  das  ciências  sociais,  através  da  análise  das  narrativas  dos 

trabalhadores do CQE relativamente aos riscos associados ao trabalho. A partir de 30 

histórias  de  vida  de  atuais  e  antigos  trabalhadores  do  CQE,  analisam‐se  as  suas 

perceções daqueles  riscos e a sua evolução, bem como as suas perceções sobre as 

mudanças operadas, ao longo das últimas seis décadas, pelas fábricas que compõem 

o Complexo, em termos da implementação de medidas mitigadoras dos mesmos. O

trabalho inicia‐se com uma breve reflexão sobre as perceções sociais do risco em geral,

particularizando  depois  para  os  contextos  de  trabalho,  sobretudo  os  associados  à

exposição  e  manuseamento  de  substâncias  químicas  perigosas.  Seguidamente

apresentamos alguns elementos sobre a metodologia utilizada na recolha e análise das

histórias de vida dos trabalhadores do CQE. Os resultados obtidos permitem concluir

pela existência de importantes transformações, quer nas perceções do risco, quer no

modo como o mesmo é gerido pelos próprios trabalhadores e pelas empresas do CQE.

As Perceções do Risco em Contexto de Trabalho 

Os riscos ambientais e para a saúde, decorrentes das transformações económicas e 

tecnológicas,  sobretudo  das  ocorridas  após  o  fim  da  II  Guerra  Mundial,  parecem 

multiplicar‐se  nas  sociedades  contemporâneas  ou,  pelo  menos,  a  perceção  social 

sobre  eles  tem  conhecido um  crescimento  sem precedentes1 2  3.  Assim,  apesar  de, 

desde sempre, as situações de risco terem existido, a sua perceção parece ser hoje 

muito maior  do  que  em  épocas  anteriores,  como  demonstram,  para  citar  os mais 

relevantes  neste  domínio,  os  trabalhos  de  Beck1  e  de  Giddens2.  Isto  relaciona‐se 

intimamente com alterações profundas na natureza dos riscos, mas igualmente com 

transformações no modo como são percecionados e geridos. Mesmo se os riscos não 

sejam maiores  do  que  no  passado,  a  sua  natureza  alterou‐se  substancialmente  ao 

longo do tempo. Por outro lado, também as visões dos atores sociais acerca dos riscos 

se  alteraram  significativamente,  acompanhando  as  transformações  profundas  em 

termos de valores sociais, de sistemas explicativos e de conhecimento, a mediatização 

dos fatores e situações de risco que se verificaram ao longo das últimas décadas. Neste 

sentido,  podemos  afirmar  que  os  riscos,  ainda  que  possuam  uma  materialidade 

objetiva e condições igualmente objetivas de existência, são em grande medida uma 

construção social5 6 7 8. Como construção social que (também) são, as perceções que 

sobre os riscos se constroem tendem a variar com os contextos sociais e com as formas 

como  cada  um  desses  contextos  se  relaciona  com  as  fontes,  os  fatores  e  as 
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consequências  do  risco7.  Os  riscos  e  as  perceções  sociais  sobre  eles  são  assim 

complexos e multidimensionais9 10 e inerentes à vida humana e à organização social e 

económica.  

Assim, os riscos podem ser também considerados como o resultado das ações e das 

decisões que são realizadas e  tomadas, quer  individual, quer coletivamente. A vida 

quotidiana  comporta  uma  multiplicidade  de  riscos  e  de  possibilidades  da  sua 

materialização  que  resultam  de  escolhas,  de  decisões,  de  cuidado  ou  negligência, 

assim  como  da  ausência  de  consciência  e/ou  conhecimento3  10.  No  modo  como 

percecionam e avaliam o risco, os atores sociais têm em consideração diversos fatores 

que ultrapassam a probabilidade de ocorrência, a frequência e a gravidade dos seus 

efeitos10.  Slovic  et  al.11  e  Slovic12  dão  conta  de  uma  extensa  lista  de  fatores  que 

interferem na perceção de risco: a familiaridade com a fonte e as consequências do 

risco; a aceitação voluntária do risco, a maior perceção dos benefícios sobre os custos 

envolvidos numa situação de risco; a capacidade de controlo sobre a fonte e o grau de 

risco; a informação sobre o risco; a certeza acerca do impacto do risco; o impacto deste 

nas gerações futuras; o potencial catastrófico da fonte de risco; a experiência sensorial 

do perigo;  a  (ir)reversibilidade dos  efeitos  do  risco;  a  confiança nos mecanismos  e 

agentes de controlo e gestão de  risco13 e nas  fontes de  informação e alerta, entre 

outros. De  salientar, uma vez mais, que uma boa parte daquilo que  subjaz a estes 

fatores deriva de  construções  sociais  e,  consequentemente,  a  sua maior ou menor 

interferência nas perceções de risco varia de um contexto social para o outro. Assim, 

como nos diz Renn10, é sobretudo o contexto em que o risco é experimentado que 

determina a perceção do mesmo. 

Quando  o  risco  deriva  do  trabalho,  tanto  em  termos  do  desempenho  e  funções 

individuais, como em termos das características das empresas, a sua maior ou menor 

visibilidade e perceção está igualmente dependente dos fatores antes mencionados, 

muito  especialmente  daqueles  que  se  associam  à  familiaridade  com  o  risco,  ao 

controlo sobre a fonte do mesmo, à aceitação voluntária do risco, à avaliação entre os 

custos e os benefícios e à informação e conhecimento que se detêm. No contexto do 

trabalho,  o  risco  pode  ser,  grosso  modo,  entendido  como  a  probabilidade  de  o 

trabalhador sofrer ou causar um acidente que ponha em perigo quer a sua própria 

saúde  ou  a  de  outras  pessoas,  quer  o  ambiente14  15.  Este  risco  é  particularmente 

elevado em contextos industriais que integrem fábricas que incluam no seu processo 

a armazenagem, o contacto (mesmo se indireto) e a manipulação de substâncias ou 

produtos perigosos. Nestes contextos, a probabilidade de existirem falhas de processo 

ou de segurança, com a consequente libertação daquelas substâncias e /ou produtos 

para  o  ambiente  de  trabalho  e  para  o  ecossistema,  é  bastante  elevada.  Os 

empregadores  têm  responsabilidades  acrescidas,  nestes  contextos,  no  sentido  de 

promover  a  segurança e  a  saúde dos  trabalhadores e das populações envolventes, 
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através  da  implementação  de  medidas  de  segurança,  de  informação  e  formação 

adequadas e do estímulo de comportamentos de proteção15 16 17 21. 

Apesar de as perceções do  risco, por parte dos  trabalhadores da  indústria química 

constituírem importantes indicadores do seu comportamento em caso de ocorrência 

de  acidente18  19  20  21,  raramente  são  tidas  em  conta  pelas  empresas  aquando  da 

elaboração de programas de prevenção15 18 19 21. Como  referem Hambach et al.15 a 

compreensão  do  modo  como  os  trabalhadores  percecionam  o  risco  pode  ter 

implicações significativas não apenas na sua saúde e segurança, mas igualmente na 

proteção e segurança do local de trabalho e da própria envolvente, ou seja, na criação 

de  um  ‘clima  de  segurança’22  em  que  existe  a  partilha  de  medidas,  estratégias, 

procedimentos e práticas de segurança. No entanto, este ‘clima de segurança’ parece 

depender de inúmeros fatores20 22, para além dos apontados anteriormente – e menos 

específicos  –  desde  os  aspetos  materiais  (desenho  das  fábricas,  equipamento  de 

produção, equipamento de proteção individual), passando pelas estratégias e práticas 

(prioridades  de  segurança,  formação,  obrigatoriedade,  rotinas),  pelas  condições 

associadas à segurança (stress no trabalho, interação entre os trabalhadores), pelos 

fatores comportamentais e atitudinais (motivações pessoais, conhecimento das regras 

de  segurança,  otimismo,  justificação  do  risco,  fatalismo,  apatia)  até  aos  fatores 

relacionados com o nível de preocupação e atuação de diferentes atores no local de 

trabalho  (administração,  supervisão,  especialistas  em  segurança,  inspetores  de 

trabalho, comités de segurança e trabalhadores em geral)22 23. 

Narrativas os Trabalhadores do Complexo Químico de Estarreja 
sobre os Riscos no Trabalho e a sua Evolução  

O Complexo Químico de Estarreja 

O Complexo Químico de Estarreja (CQE) constitui exatamente um contexto industrial 

de elevado potencial de risco. Instalado no concelho de Estarreja, a cerca de 3 km a 

norte‐noroeste  (NNO) da  cidade  com o mesmo nome  (e  abrangendo  sobretudo  as 

freguesias  de  Avanca  e  Beduído),  desde  a  década  de  50,  o  CQE  foi  sofrendo 

transformações no que se refere ao número, dimensão e tipo de empresas sendo que 

atualmente  é  constituído  por  cinco  grandes  empresas  químicas,  cujo  número  de 

trabalhadores varia entre 24 e 174 (Tabela 1). 

A Air  Liquide  –  Sociedade Portuguesa do Ar  Líquido,  é  uma empresa de um grupo 

internacional que produz gases industriais e medicinais e serviços associados. O grupo 

foi constituído em 1960 no sentido de desenvolver o mercado de resinas de PVC. A 

Companhia  Industrial  de  Resinas  Sintéticas  –  CIRES  –  é  pioneira  no  fabrico  de 

polímeros  em Portugal.  A DOW está  instalada  no  CQE  desde  1985  e  produz  PMDI  

(metil difenil  isocianato) utilizado na produção de espuma de poliuretano. O grupo 

701

Parte I



CUF integra a APQ (Aliada Química de Portugal, Lda.), que produz sais de alumínio e a 

CUF‐QI  (CUF  Químicos  Industriais)  que  produz  e  comercializa  produtos  químicos 

orgânicos e inorgânicos.  

Tabela 1 – Características das Empresas do Complexo Químico de Estarreja (Fonte: 

PACOPAR, 2015) 

Pela presença destas  fábricas, o concelho de Estarreja passou progressivamente de 

território sobretudo marcado pela atividade agrícola, para território industrial, sendo 

o CQE atualmente (em conjunto do os riscos a ele associados) a sua marca mais visível

e que  lhe confere uma identidade específica fundada no trabalho  industrial, na sua

complementaridade com a agricultura e mesmo nos riscos ambientais. No passado, o

armazenamento de  resíduos  sólidos e as descargas de efluentes  líquidos e gasosos

sem controlo, originaram fortes impactos na saúde e bem‐estar das populações locais,

assim  como dos  recursos  naturais.  Atualmente,  os  níveis  de  poluição  são  bastante

menores, quer pelo aumento de  consciência  social  e  ambiental das empresas e da

obrigatoriedade  em  cumprir  diretivas  comunitárias  nesta matéria,  quer  pela maior

perceção da poluição por parte das populações. Em 2001, as empresas que integram

atualmente o CQE constituíram, por iniciativa da CUF, o PACOPAR – Painel Consultivo

Comunitário do Programa de Atuação Responsável, no sentido de procurar responder

a alguns dos desafios que mencionámos anteriormente, no que se refere à segurança

da área envolvente e dos locais de trabalho e, muito particularmente, para assumir o

compromisso da sustentabilidade e da melhoria da qualidade de vida das populações,

na linha do que é presentemente a legislação internacional e nacional nesta matéria.

Breve Nota Metodológica  

No  sentido  de  recolher  informação  sobre  as  transformações  operadas  no  CQE  e, 

consequentemente, no concelho de Estarreja, que permitisse reconstituir a história da 

relação entre as fábricas, o território e a vida dos trabalhadores e a memória individual 

e  coletiva,  realizámos  30  histórias  de  vida  a  atuais  e  antigos  trabalhadores  do 

Complexo. Na seleção e contacto dos trabalhadores tivemos o suporte do PACOPAR e 

de cada uma das empresas que formam o CQE. De uma lista disponibilizada por estas 

Empresa Capital social
Volume anual 

de vendas

Quantidade 
total produzida 

(toneladas)

Nº 

trabalhadores

(ano de 

referência)

Air Liquide €13.250.000 €89.599.000 190.404 24 2012

AQP €910.000 €3.449.000 24.139 8 2010

CIRES €15.000.000 €156.702.000 205.679 105 2012

CUF-QI €30.500.000 €297.069.000 1.065.973 174 2012

DOW Portugal - €104.575.000 110.047 111 2011

702

Parte I



entidades, tendo em conta a idade e a situação perante o trabalho dos indivíduos, bem 

como a empresa onde exercem ou exerciam funções, contactámos, com base naqueles 

critérios, alguns trabalhadores de forma aleatória. Naturalmente, tanto os nomes dos 

entrevistados como os das empresas foram alterados, respetivamente, para números 

e letras, de forma a garantir o seu anonimato e a confidencialidade das informações.  

O guião das histórias de vida focou outras dimensões da relação entre a fábrica e a 

vida dos trabalhadores (a vida doméstica, as atividades complementares ao trabalho, 

o trajeto  pessoal,  as  perceções  sobre  o  concelho  de  Estarreja  e  as  suas

transformações)  no  entanto,  neste  trabalho,  analisamos  apenas  as  narrativas  dos

entrevistados  acerca  dos  riscos  associados  ao  trabalho,  da  evolução  das  suas

perceções  e  das medidas  de  prevenção  e mitigação  do  risco.  As  entrevistas  foram

gravadas e posteriormente transcritas, tendo‐se procedido à sua análise utilizando o

software  NVivo10,  após  a  definição  de  categorias  e  construção  de  uma  grelha  de

análise de conteúdo. O uso da técnica de histórias de vida teve o propósito de recolher

os  relatos  da  vida  de  cada  um  dos  trabalhadores  em  relação  ao  seu  trabalho  nas

fábricas do CQE. Esta opção metodológica esteve relacionada com a quantidade e com

a qualidade (e profundidade) da informação que pretendemos recolher. Mais do que

simplesmente  quantificar  factos  e  opiniões,  pretendemos  obter  e  analisar  as

narrativas ricas e vivas dos entrevistados que constituem, elas mesmas, um vasto e

importante património.

As Narrativas sobre o Trabalho como Contexto de Risco  

Perfil dos Entrevistados 
Como  podemos  observar  na  Tabela  2,  a  maioria  dos  trabalhadores  são  homens, 

situação que tem a ver com a sua também predominância entre os operários e demais 

trabalhadores  da  industria  química,  verificada  igualmente  noutros  países15,  devido 

essencialmente à natureza das funções desempenhadas e aos horários por turnos. Dez 

dos trinta entrevistados têm mais de 60 anos, seis entre 41 e 50 anos e sete entre 30 

e 40 e 50 e 60 anos. Apesar do maior número de entrevistados com mais de 60 anos, 

apenas seis estão já reformados, estando os restantes, no ativo. 

Relativamente  ao  trabalho  nas  fábricas,  a  maioria  dos  entrevistados  declara  ter 

trabalhado sempre no CQE, por vezes mais do que em uma empresa, em diferentes 

períodos de tempo. O trabalho diário e a descrição das funções constituem narrativas 

muito detalhadas e diversas, de acordo com o  tipo de  fábrica e, especialmente, de 

acordo com a idade dos entrevistados e o tempo de trabalho no CQE. Os mais velhos 

fornecem  uma  perspetiva  comparada,  bastante  rica,  entre  os  ‘novos  e  os  velhos 

tempos’, no que se refere às condições, ao tipo e às funções associadas ao trabalho. 

Enquanto nos anos 50 (e até ao início dos anos 90), o trabalho era sobretudo manual, 
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com uma grande diversidade de funções que envolviam frequentemente o contacto e 

o manuseamento de substâncias químicas, atualmente as atividades de um ‘operador

de  produção’  (como  são  agora  designados)  são menos  diversificadas  e muito mais

tecnológicas.  Basicamente,  os  operadores  estão  sentados  numa  ‘sala  de  controlo’,

olhando  para  écrans  de  computadores  e  monitorizando  valores  e  parâmetros,

enquanto  antes  trabalhavam  diretamente  com  fornos  e  caldeiras  de  elevadas

temperaturas e contentores de substâncias químicas, manuseando, como já referido,

diversos  tipos  de  produtos  e  substâncias  químicas,  na  maior  parte  dos  casos

(sobretudo nas primeiras décadas do CQE) sem qualquer conhecimento e formação

sobre normas de segurança e sem equipamentos adequados (por escolha individual

ou pela não existência dos mesmos).

Tabela 1 – Características dos Entrevistados no CQE (Fonte: elaboração própria) 

Poucos trabalhadores estiveram (ou estão atualmente) envolvidos em sindicatos e em 

‘comissões de trabalhadores’. Todos os entrevistados apontam as boas condições de 

trabalho,  especialmente  nos  anos mais  recentes,  assim  como  os  salários  acima  da 

média. Referem também a grande importância que o CQE tem na sua vida pessoal e 

para o concelho e a região, fator determinante das suas perceções sobre o risco, na 

linha do apontado por outros autores11 12. Poucos trabalhadores conciliam atualmente 

o seu  trabalho  nas  fábricas  do  CQE  com  outras  atividades,  particularmente  com  a

agricultura, sobretudo devido aos horários por turnos.

Os Riscos Associados ao Trabalho	
Relativamente à perceção dos riscos associados ao trabalho no CQE, são os mais jovens 

e aqueles que aí trabalham há menos tempo que referem ter uma clara noção de que 

trabalham num local perigoso. Os mais velhos, os que trabalham no Complexo há mais 

tempo  e  aqueles  que  estão  já  reformados,  ainda  que  atualmente  expressem  essa 

noção de perigo associado ao seu trabalho, referem também com frequência que não 

a  possuíam  quando  iniciaram  a  sua  atividade.  Os  excertos  seguintes  demonstram 

claramente  esta  ausência  de  noção  do  risco,  quer  pelo  manuseamento  dos 

equipamentos e substâncias sem proteção adequada, quer cozinhando as refeições 

nos  fornos  de  pirite,  quer  não  bebendo o  leite  que,  à  época,  era  distribuído  pelas 

empresas: 	

Fábrica Sexo Idade Sit. Trabalho Total

M F 30‐40 41‐50 51‐60 >60 Ativo Reformado

A 6 6 2 4 6

B 5 2 2 2 3 5 2 7

C 7 1 2 3 3 8 8

D 8 1 3 1 4 1 9 9

Total 26 4 7 6 7 10 24 6 30
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«Libertação de Arsénio por exemplo, sim, teve o CO2, o C03, a gente por exemplo nos fornos, 

quando abriam uma janela de um forno parado, ou que tinha de parar e ou limpavam a caldeira, 

aquilo libertava CO3, quem estivesse ali, tinha que fugir, muitas vezes tive de fugir para a pelada, 

porque andava‐se lá no chamado skip, que era um transportador que puxava a pirite, ao primeiro 

andar dos fornos, aquilo era irrespirável, e não havia máscaras como hoje, não havia nada. (…) As 

instalações eram a céu aberto tinham os vidros todos partidos, porque era impossível estar fechado, 

era impossível, temperaturas altíssimas, quem estava ali junto… depois mais tarde começaram a dar 

leite, aos funcionários para a desintoxicação, isto não era o que o pessoal… ‘eu bebo é vinho’ e levava 

o leite para casa. Via‐se por exemplo a assar uma sardinha nos ventiladores dos fornos, tudo cheio,

em cima da chapa, um bife em cima da chapa, tudo contaminado, não havia a noção». (Ent.03, Emp.

A, 63 anos, ativo, M).

A ausência de noção do risco devia‐se em boa parte ao desconhecimento (como é, 

aliás, apontado por outros autores 20 21 23), quer dos trabalhadores, quer das próprias 

empresas (sobretudo nas décadas de 50 e 60), assim como à inexistência de formação, 

orientação  e  equipamento  adequado  para manusear  os  produtos  e  as  substâncias 

perigosas:  

«Não, inicialmente não. Não tinha uma completa noção, tinha uma ideia, uma vaga ideia, que 

evidentemente que se tratava de produtos, tudo o que é produtos químicos, isso não é totalmente 

verdade, mas a maioria é e pronto». (Ent.11, Emp. C, 59 anos, ativo, M). 

«Não  tinha  instruções  para  nada  (…)  Era...  "Ó  pá,  vai  tirar  aquela  amostra  para  ir  levar  ao 

laboratório"!  Lá  íamos à  torneirita do  tanque,  "primeiro deixa  sair o gás para  fora, até  fazer um 

buraco no chão e começar as poeiras" ‐ porque aquilo fazia mesmo um buraco, aquela pressão e frio 

gelado ‐ "só chegas a caldeira quando começar a sair o líquido". E o líquido a ferver na jarrazinha de 

vidro dentro de uma caldeira com um resguardo de madeira. E aquele vapor...  [Entrevistador: Sem 

equipamento de proteção, sem nada?]. Nada, nada».  (Ent. 25, Empr. B, 74 anos, reformado, M). 

Como referido, entre os trabalhadores mais jovens, a noção de risco é bastante clara 

atualmente, assim como são claras a informação sobre procedimentos de segurança e 

equipamento  de  proteção,  aspetos  fundamentais  na  partilha  de  um  “clima  de 

segurança”15 22: 

«Se quer que lhe diga, eu acho que... No centro de Estarreja, que é pequeno, a atravessar uma 

rua, às vezes, sinto mais perigo do que estar aqui dentro. Isto dito para pessoas que não trabalham 

numa fábrica se calhar, epá... Mas é. Sabe que nós isto, estamos bem alertados para todos os riscos. 

Temos  formações...  Temos  simulacros,  temos  tudo,  durante  o  ano...  Estamos  sempre  a  fazer 

refresh...». (Ent. 23, Emp. B, 33 anos, ativo, M). 

«O local é muito perigoso, ou melhor existe muito perigo, mas não tanto o risco, penso que é 

pequeno, porque nós temos muito, muito cuidado. Somos muito rigorosos nisso, sim». (Ent.   29, 

Emp. D,  35 anos, ativo, M). 
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«É assim, claro, que pronto, claro que nós estamos a manusear produtos químicos o risco da 

exposição química existe, é latente, está lá, não é. Que de fato é muito controlado é, muito mais do 

que aquilo que se pensa». (Ent. 21, Emp. D, 38 anos, ativo, F). 

É importante salientar que nenhum dos entrevistados referiu qualquer problema de 

saúde diretamente associado ao seu trabalho no CQE. Do mesmo modo, nenhum deles 

sofreu diretamente um acidente de trabalho. No entanto, muitos – especialmente os 

maiores de 50 anos, e aqueles que trabalham no Complexo há mais tempo – narram 

acidentes que presenciaram ou ouviram contar aos mais velhos. Os extratos seguintes 

têm a ver com acidentes de maior dimensão, embora tenham sido contados acidentes 

menores no interior das fábricas: 

«Mas há anos sim, houve aí uma nuvem de cloro descontrolado, em que as pessoas tiveram que 

desertar aqui do meio, que a coisa não esteve assim muito famosa». (Entr. 2, Emp. A, 65 anos, ativo, 

M). 

«Contaram esse acidente da draga, que partiu o pipeline, e houve contaminação da ria, portanto 

possivelmente aquilo também libertou alguma coisa para a atmosfera, mas o sistema de segurança 

funcionou, e foi só um determinado troço de tubagem que vazou, digamos». (Ent. 12, Emp. C, 59 

anos, ativo, M). 

«Tive conhecimento por exemplo… há muitos anos que tiveram que isolar aqui a estrada 109, 

porque houve uma fuga, no vinil (…) é altamente explosivo, e que eles tiveram aqui de fechar… aqui 

o trânsito e tudo, havia lá uma fuga, por falar no outro dia, ou um dia destes, houve aqui, tivemos

aqui uma vez uma fuga de cloro, na hora do meio‐dia que foi necessário encerrar as escolas, e os

ventos estavam de norte, estávamos no refeitório». (Ent. 3, Empr. A, 63 anos, ativo, M).

Os Riscos, a Saúde e o Ambiente 
Quanto  às  perceções  do  risco  para  a  saúde  e  para  o  ambiente,  a  maioria  dos 

entrevistados  refere  ter noção da sua existência e,  sobretudo no que se  refere aos 

riscos  ambientais,  salientam  os  seus  efeitos  visíveis  ao  nível  da  contaminação  dos 

lençóis  freáticos. No entanto, a maior parte refere que estes riscos e os problemas 

deles  decorrentes  eram  bastante  mais  significativos  no  passado,  devido 

essencialmente às mudanças observadas no funcionamento das empresas quanto ao 

tratamento de resíduos, cumprindo assim as regulações ambientais e industriais e as 

diretivas  da  União  Europeia  (EU)  nesta matéria  (tal  como  é  salientado  por  outros 

estudos  sobre  o  papel  das  empresas  na  prevenção  do  risco  e  na  construção  da 

segurança no local de trabalho e na sua envolvente) 15 16 17 21: 

«Mesmo depois de muito tempo. Não queriam que ninguém soubesse que era uma fábrica 

perigosa. Você sabia? Sabia, se calhar, já tem ouvido dizer. Havia umas valas, não havia... As águas 

saíam do tratamento da produção... E as águas iam todas... Hoje as águas são tratadas, são recicladas 

e vão novamente... Só sai uma parte de águas que não tem condições... Já quando eu vim já era 

assim, hoje até já pode estar melhor. As lamas. Você sabia que havia uma vala que ia sair, ia pelo 

meio  dos  pinhais,  ia  sair  acolá  quase  a  Pardilhó,  ia  pelo meio  dos  pinhais,  e  a  vala  estava  toda 
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barrada,  toda barrada daquele pó branco do produto? Você  sabia?».  (Ent. 25,  Emp. B,  74 anos, 

reformado, M). 

«É a infiltração no freático, nós sabemos, que isso é terrível não é? Porque contamina a água. 

Não  só a nossa mas por  aí  fora,  nós  temos  casos em que houve uma época em que houve uns 

descuidos. Não eram descuidos era mesmo assim, que contaminávamos aqui as nossas redondezas, 

portanto». (Ent. 2, Emp. A,  65 anos, ativo, M). 

«Sim,  mas  o  pior  que  havia  ainda,  aí,  era...  A  anilina.  Porque  fabricava‐se  um  produto 

chamada anilina, havia descargas para os esgotos, contaminava as águas durante anos... Ainda há 

pouco tempo, nos furos, a água saía a cheirar a anilina».  (Ent. 7, Emp. B, 88 anos, reformado, M). 

As  empresas  atualmente  procuram  elas mesmas  tratar  dos  problemas  que  podem 

ocorrer, como nos dá conta o seguinte excerto:  

«Às vezes fazem‐nos chegar queixas de… nomeadamente à Câmara Municipal, que encaminha 

para as empresas… ‘o Manel Jaquim, agricultor não sei onde, queixou‐se que as árvores estão todas 

amarelas, vejam lá no dia tal às não sei quantas horas se poderá ter sido o quê’. E nós, empresas, 

queremos dar respostas e tomara nós que não aconteçam danos nenhuns, juntamo‐nos e vamos 

ver…. ‘vamos lá ver o que aconteceu na tua fábrica, em tal dia às tantas horas, tens ideia do que 

seja?’». (Ent. 10, Emp. C, 39 anos, ativo, F). 

Estando mais preparadas  também, atualmente, para  intervir  e dar  resposta quer à 

ocorrência  de  riscos  no  interior  das  fábricas,  quer  na  sua  envolvência,  através  da 

divulgação de informação, da promoção do conhecimento prático aos trabalhadores 

e  às  populações  envolventes,  sendo  estes  aspetos,  como  vimos  anteriormente, 

considerados  extremamente  importantes  e  indicativos  da  assunção  de 

responsabilidade por parte das empresas 15 16 17 21. 

O Conhecimento sobre os Riscos 
O conhecimento e a informação acerca dos riscos associados às fábricas que compõem 

o CQE é atualmente maior do que no passado, como já sugerido, tal como é maior o

cuidado no  contacto  e manuseamento das  substâncias  perigosas  que,  como  vimos

anteriormente é, aliás, bastante menor atualmente. Se, por um lado, a maior parte

dos trabalhadores reconhece, relativamente ao trabalho e à manipulação de produtos

químicos, que existe atualmente muito conhecimento, informação e formação regular,

os entrevistados mais idosos referem que, no passado, a situação era bastante diversa:

«Não, não havia, era rudimentar. Era rudimentar. E, portanto, as pessoas estavam muito mais 

expostas  ao  risco  por  falta  de  conhecimento,  não  havia  a  preocupação  de  as  formar,  de  as 

sensibilizar para o risco, portanto... à parte de uma ou outra recomendação, "olha cuidado que isso 

a soda... podes ficar cego", de resto não havia, digamos, uma estrutura direcionada para o bem‐

estar  e  para  a  preservação  física  dos  trabalhadores...  Não  havia,  não.  Houve  uma  evolução... 

Também estamos a falar de umas décadas já largas, não é? Houve uma evolução gigante... Hoje as 

práticas não têm nada a ver».  (Ent. 1, Emp. A, 66 anos, reformado, M). 
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«Eu penso, que sempre houve, mas acho que ficou mais vincado a partir de 2000, 2000 e pouco 

começou, e houve alterações também no departamento de segurança, houve algumas alterações e 

penso que começou a informação começava a chegar de outra forma, e a ser vista de outra maneira. 

(…). Para atuação em situações de emergência, de 2 em 2 meses, temos formações, 2 em dois mais 

ou menos, são cinco formações por ano, simulacros para testar os meios, depois vai havendo todos 

os anos formações em avaliações de risco, novos produtos que entram na fábrica, vai, está sempre 

a haver formação nesse âmbito». (Ent. 17, Emp. B, 41 anos, ativo, M). 

O  mesmo  balanço  positivo  não  pode  ser  feito  a  propósito  das  perceções  que  os 

entrevistados  têm  acerca  do  modo  como  as  populações  locais  são  informadas, 

considerando alguns deles que aquelas não necessitam de muita informação porque 

poderá causar alarme, e outros que essa informação deve ser disseminada para que a 

população  esteja  melhor  preparada  para  agir  em  caso  de  acidentes  industriais, 

particularmente no que se refere aos de maior gravidade:  

«É desaparecerem. Não estorvar, é quase como nos simulacros, não estorvar, deixar às pessoas 

competentes, que sabem o que é para  fazer e deixar de vir… de curiosidades e situações afins… 

como quando tivemos um simulacro do Plano Municipal de Estarreja, este ano, onde as próprias 

empresas… entrámos todas em conjunto, juntamente com a Proteção Civil e o grande problema era 

que a GNR conseguisse vedar o  campo da população porque… é maior a curiosidade de  saber… 

porque… se aquilo fosse real, que era uma situação de uma fuga de benzeno, as pessoas que ali 

estavam morriam todas. Portanto, não sei, é bom ou é mau para a população também saberem 

determinadas coisas? Que lhes interessa a eles se há uma fuga de benzeno, se vinham todos ver ali 

a cisterna que estava e chegavam lá e patinavam todos? Não é? » (Ent. 10, Emp. B, 39 anos, ativo, 

F). 

«Acho que não, embora tenha havido aí simulacros… mas a população nunca foi preparada… a 

população… digamos que a parte mais académica, mais instruída, tem outros conhecimentos, mas 

a  parte mais,  mais…  digamos,  mais  simples,  da  população…  não  sabe.  Tanto  é  que  o  primeiro 

simulacro que houve aqui em Estarreja, as pessoas estavam convencidas que iam lançar gases para 

a atmosfera e fugiram de Estarreja, foram para Fátima». (Ent. 18, Emp. D, 61 anos, ativo, M). 

Conclusão 

Da evidência empírica produzida, é possível observar alterações importantes no modo 

como,  ao  longo  do  tempo,  os  riscos  associados  ao  trabalho  no  CQE  foram  sendo 

percecionados  pelos  seus  trabalhadores.  Assim,  observa‐se  que  as  perceções  dos 

trabalhadores dependem essencialmente da sua idade e tempo de trabalho no CQE, 

assim como da relevância atribuída ao mesmo para a vida pessoal e do território. Os 

mais idosos, reformados ou ainda no ativo, possuíam, quando começaram a trabalhar, 

uma  diminuta  noção  dos  riscos  associados  ao  trabalho;  tinham  bastante  menos 

formação sobre os produtos químicos manuseados e sobre as regras de segurança; 

utilizavam  menos  os  equipamentos  de  proteção  (quando  disponíveis)  e  têm  mais 

memórias de mais acidentes de trabalho e com impactos na envolvente. Ao contrário, 
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os  trabalhadores  com menos de 45 anos  têm maior noção da perigosidade que os 

produtos químicos manuseados e armazenados no CQE podem comportar, recebem 

formação  frequente  e  narram  muito  menos  acidentes  de  trabalho  apontando 

igualmente  menores  impactos,  quer  na  saúde,  quer  no  ambiente  em  geral.  Estes 

resultados estão na linha do que é referido por Cox e Cox20, Leiter et al.21 e Varone e 

Mattila23 a propósito da relevância dos fatores materiais (como edifícios, existência de 

equipamento de proteção) e do conhecimento, informação e formação no estimular 

de  práticas  e  comportamentos  de  segurança.    De  facto,  todos  os  entrevistados 

expressam  visões  positivas  da  evolução  das  empresas  do  CQE  no  que  se  refere  às 

condições de trabalho, ao conhecimento, informação e formação sobre os riscos e, em 

geral, ao “clima de segurança”, assente na partilha de procedimentos e práticas, que, 

sobretudo a partir dos anos 2000, muito por imposição das diretivas europeias nesta 

matéria, as empresas foram construindo, sobretudo no que diz respeito ao local de 

trabalho,  reforçando assim as conclusões de outros estudos15 16 17 21 22. A  formação 

continuada a que os trabalhadores do CQE estão hoje sujeitos é uma poderosa variável 

para a análise das suas perceções de risco atualmente.  

Em suma e ainda que a evidência produzida neste trabalho necessite de uma análise 

mais  detalhada  e  aprofundada,  os  entrevistados  revelam  ter  atualmente  uma 

perceção de risco maior do que tinham no passado, visível nas narrativas diversas dos 

trabalhadores mais  jovens e dos mais  idosos acerca das condições de trabalho, dos 

procedimentos e práticas de segurança. No entanto, essa perceção maior do risco não 

representa, neste contexto concreto e como também claro nas suas narrativas, um 

maior  sentimento  de  incerteza  ou  insegurança  do  que  no  passado.  Para  isso 

concorrem aspetos como as alterações observadas em termos da própria natureza do 

risco  (menor exposição pelo  também menos  contacto e manuseamento direto das 

substâncias e produtos perigosos), a formação e a informação regular e a construção 

de um clima de segurança generalizado, por parte das empresas.  
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Resumo  

Este artigo pretende descortinar as preocupações que resultam do desempenho e das 

consequências  da  construção  de  barragens,  designadamente  as  ações  de 

reassentamento involuntário. O foco será o caso do Açude do Castanhão, no Estado do 

Ceará (BR), cuja construção inundou cerca de 60 mil hectares de terra e que obrigou 

ao  deslocamento  da  população  residente,  sendo  este  um  dos  seus  impactos  mais 

relevantes.  Será  realçada  a  forma  como  este  processo  foi  gerido  e  o  grau  de 

participação e envolvimento das populações atingidas. Esta abordagem resultou do 

confronto  com  a  realidade  Cearense,  com  diferentes  atores  envolvidos  acerca  da 

importância da construção das barragens e do conhecimento de  iniciativas públicas 

implementadas para a resolução dos conflitos sociais. 

INTRODUÇÃO 

Ao  longo  do  último  século,  recorreu‐se  à  construção  de  barragens  para  atender  à 

crescente demanda de água e de energia. Estas infraestruturas, tidas como símbolos 

de  modernização  e  de  engenho  humano  para  controlar  e  utilizar  os  recursos  da 

natureza, conheceram um forte crescimento e especial relevância entre as décadas de 

30 e 70 do século XX, tendo atingido o seu auge na década de 70, quando em média 

duas ou três novas grandes barragens eram “comissionadas” no mundo a cada dia. A 

partir  dos  anos  70,  é  também  um  objeto  técnico  que  tem  levantado  enormes 

discussões pelo seu impacto na paisagem, na biodiversidade e na vida das economias 

locais” (BENTO, 2011). Existirão na atualidade mais de 47000 grandes barragens em 

todo o mundo. É um número impressionante que prova a grande vitalidade e aceitação 

generalizada destes empreendimentos (CARMO, 2013).  
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Os  empreendimentos  hidráulicos  têm  mostrado  problemas  agudos,  sobretudo  na 

inter‐relação  entre  os  empreendimentos  e  as  preocupações  sociais  e  culturais. 

“Despite the WCD process, the legacies and controversies of the world’s 45,000 large 

dams continue to cause conflict between providing hydropower, water supply, flood 

control, irrigation and other substantial benefits to many, while devastating the basic 

rights and livelihoods of others, and damaging shared rivers and ecosystems” (MOORE, 

DORE, & GYAWALI, 2010).  

Os projetos com a dimensão de uma barragem provocam mudanças significativas no 

ambiente e em várias vertentes do ambiente socioeconómico, tanto a nível positivo 

como a nível negativo. As barragens submergem vales, alteram regimes climáticos, 

inundam  terrenos  agrícolas  e  florestais  e  podem,  como  ocorreu  em muitos  casos, 

submergir núcleos de povoamento com consequências diretas na desterritorialização 

de  comunidades  autóctones  que,  deste  modo,  se  vêm  forçadas  a  abandonar  os 

respetivos territórios pessoais (FERNANDES, 2008). O retorno dos investimentos feitos 

em barragens  tem sido cada vez mais questionado. O embate entre os custos e os 

benefícios  divulgados  tornou‐se  uma  preocupação  pública  à  medida  que  se  foi 

adquirindo experiência e conhecimentos sobre o desempenho e as consequências das 

barragens. 

Críticas às barragens, ao nível do globo, prendem‐se, entre outras, com o abuso de 

poder do Estado e com a redistribuição desigual da decisão, face às entidades como o 

ambiente e as populações e com o domínio dos interesses económicos em detrimento 

de interesses locais e coletivos. “The manner in which governments are implementing 

large  dams  could  increase  the  social  costs  associated  with  these  projects  by 

aggravating the effects of poverty. Such costs are disproportionately felt by traditional 

disadvantage communities” (AIDA, 2009). 

A  história  das  barragens,  criadas  para  o  bem  das  populações,  surge  associada  a 

enormes conflitos sociais, que têm conduzido a confrontos entre os atingidos pelas 

barragens  e  as  forças  governamentais,  responsáveis  pela  implantação  destas 

infraestruturas.  As  populações  são  confrontadas  com  a  irreversibilidade  de  um 

processo e  com um sentimento de perda, onde entram aspetos de difícil  avaliação 

como  sejam,  as  ligações  a  um  local  e  a  perda  de  tradições  ancestrais  passadas  de 

geração em geração e que fazem parte da cultura de um povo. 

Este  artigo  visa  descortinar  as  preocupações  que  resultam  do  desempenho  e  das 

consequências  da  construção  de  barragens,  designadamente  as  ações  de 

reassentamento  involuntário  das  populações,  ampliando  o  debate  nomeadamente 

pelo respeito pelo meio ambiente e pela participação popular nas decisões da coisa 

pública. O foco será o caso do Açude do Castanhão, no Estado do Ceará, no Brasil, cuja 
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construção inundou cerca de 60 mil hectares de terra e que obrigou ao deslocamento 

da população residente, sendo este um dos seus impactos mais relevantes. O caso do 

Castanhão  é  emblemático  do  envolvimento  e  participação  das  populações  locais, 

revelador da importância da mobilização construída em torno da reconquista de bens 

materiais e imateriais.  

Será  destacada  a  luta  socio‐jurídico‐ambiental  desencadeada  com  vista  ao 

reassentamento da população atingida pelo reservatório do Castanhão, assinalando‐

se nesse processo os impactos, as mudanças e os respetivos avanços e impasses. Esta 

análise resultou do contacto com diferentes atores envolvidos acerca da importância 

da construção das barragens (intervenientes no processo e atingidos pelo processo), 

do conhecimento de iniciativas públicas implementadas para a resolução dos conflitos 

sociais  e  de  licenciamento  ambiental  /  estruturas  normativas  referentes  a  direitos 

sociais, económicos, culturais e ambientais que contemplam, no Brasil, os direitos das 

populações atingidas pelas barragens. 

É objetivo desta análise antever, para o caso de Cabo Verde ‐ que se pretende explorar 

no decurso do doutoramento em Gestão e Politicas Ambientais ‐ conflitos, cenários de 

negociação e participação e avançar com questionamentos que, porventura, se irão 

colocar e enfrentar com as barragens recentemente construídas no país, de 2000 a 

2016. De salientar que a realidade do semiárido do Ceará apresenta similitudes com 

Cabo Verde nas condições de fortes limitações ecologicas e sociais. 

METODOLOGIA  

Este artigo foi construído com base nos resultados de um programa internacional de 

mobilidade,  no  âmbito  do  Projeto:  “Intercâmbio  Brasil/Cabo  Verde  de  pesquisa  e 

ensino  para  a  capacitação  profissional”  (Edital  033/2012),  com  uma  duração  de  3 

meses,  efectuado  de  05  de  Outubro  de  2016  a  05  de  Janeiro  de  2017,  no 

Departamento  de  Engenharia  Agrícola  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  sob  a 

supervisão do Professor Doutor José Carlos de Araújo e com base num pré‐projecto de 

pesquisa intitulado “Barragens e Sociedade em Cabo Verde: Dilemas e Desafios rumo 

à Sustentabilidade”, no ambito do doutoramento em Gestão e Políticas Ambientais 

(UNI‐CV / REALP).  

Procedeu‐se  a  pesquisa  bibliográfica  e  documental  entre  os  quais  livros,  artigos, 

relatórios, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, assim como relatorios 

técnicos  sobre  a  temática  da  gesta  da  água  no  semiárido  e  os  impactos  sociais  e 

ambientais  resultantes  da  implantação  de  açudes  no  Brasil  e  no  nordeste,  em 

particular,  realizada  nas  bibliotecas  de  diferentes  departamentos  da  Universidade 

Federal do Ceará e de fontes extra universidade que foram surgindo à medida que a 

mobilidade  avançava,  com  especial  realce  para  as  visitas  de  campo  efectuadas  ao 
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Açude  do  Castanhão  (a  300  km  de  Fortaleza)  e  o  resultado  de  entrevistas  semi‐

estruturadas  a  pessoas‐chave  cujos  excertos  vão  aparecendo  ao  longo  do  artigo, 

dialogando  com a  argumentação,  com destaque para  João Alfredo  Telles  de Melo, 

advogado  de  atingidos  por  barragens,  mestre  em  Direito  Publico,  doutorando  do 

PRODEMA/UFC, professor universitário de Direito Ambiental e Vereador do Partido 

Socialismo e Liberdade, em Fortaleza. Foi deputado Federal e Estadual pelo Ceará e 

Consultor de Políticas Publicas do Greenpeace.  É autor do  livro  “Direito Ambiental, 

Luta Social e Ecossocialismo”e foi organizador do livro “Reforma Agrária quando? e a 

Irmã Bernardete Neves, da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, 

que viveu durante 31 anos em Jaguaribara e foi uma destacada representante do povo 

na luta pelos direitos dos atingidos pelo açude do Castanhão. 

RESULTADOS  

HISTÓRIA DO AÇUDE PADRE CÍCERO‐CASTANHÃO 

O Castanhão é  o maior  açude público para múltiplos  usos  do Brasil.  Concluído  em 

2003, a sua barragem fica localizada no município de Alto Santo, no Ceará. É utilizado 

para  irrigação,  abastecimento  urbano,  piscicultura  e  regularização  da  vazão  do Rio 

Jaguaribe  (Departamento  Nacional  de  Obras  Contra  a  Seca).  Situa‐se  no  vale  do 

Jaguaribe,  no  Estado  do  Ceará  e  o  seu  reservatório  abrange  os municípios  de Alto 

Santo, Jaguaretama, Jaguaribara e Jaguaribe. A capacidade máxima do reservatório é 

de 6.7 bilhões de m³ de água e inundou uma área de cerca de 58.000 ha. 

Para a concretização da barragem do Castanhão foi assinado em 1997 um acordo para 

o financiamento do Proágua/Semiárido, projeto do Pograma Brasil em Ação. Segundo

o acordo,  o  projeto  contou  com  330 milhões  de  dólares  que  permitiriam  por  em

prática uma política transformadora da gestão dos recursos hídricos na área. Tratou‐

se da primeira etapa de um esforço conjunto com o Banco Mundial que terá envolvido

recursos da ordem de um bilhão de dólares (CARDOSO, 2008).

Importante será sublinhar que o Banco Mundial, instituição financeira internacional, 

assume  como  política  que  o  reassentamento  involuntário  em  projetos  de 

desenvolvimento, se não for complementado com medidas atenuantes, causa, muitas 

vezes, graves riscos económicos, sociais e ambientais. A sua política operacional inclui 

a salvaguarda para orientar e atenuar estes riscos de empobrecimento e estabelece  

que  a  implementação  das  atividades  de  reassentamento  está  relacionada  com  a 

execução da componente de investimento do projeto destinada a assegurar que não 

existe nenhum reassentamento nem restrição de acesso antes de estarem em vigor 

medidas  necessárias  para  o  reassentamento  (...)  que  incluem  a  prestação  de 
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compensação  e  de  outra  assistência  necessária  para  o  reassentamento,  antes  do 

deslocamento e a preparação e provisão de locais de reassentamento com instalações 

adequadas,  sempre  que  necessário.  Em  particular,  a  expropriação  de  terra  e  bens 

associados só pode acontecer depois de ter sido paga a indemninização e, quando for 

o caso,  de  terem  sido  disponibilizados  os  locais  de  reassentamento  e  subsídios  de

mudança às pessoas deslocadas (BANCO MUNDIAL, 2001).

Em Julho de 1995, o DNOCS celebrou um convénio com o Governo do Estado do Ceará, 

de modo a viabilizar as ações mitigadoras dos  impactos ambientais decorrentes da 

construção  da  barragem do  Castanhão.  Para  administrar  a  implantação  do  Projeto 

Castanhão foi criada uma Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão das 

ações  necessárias  à  construção  da  barragem.  Para  consolidar  a  participação  da 

comunidade na  gestão  do  empreendimento publico,  tanto  no processo de decisão 

como no processo sistemático de acompanhamento e avaliação, o Governo Estadual 

criou um Grupo de Trabalho Multiparticipativo para o Acompanhamento das Obras da 

Barragem do Castanhão em que um dos objetivos era o de servir de porta‐voz dos 

anseios da sociedade civil impactada pelas obras, no encaminhamento e controlo das 

suas reivindicações.  

A LUTA SÓCIO‐JURÍDICO‐AMBIENTAL E O REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

Um dos principais impactos ambientais da construção do açude do Castanhão ‐ com a 

criação  da  área  a  ser  inundada  e  da  área  atingida  pelas  obras  civis  ‐  foi  o  de  ter 

inundado  a  cidade  de  Jaguaribara  e  implicado  o  deslocamento  de  cerca  de  8.000 

pessoas  residentes  nos  Municípios  de  Jaguaribara,  Jaguaretama,  Alto  Santo  e 

Jaguaribe  (área  urbana  e  da  área  rural).    Em  face  desta  ameaça  era  espectável  a 

geração de tensão social decorrente da desapropriação de extensas áreas e impactos 

sociais  e  culturais decorrentes da mudança na vida e na  rotina da população a  ser 

deslocada,  da  interrupção  das  atividades  sociais  e  produtivas  e  da  necessidade  de 

remoção  de  cemitérios  e  marcos  históricos  e  de  construções  antigas  (ARAÚJO  & 

VIEIRA, 1999).  

Inaugurada em 25 de setembro de 2001, a cidade de Nova Jaguaribara tornou‐se o 

primeiro município  cearense  a  ser  criado  com  uma  estrutura  toda  planeada. O 

Governo do Estado investiu R$ 70 milhões no projeto, que contemplou os moradores 

da  cidade  antiga  e  do  distrito  de  Poço  Comprido,  também  afetado.  Aqui  se  pode 

encontrar o cerne da questão do Castanhão tendo em conta o maior impacto causado 

pela barragem ter sido “a inundação da cidade de Jaguaribara levando a destruição de 

marcos eletivos e culturais daquela população, à mudança de hábitos, à submersão de 

símbolos de historia daquele povo” (MELO, 2010).  
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A  compreensão,  vivenciada  na  própria  pele,  de  que  um  dos  maiores  impactos 

socioambientais  da  construção  de  barragens  diz  respeito  ao  desenraízamento  das 

próprias  populações  situadas  na  bacia  do  açude  do  local  onde  vivem,  residem  e 

trabalham,  fez  com que  se  reivindicasse constar no diagnostico ambiental do meio 

socioeconómico:  “todos  os  aspectos  referentes  à  relação  sócio‐afectivo‐historico‐

cultural e religiosa das comunidades com o seu meio (MELO, 2010).  

Ironicamente, à altura e de acordo com testemunhos, teriam sido colocadas na mesa 

alternativas: uma que seria a construção do açude numa cota mais baixa, o que evitaria 

a  inundação da cidade de Jaguaribara e outra que fossem construídas 10 pequenas 

barragens em lugar daquela grande, assim se distribuía melhor a água, mas eles não 

aceitaram! O objetivo era muito político!”(Neves, 2016). 

Após  a  decisão  de  se  avançar  com  a  construção  do  açude,  assumiu‐se  que  os 

representantes das comunidades locais teriam a liberdade e prerrogativa para expor 

as  suas  posições  e  questionar  as  propostas  em  discussão,  pois,  tratava‐se  de  uma 

gestão  participativa  das  ações  de  impacto  direto  nos  interesses  e  bem  estar  da 

população.  

Conseguimos  fazer uma audiência pública, em Fortaleza,  realizada no COEMA ‐ Conselho Estadual do 
Meio Ambiente, e com a SEMACE, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Trouxemos a maior 
autoridade  do  Brasil  em  Engenharia,  o  Engº  Castro  Borges.  Quando  foi  para  essa  audiência  aqueles 
conselheiros que nunca tinham vindo à reunião aparecerem todos para votar a favor. Ai começamos a 
fazer um trabalho com as comunidades e a luta começou a ser feita com duas opções, mas agora mais no 
sentido de se a barragem fosse feita o que é que nos tínhamos que reivindicar. Foi formado um grupo de 
acompanhamento, formado pelo governo e o povo e todos os meses tínhamos reuniões. Antes era assim: 
quando as reuniões começavam o pessoal do governo apresentava os estudos, os projetos e etc. e depois 
o povo tinha alguns minutos para falar. Com a continuidade conseguimos inverter: o povo começava e
depois eles davam as respostas. Foram 1.000 e tantas reuniões! (Neves, 2016).

Pretendia‐se  que  a  construção  do  Castanhão  fosse  um  elemento  indutor  de 

transformação da  realidade de pobreza existente, forçando a inclusão da população 

atingida  pela  sua  construção,  no  grupo  social  beneficiado  com  a  apropriação  das 

oportunidades oferecidas  pela  nova  realidade decorrente da Barragem  (ARAÚJO & 

VIEIRA, 1999). Recomendava‐se que este modelo de participação e de debate com a 

sociedade fosse seguido por outros empreendimentos do género na área dos Recursos 

Hídricos. 

A Associação dos Moradores  de  Jaguaribara,  em  carta  datada de  1992,  dirigida  ao 

Governador do Estado, relatava desta forma aquilo que considerava serem alguns dos 

impactos desta obra e que dizia respeito à sua sobrevivência cultural: 

Até quando os nossos valores, as nossas tradições, as nossas raízes, enfim, serão desrespeitados pelos 
senhores que nos governam? Com a implementação do projeto sofreremos muitos impactos! Queremos 
lembrar alguns: a destruição dos sentimentos que unem os moradores à sua terra natal; a destruição dos 
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laços  de  amizade  e  vizinhança  construídos  durante  vários  anos;  a  destruição  dos  diversos  símbolos 
culturais  e  religiosos,  que  são  ponto  de  referencia  da  memória  e  da  historia  da  comunidade  de 
Jaguaribara (Associação dos moradores de Jaguaribara, 1992).

“Os moradores preferiam estar na antiga cidade, e isso são as raízes culturais, familiares. Tiveram que 
abrir todos os túmulos do cemitério, retirar os restos mortais, botaram naquelas urnas e trouxeram para 
a cidade nova e isso foi muito doloroso e dramtático. Aconteceu em três cemitérios! Houve pessoas que 
chegaram na  cidade  nova  e  pouco  tempo  depois morreram  e  nós  pensamos  que  foi  de  emoção,  de 
sentimento, porque você já pensou? uma pessoa nasce e se cria a vida inteira num lugar e de repente 
você vê aquilo tudo debaixo de água, parece que você perde o referencial. O povo gostava demais de lá, 
sabe porquê? o rio era um lugar de confraternização, ia todo o mundo para tomar banho, para lavar a 
roupa. Lá o rio corria todo o tempo. Tinha uma pessoa que dizia: ó povo tolo, dizer que quem inventou o 
bikini foi o Rio de janeiro, quem inventou fomos nós aqui em Jaguaribara que agente lava a roupa só de 
calcinha!” (Neves, 2016).

A questão do “reassentamento involuntário” do povo de Jaguaribara, de acordo com 

os testemunhos, é marcada por um processo que passou por etapas distintas: ameaça, 

resistência,  insegurança,  aceitação dinâmica  e negocial  e  a  chegada na nova  terra. 

Posicionaram‐se  dois  blocos:  os  atores  sociais  que  se  colocaram  na  posição  de 

defensores  na  cidade,  dispostos  a  impedir  a  sua  realocação,  designadamente  a 

Associação  de  Moradores  de  Jaguaribara  (AMJ),  apoiados  pelo  Movimento  dos 

Atingidos por Barragens (MAB), o Grupo Multiparticipativo do Castanhão, o Instituto 

da Memória do Povo Cearense (Imopec), o Movimento de Educação de Base (MEB), a 

Cáritas, o Centro de Estudos do Trabalho e de Acessória ao Trabalhador (Cetra), alguns 

profissionais  liberais  (técnicos,  advogados,  geógrafos)  e  políticos.  Do  outro  lado, 

posicionava‐se o Estado, representado pela Secretaria de Infra‐Estrutura do Estado do 

Ceará  (Seinfra),  pelo  Instituto  do  Desenvolvimento  Agrário  do  Ceará  (Idace),  pela 

Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e da Secretaria da Agricultura Irrigada (Seagri), 

e encarregados da organização dos assentamentos rurais, pelo órgão federal DNOCS 

e pelo Centro Industrial do Ceará (CIC). 

Todavia, vingou o entendimento do lado do DNOCS, do projeto original que inundaria 

Jaguaribara, tendo as reivindicações das comunidades, as suas propostas de medidas 

e a  sua participação no projeto servido, de acordo com o apurado, para direcionar 

unicamente a aprovação do projeto proposto. 

Com a execução da barragem do Castanhão e a formação do seu reservatório, a cidade 

de Jaguaribara submergiu, dando lugar ao açude que surgiu numa localidade a 50 km 

do antigo sítio, na margem esquerda do Rio Jaguaribe.  

Em finais de Julho de 2001 teve inicio o processo de mudança da cidade que durou até setembro, dando‐
se inauguração oficial, no dia 25 de Setembro de 2001. No ano de 2003, a barragem foi concluída. Em 
2004,  já  foi  preciso  abrir  as  comportas  e  mesmo  assim,  em  algumas  comunidades,  pessoas  foram 
retiradas de helicóptero, porque o reassentamento rural não se deu no tempo devido, apesar de todo o 
esforço de organização (Neves, 2016).
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Quanto ao sistema de realocação, o método de permuta elaborado foi tratado pelo 

governo  e  pela  imprensa  como  um  dos  maiores  benefícios  alcançados  com  a 

realocação da cidade.  

Fomos  fazendo  o  levantamento  das  exigências:  ninguém  queria  indenização  de  casa,  que  era  baixa, 
preferia permuta. Fizeram todo um planeamento da cidade, o povo de Jaguaribara escolheu o local onde 
queria ficar na nova cidade, cada morador escolheu onde queria ser reassentado. Quem tinha uma casa 
ia receber outra casa, de acordo com a dimensão da casa que tinham. Tinha seis tamanhos de casa, de 
acordo com o que tinham na cidade antiga receberam na nova, mas tinha um padrão médio onde o mais 
pobre teve o mesmo direito do mais rico. Uma pessoa tinha um casebre de taipa, recebeu uma casa de 
50 m2, dois quartinhos de alvenaria, a pia inox na cozinha, mas o piso em cimento, o padrão era o mesmo 
(Neves, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de água como um bem vital e económico é mais evidente em regiões 

como o Ceará ou Cabo Verde. As barragens, que  funcionam como reservatórios de 

água,  guardando  as  águas  das  chuvas  para  serem  utilizadas  no  período  seco,  são 

extremamente estratégicas. Como lidar com as populações humanas que residem na 

área destinada aos reservatórios das barragens? O modelo prevalecente tem sido o de 

deslocar compulsoriamente as populações. Cremos que subjacente estará uma logica 

de "ganho nacional" que se sobrepõe a uma considerada perda social menor.  

O  trabalho  de  campo  permitiu  verificar  que  a  população  participou  das  decisões 

relativas  a  todo  o  processo  do  reassentamento,  desde  a  escolha  da  localização  da 

cidade, aos tipos de habitação, à fiscalização das construções, tipo de cemitério, entre 

outros.  Pode‐se  afirmar  que  a  organização  da  sociedade  civil,  via  Associação  de 

Moradores  e  o  Grupo  Multiparticipativo  de  Acompanhamento  no  Castanhão 

constituiu uma grande conquista tendo cumprido a função de informar e mediar os 

conflitos  envolvendo  as  principais  questões  relativas  à  construção  do  Complexo 

Castanhão,  especialmente  o  reassentamento.  Por  outro  lado,  a  Associação  dos 

Moradores de Jaguaribara desempenhou um importante papel na condução da defesa 

dos  interesses  da  população,  inicialmente,  contra  a  construção,  e  depois,  nas 

negociações entre governo e atingidos. Outras questões relevantes ressaltadas pela 

população foram a melhoria das condições habitacionais e da infraestrutura da cidade 

nova e a melhoria dos serviços de educação e saúde. Como aspetos negativos foram 

ressaltados  a  não  estruturação  da  cidade  em  termos  de  oferta  de  emprego 

especialmente  para  a  juventude,  a  perda  de  espaços  de  lazer  para  a  população  e, 

principalmente,  o  aumento  do  uso  de  drogas  e  criminalidade.  Como  frisa  a  irmã 

Bernardete, conseguiu‐se muita coisa, mas ficaram várias pendências que, até hoje, 

não foram resolvidas. Apesar da luta, muitas ações mitigadoras nunca foram iniciadas, 

outras arrastaram‐se no tempo e outras perderem o prazo já não sendo mais possível 

iniciá‐las.  Das  situações  denunciadas,  sobretudo  em  audiências  publicas  havidas, 
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muitas  não  foram  levadas  em  conta  pelas  autoridades.  Segundo  testemunhos,  a 

solução  encontrada  permaneceu  até  hoje  sem  a  confiabilidade  necessária  e  as 

populações  atingidas  pela  barragem  do  Castanhão  continuam  a  lutar  por  uma 

alternativa  sem,  no  entanto,  sacrificar  os mais  justos  sentimentos  e  desejos  dessa 

comunidade. “A idéia de conquista e de direito se faz presente até hoje e revela‐se nos 

dados obtidos bem como no desejo de reparação de perdas que continua atual. Os 

atingidos  comentam  que  perderam  principalmente  o  seu  modo  de  vida,  seja  ele 

econômico, cultural, social e material” (MELO, 2010). 

O  reassentamento  involuntário  tem  vindo  a  demonstrar  ser  altamente  impactante 

social e culturalmente, já que a população tem que ser removida da área inundada e 

realocada noutro  local, mesmo existindo dispositivos  legais e políticas operacionais 

que incluem salvaguardas para atenuar e orientar os riscos de empobrecimento das 

populações, a restauração dos seus modos de vida de forma sustentável e os danos 

ambientais. As questões sociais precisam ser resolvidas e estabelecidas antes do início 

da obra e, para que isto ocorra, é essencial que haja participação das comunidades 

atingidas nas etapas decisórias e no planeamento da obra, devendo ser considerada a 

sua posição bem como o acesso permanente, facilitado e direto a todas as informações 

e documentos relativos à construção. A consulta pública, a participação e o acesso à 

informação são requisitos essenciais para o desenvolvimento deste tipo de projetos. 

As  comunidades  afetadas,  os  atingidos,  devem  estar  a  par  dos  riscos  e  das 

consequências associadas para que possam proteger eficazmente os seus direitos. 

A análise também revelou que a  avaliação de impactos ambientais em barragens é 

uma  oportunidade  para  se  identificar  efeitos  indesejáveis  e  de  alto  custo  e  de 

modificar projetos na fase de planeamento. É a análise das variáveis sobre os impactos 

ambientais  relativas  ao meio  físico,  biótico  e  antrópico  que  define  a  realização  do 

empreendimento, garantindo em parte a  sustentabilidade do ambiente.  

Apesar  das  soluções  encontradas  para  o  reassentamento  das  populações,  de 

processos mais ou menos participativos, como o que que foi detalhado neste artigo 

através do caso do Açude do Castanhão (considerado elemento positivo e inovador na 

experiência de gestão das águas no semiárido brasileiro), o que se verifica é que até 

hoje as  soluções encontradas não  terão a  confiabilidade necessária e, em geral,  as 

populações  atingidas  continuam  a  lutar  por  uma  alternativa,  por  uma  melhor 

qualidade de vida e pelo respeito pelos seus anseios e expectativas.  
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Resumo 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de coco, com aproximadamente 2x106 Mg ano-1. 

Um dos principais segmentos é a utilização do fruto imaturo para o consumo da água de 

coco. Cerca de 80% da massa bruta do fruto são resíduos e levam em média 10 anos para se 

decompor. Apenas 10% destes resíduos são aproveitados e o restante é tratado como resíduo 

sólido urbano causando danos ao meio ambiente. A economia circular se contrapõe a esse 

modelo linear e vem ganhando força ao propor manter o valor dos materiais por mais tempo 

possível. A reengenharia dos processos une as diversas áreas do conhecimento e facilita essa 

transição. Este estudo apresenta um cenário de oportunidades, que por meio da inovação e 

pesquisa podem gerar riqueza enquanto melhoram a saúde ambiental. 

Introdução 

O Brasil, em meados de 2010, tornou-se o quarto maior produtor mundial de coco.1 Em 2012 

o país produziu em torno de 2,8x106 Mg, numa área colhida de 287 mil ha de coqueiros.2 A

utilização do fruto é parcelada entre a polpa (leite de coco e coco ralado), água de coco

consumida in natura ou processada em estabelecimentos comerciais, sobrando os resíduos

da sua casca (líquido, pasta, fibra e pó). A quantidade de coco verde destinada para

produção de água de coco em 2014 foi de cerca de 1,5 bilhão de frutos, gerando de 2,5 a

3x106 Mg de resíduos, sendo que apenas 10% desse total é reciclado. Estima-se que 70% de

todo resíduo gerado nas praias brasileiras seja constituído por cascas de coco verde. Esse

resíduo é coletado e tratado como resíduo sólido urbano, sendo disposto em lixões e aterros

sanitários.3, 4 Uma das razões pelo baixo índice de reciclagem está no custo e na

complexidade do tratamento, pois são investimentos de 15 ou 20 anos. Outro empecilho é o

fato da produção global se concentrar em países pobres, a tecnologia é limitada e as

pesquisas são próprias e experimentais.3 
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O descarte das cascas de coco verde diminuem a vida útil dos aterros, pois a casca leva em 

média dez anos para ser decomposta, gerando diversos inconvenientes, tais como a emissão 

de metano, um dos gases mais importantes do efeito estufa; odores desagradáveis; 

contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, proporcionando focos de 

proliferação de doenças.5 Além disso os materiais e energia associados a biomassa da casca 

do coco verde se perdem. Ao realizar o descarte se perdem matérias-primas infinitas e 

renováveis, de alto valor para a agricultura6, para a geração de energia7, de materiais para 

indústria6 e nano e biotecnologia.8 

A Economia Circular (EC) visa reduzir o desperdício e ao mesmo tempo fazer o melhor uso 

dos "resíduos" produzidos, usando processos e procedimentos economicamente viáveis para 

aumentar seu valor. Neste sentido, o instituto Ellen Macarthur Foundation (EMF) vem 

incentivando a adoção da EC a nível mundial estabelecendo princípios e diretrizes para 

potencializar o uso dos recursos naturais e energia, substituindo o conceito de "fim de vida" 

por regeneração e restauração.9 

Este trabalho tem por objetivo propor o uso sustentável da casca de coco verde na 

perspectiva da economia circular. Para tanto, verifica-se a cadeia de valores do coqueiro e 

do coco, com interesse nos resíduos deste produto. Foi realizada uma revisão de literatura 

sobre a economia circular com enfoque no setor agrícola do Brasil, buscando identificar 

estratégias de reengenharia e apresentar alternativas sustentáveis para o uso desta 

biomassa de acordo com as diretrizes da EC. 

Contextualização da cadeia de valores do coco verde 

O coco é fruto de palmeiras tropicas originárias da Índia e foram trazidas de Cabo Verde ao 

Estado da Bahia em meados de 1950, razão pela qual é popularmente conhecido por 

coco-da-baía. A palmeira mais difundida no Brasil é a (Cocos nucifera L.) e é dividida em duas 

variedades: a gigante (var. Typica Nar) e a anã (Var. Nana Griff).1, 10 A variedade gigante é a 

mais explorada economicamente nos países que cultivam o coqueiro. Esta variedade produz 

um elevado número de frutos de tamanho médio a grande (60 a 80 frutos/planta/ano), cujo 

maior interesse para uso e comercialização é na forma seca.11 A variedade anã tem um 

potencial de produção maior que a gigante, podendo atingir, em média, mais de 200 

frutos/planta/ano em condições de cultivo ideais. A cultura do coqueiro-anão exerce grande 

importância econômica, e é produto com enfoque social e ambiental.12 Embora esta 

variedade apresente também características para ser empregada como matéria-prima nas 

agroindústrias para produção de leite de coco, coco ralado e outros, seu mercado é 

essencialmente para consumo do fruto ainda imaturo, ou seja, a água-de-coco in natura ou 

processada.13, 14

O coqueiro é conhecido como a “árvore da vida” por produzir o ano todo e devido aos seus 

diversos usos e finalidades. É uma fonte rica de alimento e energia, além de ser gerador de 

empregos e produzir uma grande variedade de subprodutos.15 Seu cultivo comercial é 
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realizado por mais de 90 países, sendo que 80% do cultivo está concentrado na Índia, 

Filipinas, Indonésia, Sri Lanka e Tailândia, e 20% nos países Africanos, Latino Americanos, 

Oceania e Caribe.16 Entre 1990 a 2009, o Brasil passou do décimo ao quarto maior produtor 

mundial, e as perspectivas de crescimento aumentaram, tanto na produtividade quanto na 

abrangência do mercado.1, 7 Cerca de 70% da produção brasileira está concentrada na faixa 

litorânea do Nordeste e parte da região Norte devido às suas condições climáticas. Os 

Estados da Bahia, Sergipe, Pará, Ceará e Espírito Santo respondem por 72,8% da produção 

nacional de coco, com 29,4%, 12,5%, 11,2%, 10,7% e 9,0% respectivamente.17

Contextualização da Economia circular 

O desenvolvimento social e econômico depende da disponibilidade de recursos materiais e 

energéticos.18, 19 O modelo econômico tradicional limitou a componente ambiental a 

modelos teóricos20, 21, que admitem a geração de resíduos e emissões como inevitáveis 

devido a entropia dos processos, considerando estes externalidades, gerando perdas de 

materiais e energia. Este modelo se mostra insustentável, e modelos de ciclo fechado podem 

significar obter simultaneamente ganhos econômicos e ambientais.22 O modelo linear foi 

estabelecido no berço da industrialização segundo o padrão “take-make-dispose”, onde as 

organizações colhem e extraem materiais para fabricação e posteriormente vendem os seus 

produtos para um consumidor que então os descartam no final de sua vida útil ou quando 

não mais servem ao seu objetivo.23 

A Economia Circular pode ser entendida como um sistema, um modelo econômico ou uma 

estratégia que visa reduzir o consumo de materiais e energia, reduzir a geração de resíduos 

e a emissão de poluentes e restaurar, regenerar e reutilizar materiais Figura 1. Este modelo 

substitui o conceito de "fim de vida" pela gestão dos recursos renováveis e dos estoques não 

renováveis de modo a manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de 

utilidade e valor o tempo todo.9 Nela se identificam diversos elementos de gestão 

ambiental, como os 6R’s20, a ecologia industrial24, biomimética25, cradle to cradle e 

permacultura, por exemplo.26 De acordo com SZITA21 no entanto, aplicar o modelo de EC 

nem sempre significa obter ganhos ambientais, sendo indicado realizar uma avaliação mais 

detalhada dos efeitos ambientais, sociais e econômicos da solução tecnológica planejada na 

perspectiva do ciclo de vida e apenas aplicá-lo se seus efeitos combinados forem mais 

vantajosos do que o modelo linear. A estrutura da EC se baseia em três princípios: Preservar 

e melhorar o capital natural por meio do uso regulamentado dos recursos disponíveis e do 

equilíbrio dos fluxos de recursos renováveis; otimizar os rendimentos dos recursos em uso, o 

que maximiza sua permanência no ciclo técnico e biológico; e por fim, promover a eficácia 

do sistema (minimizar as externalidades negativas, eliminar substâncias tóxicas, 

substituindo-as ou reduzindo-as).9
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Figura 1: Diagrama da EC. Fonte: Adaptado de EMF35

A EC pode representar uma estratégia importante para a sustentabilidade na agricultura pois 

esta é um setor crítico para a economia tanto dos países desenvolvidos, como dos em 

desenvolvimento, provendo alimentos e biorecursos que ajudam a sustentar a sociedade. 

Sua importância a coloca no centro dos desafios associados a crescimento populacional, 

segurança alimentar, mudança climática e escassez de recursos.27, 28 

A agricultura intensiva nos últimos 50 anos promoveu uma revolução no aumento da 

produtividade. Seu sucesso se deve principalmente a uma melhor tecnologia agrícola, como 

seleção de culturas, irrigação e uso de fertilizantes químicos e pesticidas. Esse modelo de 

produção, no entanto, tem apresentado diversos aspectos negativos e tem gerado 

divergências quanto a sua sustentabilidade devido a elevada carga imposta ao meio 

ambiente, como: poluição do solo e das águas; emissões; perda da biodiversidade; e 

empobrecimento do solo29, 30, 31. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, sigla do inglês Food and Agriculture Organization) estima que nos 

próximos 30 anos o número de pessoas que habitarão o planeta chegará a 9 bilhões de 

pessoas, quase 2 bilhões a mais, e para alimentar esse contingente será necessário 

aumentar em 60% a produção de alimentos32, criando um paradoxo: como aumentar o 

volume de produção em solos que vêm se degradando? A resposta pode estar em reinventar 

o modelo agrícola regenerando nutrientes, materiais e recuperando compostos e energia,

tornando-o mais eficiente em termos de recursos. O setor agrícola pode revelar

oportunidades em todos os estágios, desde a produção primária usando técnicas de

agricultura de precisão até a reciclagem e utilização de resíduos agrícolas.28, 33, 34

Em uma abordagem inicial sobre EC no Brasil, a EMF35 traz uma visão geral das 

oportunidades e barreiras no setor da agricultura e biodiversidade. Observam que este setor 
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tem importância estratégica para exploração do mercado, para a academia e legisladores. A 

abordagem aponta diversas iniciativas de sucesso em práticas agrícolas regenerativas, a 

adoção de certificações ambientais, recuperação de áreas degradadas, iniciativas de 

valorização de coprodutos e cooperação para valorização da biodiversidade entre setores 

produtivos e comunidades. Evidencia ainda a importância de tecnologias emergentes no 

setor. Aponta como barreiras a falta de regulamentações, falta de modelos com 

demonstração de pay-back, falta de logísticas de distribuição de coprodutos, entre outros.  

Para que a abordagem de economia circular possa ser adotada pelo agronegócio ou pelo 

mercado em geral alguns paradigmas devem ser superados, com destaque ao modelo 

conceitual de produção. Segundo Rizos36, em estudo realizado com foco em pequenas e 

médias empresas, as barreiras fundamentais para a economia circular estavam relacionadas 

a falta de conhecimento técnico e de gestão inspirada em novos modelos de negócio que 

diferem do modelo linear, bem como a resistência a mudanças. Do lado do consumidor ficou 

evidente a necessidade de se estabelecer um comportamento que incentive a demanda por 

produtos e serviços verdes com o foco na economia circular.37, 38 

Assim, desenvolver modelos ou processos que apontem possíveis horizontes para valorizar, 

recuperar ou regenerar materiais e energia de resíduos do setor agrícola podem vir a auxiliar 

na tomada de decisão para o desenvolvimento sustentável de produtos, na criação de 

postos de trabalho e certamente, trazer benefícios ao meio ambiente.  

Materiais e métodos 

Na metodologia realizou-se uma revisão de literatura sobre a cadeia de valores do coco e 

suas implicações ambientais, passando por uma abordagem da economia circular com 

enfoque no setor agrícola e seu estado de desenvolvimento no Brasil. Também realizou-se 

uma análise de potenciais formas de valorização da casca do coco verde, buscando 

posicionar esta biomassa numa cadeia circular no seu ciclo de vida. Esta análise, sustentada 

por tecnologias consolidadas de beneficiamento de biomassa, visa redirecionar os fluxos 

materiais e permitir a extração de elementos químicos, coprodutos, energia e regenerar 

nutrientes, por exemplo, por meio da reengenharia de processos. 

Reengenharia dos processos 

A cadeia de valores do Coco Verde - CV, assim como de muitas outras culturas agrícolas, 

segue o perfil “produção, extração e descarte” marcante do modelo linear. A Figura 2 

apresenta as principais etapas dessa cadeia. Como a proposta deste trabalho é avaliar a 

potencialidade do desenvolvimento de uma cadeia de valores para o coco verde no contexto 

da economia circular, com foco na etapa do pós-consumo, não são considerados os impactos 

da agricultura de monocultura no solo e das emissões dos transportes e logística, por 

exemplo, sendo feita apenas uma abordagem contextual com base na literatura para elencar 

potencialidades do uso da biomassa do coco verde pós-consumo.  

6

Parte II



Figura 2: Modelo de mercado da cadeia de valores do CV. Fonte: Autores 

Uma pequena parcela da fração sólida da Casca do Coco Verde - CCV encontrou mercado em 

alguns ramos da economia, principalmente no uso das fibras em artesanatos e no uso do pó 

como agregado orgânico no cultivo39. Apesar destas iniciativas terem grande importância 

econômica e social, elas ainda são muito modestas e subutilizam esta biomassa.  Duas 

tecnologias bem difundidas para o beneficiamento de matéria orgânica biogênica são os 

processos bioquímico e termoquímico. Estas rotas de conversão, ilustradas na Figura 3, 

podem ser associadas a ferramentas de gestão e planejamento, permitindo a reedição do 

atual modelo de produção para um modelo circular, onde novos materiais podem ser 

desenvolvidos, energia recuperada e nutrientes regenerados.  

Figura 3: Diagrama da cadeia de valores da casca do coco verde. 

Fonte: Imagens40, 41, 42, 43 e autores) e fluxograma dos autores 

Para atender a proposta deste estudo, os resíduos da biomassa são recolhidos e 

beneficiados por uma indústria, que extrai e separa as principais frações da casca do coco 

(líquido, pasta, pó e fibras). As frações líquidas e pastosas são beneficiadas por processos 

bioquímicos, podendo gerar biocombustível, produtos químicos e nutrientes que retornam 
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para o cultivo. Já as frações sólidas são beneficiadas pelo processo termoquímico e podem 

gerar produtos com maior valor agregado quando comparados ao mercado atual, como: 

carvão vegetal, nano materiais, compósitos, carvão ativado e o biochar. O biochar, por 

exemplo, pode ser um importante aliado do cultivo agrícola e do mercado de carbono por 

melhorar as características do solo e estocar carbono por longos períodos de tempo.44  

A agroindústria no Brasil é um setor estratégico na economia e na qualidade ambiental. A 

incorporação de tecnologias e da reengenharia dos processos, além de possibilitar que a 

capacidade produtiva seja ampliada para atender as demandas estimadas, pode ainda 

estimular uma nova cadeia de valores, obter ganhos ambientais e fortalecer a economia.   

Conclusões 

Este trabalho apresenta uma releitura da cadeia de valores do coco verde no mercado 

Brasileiro e avalia, sob a ótica da economia circular, um cenário no qual boas práticas 

tecnológicas aplicadas nos resíduos do agronegócio permitem a transição do modelo linear 

para o modelo circular. É feita uma comparação dos fluxos de recursos do modelo linear 

com o modelo circular, mostrando que no primeiro, grande parte da biomassa é perdida, 

gerando prejuízos a sociedade, a economia e ao meio ambiente. No segundo modelo, a 

cadeia de valores é ampliada fazendo com que indústrias sejam criadas, materiais sejam 

regenerados e energia seja recuperada fazendo com que se feche o ciclo na cadeia 

produtiva.  

A economia circular representa uma importante estratégia de gestão que une diferentes 

atores da sociedade e da academia, como consumidores, produtores, designers e 

engenheiros, e é uma proposta que pode fortalecer a economia de modo sustentável dos 

setores que a adotarem.  
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Resumo 

As lamas formadas durante a depuração de efluentes urbanos em ETAR são produzidas em 

elevadas quantidades em Portugal e em todos os países desenvolvidos. Devido ao seu 

elevado teor em matéria orgânica e nutrientes (nitrogénio, fósforo e potássio) a sua 

utilização em solos tem sido uma via possível para gerir este resíduo, que de outro modo 

pode ter um impacte ambiental bastante negativo. Este estudo tem como objetivo analisar a 

problemática associada aos metais potencialmente tóxicos (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn) que fazem 

parte da composição das lamas e para os quais existem limites previstos na legislação 

Nacional e Comunitária. Neste âmbito, foram analisadas amostras em relação aos metais, 

sendo os seus teores comparados com os previstos na legislação e com os da literatura para 

lamas portuguesas. Os resultados mostraram que, em geral, os teores de metais presentes 

nas lamas de ETAR de Portugal não são impeditivos de aplicação deste resíduo no solo na 

generalidade do território nacional. 

Introdução 

As águas residuais urbanas devem ser depuradas em Estações de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) antes de poderem ser liberadas com segurança no meio ambiente. As 

lamas formadas durante o tratamento necessitam de separação da fase líquida e 

tratamento/deposição posterior. O facto de as lamas serem de difícil desidratação, conduz à 

produção de elevadas quantidades nas ETAR. Na Europa, a produção destas lamas é cerca de 

90 g por pessoa por dia.1–4 Algumas estimativas 

prevêem que até 2020, a produção de lamas na União Europeia (UE) seja cerca de 13 Mt 

(base seca).5 Os principais tratamentos destas lamas são a desidratação, tratamentos 

biológicos (digestão anaeróbia e compostagem), tratamentos químicos (e.g. estabilização 
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com cal), secagem e incineração.8,32 Os principais destinos finais em Portugal e na Europa 

têm sido a aplicação na agricultura, a deposição em aterro e a incineração. 

Os principais constituintes das lamas urbanas são a água, biomassa (microrganismos 

incluindo alguns agentes patogénicos), sólidos inorgânicos, gorduras, nutrientes (N, P, K) e 

alguns metais pesados (MP) potencialmente tóxicos.6–8 As propriedades físicas, químicas e 

biológicas das lamas determinam a possibilidade de as utilizar ou não na agricultura.9

Vários investigadores têm dedicado esforços à compreensão dos fatores que influenciam a 

remoção da água da lama e à estabilização de MP. A motivação para a realização destes 

estudos está relacionada com o desenvolvimento de soluções técnicas economicamente 

viáveis para a sua gestão adequada, que minimizem os impactes ambientais associados.10 Em 

Portugal, a aplicação de lamas no solo tende a ganhar importância devido à reduzida 

quantidade de matéria orgânica (MO) em grande parte dos solos Portugueses (inferior a 

1%), e ao carácter ácido (pH inferior a 5,5) em cerca de 83% do território português.11,12,33 

A utilização das lamas no solo deve ser realizada com cuidado de modo a evitar problemas 

de eutrofização, bem como riscos associados a contaminantes orgânicos, MP e 

microrganismos patogénicos. Neste contexto, a busca de alternativas para melhorar as 

condições de uso do solo e incentivar a reincorporação do carbono e nutrientes em solos 

empobrecidos, promove a economia circular e os princípios da ecologia industrial.13 

Para que a política de utilização de lamas possa, efetivamente, cumprir seu papel no âmbito 

da economia circular, é fundamental o controle rigoroso dos aspetos de segurança 

ambiental, alimentar, e ocupacional durante a cadeia de gestão. O  Decreto Lei Nº 276/2009 

estabelece o regime de utilização de lamas de depuração em solos agrícolas de Portugal, e 

transpõe a Diretiva N.º 86/278/CEE, de modo a evitar efeitos nocivos para o homem e 

ecossistemas, promovendo a sua correta utilização. Este instrumento tornou mais restritivos 

alguns parâmetros, nomeadamente contaminantes orgânicos e microrganismos 

patogénicos.14–18 

Deste modo, este estudo tem como objetivo verificar se a concentração de metais pesados 

em lamas de ETAR em Portugal cumprem com os limites estabelecidos no Decreto Lei - DL 

Nº. 276/2009, para aplicação no solo agrícola. 

Materiais e Métodos 

Amostragem de lamas e recolha de dados 

As duas amostras de lamas analisadas neste estudo foram recolhidas após desidratação 

mecânica, em duas ETAR da região centro de Portugal: Aveiro (amostra SSAV) e Coimbra 

(amostra SSCH) (Figura 1). Ambas as ETAR tratam as lamas  primárias e secundárias por 
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digestão anaeróbia, produzindo lamas de digestão que são desidratadas mecanicamente. 

Adicionalmente, para efeitos comparativos foram utilizados dados com características de 

lamas de outras ETAR recolhidos em artigos e dissertações portuguesas.12,15,24-26,33 O 

tamanho amostral (n) no levantamento bibliográfico para MP nas lamas foi: Cr (11); Ni (14); 

Cd (17); Pb (17); Cu (16) e Zn (17). Os dados referentes às características do solo foram 

obtidos a partir do estudo realizado por Inácio e colaboradores, que analisaram globalmente 

652 sítios, numa densidade de 1 sítio/135 km2 de Portugal Continental.12 As amostras  foram 

recolhidas como sendo representativas de “solos naturais” e os dados analisados no 

presente estudo são relativos à fração de solo húmico (FSH), com diâmetro de partículas 

inferiores a 0,18 mm (O<0,18 mm). O número de amostras de solo FSH consideradas foi 195. 

Figura 1: ETAR de Ilhavo, Aveiro (esquerda) e ETAR Choupal, 

Coimbra (direita), Portugal. Fonte: Grupo Águas de 

Portugal, (2018). 

Procedimentos analíticos 

A determinação de metais envolveu, numa fase inicial, a secagem das lamas durante 24 h a 

105 °C. Em seguida, foram submetidas a 550 °C por 2 h numa mufla, de modo a remover a 

matéria orgânica. A fração inorgânica remanescente foi moída num almofariz, de modo a 

reduzir as partículas para um diâmetro inferior a 200 mesh. Posteriormente, procedeu-se à 

digestão ácida de 0,5 g com aqua regia [HCl (37%) e HNO3 (70%) na proporção de 3:1].19 A

digestão ácida decorreu durante 4 h sob aquecimento, garantindo temperatura inferior a 97 

°C. As amostras foram deixadas em repouso durante a noite, sendo então filtradas27,28 

através de um filtro com 0,45 

µm de porosidade. Neste estudo foram quantificados seis MP, nomeadamente Cd, Cr, Cu, Ni, 

Pb e Zn através de espectrometria de absorção atómica de chama, Perkin Elmer 3300.6,15 A 

matéria orgânica (MO) e a humidade foram determinadas por gravimetria20 e o pH medido 

numa suspensão 1:5 (massa/volume).21 Os óxidos foram analisados por florescência de raios-

X (XRF).6 A análise estatística foi realizada com o auxílio do software JMP Pro 13. 
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Resultados e discussão 

Restrições associadas ao solo para aplicação de lamas 

A aplicação de lamas em solos agrícolas deve ter em consideração, em primeiro lugar, a 

concentração de metais pesados nos solos recetores, que não pode ultrapassar os valores 

limite indicados na Tabela 1 (DL Nº 276/2009). 

Tabela 1: Limite de concentração (mg/kg base seca) de MP nos solos em função do seu pH 

(DL Nº 276/2009). 

A análise da Tabela 1 permite verificar que a condição para deposição de lamas em solo é 

mais restritiva para solos com pH ≤ 5,5. Segundo Inácio e colaboradores12, as amostras de 

solo húmico (FSH) têm um pH que pode variar entre 3,7 e 6,8, sendo o valor médio de 5,1. 

Valor próximo a este foi também reportado por Serrão26 (pH entre 5,3 a 5,5). Em outros 

estudos, destaca-se que 83% do território Português tem pH ≤ 5,5. 11,33 Deste modo, pelo 

princípio da precaução, devem ser considerados os limites mais restritivos. 

De fato, o pH assume um papel chave no controle de deposição de lamas no solo, devido a 

que esta variável determina os processos de dissolução, adsorção, mobilização e 

precipitação dos metais potencialmente tóxicos que possam estar presentes na lama e no 

solo. Esta restrição no pH pretende evitar a contaminação dos meios hídricos e de toda a 

cadeia alimentar.8,34 Existem alguns metais, em que a complexidade é ainda maior. Por 

exemplo, o crómio na forma Cr (VI) é considerado mais tóxico e mais facilmente mobilizável 

do que o Cr (III).31 Para pH > 5,5, o Cr (III) tende a apresentar-se na forma precipitada.30 

A Figura 2 mostra a distribuição das concentrações de (a) Cr; (b) Cu; (c) Hg; (d) Ni; (e) Pb e (f) 

Zn na FSH (O<0,18 mm) do estudo realizado por Inácio e colaboradores12, bem como os 

limites que podem ser encontrados no solo recetor de lamas, dependendo do pH. De 

maneira geral, à exceção do Hg, as concentrações encontradas para os metais  em estudo 
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apresentam pontualmente valores que comprometem a deposição direta em solos com o pH 

≤ 5,5. 

Em relação ao Cr, (Figura 2a), apesar do valor máximo medido ter sido 215 mg/kg, o 

percentil 90 (P90) foi apenas 33 mg/kg e o P95 foi 54 mg/kg. Assim, pode concluir-se que a 

generalidade do território cumpre com o limite mais restritivo de 50 mg/kg. Situação 

semelhante ocorre para o Cu, (Figura 2b), cujo valor máximo medido foi 114 mg/kg, mas o 

P90 foi apenas 36 mg/kg e o P95 de 55 mg/kg. A aplicação de pesticidas pode ter forte 

influência na acumulação deste metal no solo.29 Toth e colaborares35 referem que o solo 

agrícola dos países Mediterrâneos são os mais afetados, incluindo os Portugueses. O Hg, 

(Figura 2c), sendo o metal com limites legais mais baixos, é também aquele em que os 

valores medidos são bastante reduzidos. De facto, o valor máximo medido foi neste caso de 

0,475 mg/kg, e o P95 foi de apenas 0,145 mg/kg. 

Figura 2: Comparação das distribuições das concentrações de metais pesados na FSH de 

Portugal e os limites x, y e z relativos a pH ≤ 5,5; 5,5 < pH ≤ 7 e pH ≥ 7, respetivamente, 

impostos pelo DL Nº 276/2009 para: (a) Cr; (b) Cu; (c) Hg; (d) Ni; (e) Pb e (f) Zn. 

Relativamente ao Ni, apesar do valor máximo medido ter sido de 440 mg/kg, o P95 foi 

apenas de 39 mg/kg. Assim, neste caso, o limite mais restritivo de 30 mg/kg, não será 

ultrapassado na generalidade do território Nacional. Em relação ao Pb, o valor máximo 

medido foi 58 mg/kg, mas o P90 foi somente 50 mg/kg, ou seja, também neste caso o limite 

de 50 mg/kg, só pontualmente foi excedido. Finalmente, o P95 do Zn foi de 134 mg/kg, ou 

seja, na maioria do território as suas concentrações são inferiores ao valor limite de 150 

mg/kg. O Zn é pouco mobilizável no solo quando os valores de pH são maiores que 5.30-31 

Importa referir que em relação ao Cd, apesar ser um elemento de toxicidade elevada (à 

semelhança do Hg), e por isso com um limite de concentração no solo muito baixa (1 mg/kg 

se o pH<5,5), Inácio e colaboradores11 referem que na maioria das amostras este metal se 
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encontrava em concentrações inferiores ao limite de deteção. Também Tóth e 

colaboradores35 enfatizam que o Cd no solo agrícola Europeu se encontra a níveis muito 

baixos (inferior a 0,15 mg/kg), e portanto não é expectável que este elemento seja 

impeditivo para o solo receber lamas. 

Restrições do teor de metais nas lamas 

A Tabela 2 apresenta os resultados da caracterização das amostras de lamas analisadas 

neste estudo (SSAV e SSCH) e a comparação com os valores reportados por Alvarenga e 

colaboradores15 bem como em outros estudos onde foram analisadas lamas recolhidas em 

ETAR portuguesas.32,34 

Tabela 2: Caracterização físico-química (média ± desvio padrão) de duas amostras de lamas 

de ETAR em Portugal (SSAV e SSCH), e outros valores obtidos da literatura. 

Parâmetros SSAV SSCH SS115 SS215 Literatura (a,) 8, 
32,34 

pH 7,76 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,1 ± 0,1 7,4 ± 0,1 5,5 – 8,0 (7,1) 

Humidade (%) 83,1 ± 0,1 78,2 ± 0,1 83,9 ± 0,0 84,6 ± 0,1 (80 – 98%) 

MO (% ST) 77,47 ± 0,1 63,7 ± 0,1 67,5 ± 0,06 74,3 ± 0,1 60 – 80 (70) 
P (P2O5) [% ST] 4,32 ± 0,1 4,60 ± 0,1 - - 2,8 – 11 (5,5) 
K (K2O) [% ST] 1,08 ± 0,1 0,5 ± 0,1 - - 0,5 – 0,7 (0,6) 

(a) Valores entre parêntese referem-se aos valores típicos para lamas secundárias.

O pH das lamas está em geral na gama entre 7 e 8, ou seja, tende a ser ligeiramente alcalino. 

A humidade das duas amostras estudadas (SSAV e SSCH) foi 83% e 78%, respetivamente, 

mesmo sendo lamas desidratadas por centrifugação nas ETAR. A MO nas amostras, 

quantificada com base nos sólidos voláteis totais, tende a estar na gama de 80%, tal como 

reportado pela literatura.8,15,34 A fração de P (P2O5) e K (K2O) medidos nas amostras SSAV e

SSCH estão próximos dos típicos reportados na literatura, ou seja, 4 e 1%, respetivamente.8, 

32,34 

A Figura 3 apresenta os resultados em mg/kg (base seca), para (a) Cr; (b) Ni; (c) Cd; 

(d) Cu, (e) Pb e (f) Zn nas amostras SSAV e SSCH bem como os valores de MP em amostras

recolhidas  em  Portugal.15,21,24-26,33  De um  modo  geral,  os  valores de MP

encontrados nas amostras estudadas (SSAV e SSCH) e no levantamento bibliográfico

realizado, então próximos da gama reportada por outros investigadores.15,21,24-26,33 

As Figuras 3a e 3b mostram as concentrações de Cr e Ni, podendo verificar-se que os seus 

teores foram cerca de 4 e 3 vezes maior na amostra SSCH em relação à SSAV. Ainda assim, o 

Cr nunca excedeu 150 mg/kg, ou seja, quase 7 vezes inferior ao limite de 1000 mg/kg. O Ni 

tende a ser inferior a 75 mg/kg, e portanto também muito inferior ao limite de 300 mg/kg. 

Alvarenga e colaboradores15 encontraram valores para Cr menores do que 5,6 mg/kg e para 

Ni cerca de 20 mg/kg. 
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Com relação ao Cd, (Figura 3c), as amostras SSAV e SSCH evidenciaram concentrações 

menores do que o limite de deteção (0,07 mg/kg). Kirchmann e colaboradores22 

apresentaram um estudo relativo à Suécia, referente ao período de 1970 a 2010, onde foi 

evidenciado que o teor de Cd nas lamas decresceu progressivamente de 16 para 1 mg/kg. 

Este declínio ocorreu graças às fortes restrições na UE impostas impostas pelo REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).23 

Em relação ao Cu, (Figura 3d), a concentração máxima registada na literatura foi 574 mg/kg, 

e portanto, muito abaixo do valor limite de 1000 mg/kg. Os valores encontrados neste 

estudo e os obtidos na literatura portuguesa acompanham a tendência de redução do Cu 

(também observado por Kirchmann e colaboradores).25 A substituição dos sistemas de 

canalização de água pode ter influenciado na presença deste metal nas lamas de ETAR. 

A concentração de Pb, (Figura 3e), é substancialmente menor do que o limite de 750 mg/kg. 

Por exemplo, nas lamas SSCH a concentração determinada foi de apenas 30 mg/kg (25 vezes 

inferior ao limite). O Zn, (Figura 3f), é o metal com limite mais elevado (2500 mgZn/kg), mas 

nunca excedido nas amostras SSAV e SSCH nem pelos valores da literatura. 

Globalmente, pode concluir-se que as lamas não apresentaram constrangimento em relação 

aos limites impostos pelo DL Nº 276/2009 para, eventualmente, utilização na agricultura. De 

facto, a reutilização das lamas como condicionador de solos pode melhorar a retenção da 

humidade e a fixação do carbono21 que contribui positivamente para redução dos gases do 

efeito estufa. O desafio está em obter uma alternativa que viabilize a utilização destas lamas 

como substituto da aplicação de nutrientes industriais na agricultura, e como via de 

introduzir matéria orgânica no solo. Estas questões têm sido discutidas no âmbito da União 

Europeia (Global megatrends GMT9) na busca de um modelo de desenvolvimento que seja 

socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável.10 
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Figura 3:Comparação dos teores de metais pesados (a) Cr; (b) Ni; (c) Cd; (d) Cu, (e) Pb e (f) Zn 

nas lamas de ETAR de Portugal e os limites do DL Nº. 276/2009 para aplicação das lamas no 

solo agrícola. 

Conclusões 

Em geral, os teores de metais presentes não só nos solos, mas também nas lamas de ETAR 

em Portugal, não são impeditivos de aplicação desde resíduo no solo agrícola, na 

generalidade do território nacional. Os resultados deste estudo são suportados pelos valores 

reportados por outros investigadores. As concentrações de metais nas lamas recolhidas em 

ETAR Portuguesas parecem seguir a tendência de redução também registada noutros países 

Europeus nos últimos anos. A deposição de lamas de ETAR, como fonte de nutrientes e 

matéria orgânica no solo, pode ser uma alternativa de sumidouro de carbono e contribuir 

para a melhoria das propriedades do solo, designadamente para a redução de acidez. 
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Resumo 

No Estado de Goiás, Brasil, 91% dos municípios possuem população inferior a 50 mil 

habitantes. Sendo que em 2015 somente 4% destes municípios de pequeno porte destinavam 

seus resíduos urbanos (RU) para aterros licenciados Diante deste cenário, o objetivo do 

presente estudo foi realizar uma análise dos custos necessários para a instalação de um 

futuro sistema de gestão de resíduos urbanos (SGRU) compartilhado entre dois municípios 

goianos de pequeno porte: Campos Belos e Monte Alegre de Goiás. Foram comparados os 

custos de investimento e operação de um SGRU centralizado com um SGRU descentralizado. 

Os resultados apontaram que o SGRU descentralizado traz vantagens económicas 

relativamente a um SGRU centralizado. Além disso, independentemente do SGRU, cerca de 

50% dos custos totais de investimento e operação referem-se à recolha e transporte dos RU.  

Introdução 

Os municípios do Estado de Goiás, Brasil, têm uma precária gestão dos resíduos urbanos 

(RU). A recolha dos RU não serve a totalidade da população, abrangendo só 91% do total de 

RU produzidos no Estado .19 Além disso, apenas 30,9% dos 246 municípios goianos possuem 

recolha diferenciada dos resíduos recicláveis, enquanto que somente 6,5% dos municípios 

enviam seus RU para aterros licenciados pela Secretaria do Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA/GO.28  

A situação é mais crítica nos 224 municípios goianos com população inferior a 50 mil 

habitantes16, também chamados de municípios de pequeno porte3, em que somente 4% 

enviam seus RU para aterros licenciados pela SECIMA/GO e apenas 4,9% possuem central de 

triagem. Essa situação é reflexo da carência de recursos económicos, de profissionais 

qualificados e de tecnologias apropriadas para se fazer a gestão dos RU.2;8 Ressalta-se ainda 

que o foco na economia circular e nos princípios de prevenção são práticas ainda incipientes 

no Estado de Goiás.9 A gestão dos RU nos municípios goianos é inadequada, pois resíduos 

misturados são depositados em aterros ou em lixeiras.1;14  

Para alterar este panorama, os municípios goianos de pequeno porte precisam se unir para 

que possam construir sistemas integrados de gestão de RU (SGRU) compartilhados, tal como 

preconiza a Lei nº 12 305, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS.6 Assim, o 
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objetivo deste estudo foi realizar uma análise dos custos envolvidos para o investimento e 

operação de um SGRU compartilhado entre os municípios de Campos Belos e Monte Alegre 

de Goiás. Escolheram-se estes dois municípios situados no Nordeste do Estado Goiás porque 

pelo quantitativo populacional ambos são classificados como de pequeno porte,16 e também 

porque estes municípios não recolhem o quantitativo total de resíduos sólidos produzidos, 

não possuem recolha diferenciada e fazem a deposição final dos seus RU em lixeiras.29;28  

Materiais e métodos 

Área de estudo 

O Estado de Goiás é dividido em 18 microrregiões do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de modo que esta distribuição por microrregiões visa criar territórios 

homogéneos e que sejam funcionais.4 Uma destas 18 microrregiões é a Chapada dos 

Veadeiros (constituída por 8 municípios), onde estão situados os municípios de Campos 

Belos e Monte Alegre de Goiás18, que integrarão o SGRU compartilhado proposto neste 

estudo.  

As metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e os cenários propostos 

Em 2010, ano do último censo demográfico no Brasil, a população total dos dois municípios 

que integrarão o SGRU compartilhado proposto era de 26 140 habitantes16, o que os 

enquadra na primeira faixa intervalar da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – até 

30 mil habitantes30. De modo que a partir do quantitativo populacional, da produção de RU9 

e da caracterização destes resíduos10, estabeleceu-se que o sistema de gestão proposto deve 

ser composto por um arranjo institucional simplificado.5 Por outro lado, todos os SGRU dos 

municípios brasileiros devem atender ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES22 

como elemento norteador, pois neste plano estão definidas metas de desvio de resíduos 

secos e biorresíduos dos aterros (Tabela 1). 

Tabela 1: Metas de desvio de resíduos urbanos dispostos em aterro para o Estado de Goiás. 

Meta 
Plano de metas de desvios dos aterros 

2015 (%) 2019 (%) 2023 (%) 2027 (%) 2031 (%) 

Redução do percentual de resíduos 

recicláveis secos depositados em 

aterro 

13 15 18 21 25 

Redução do percentual de biorresíduos 

depositados em aterro 
15 25 35 45 50 

Fonte: Adaptado de PLANARES.22 

Assim, o SGRU proposto incluirá os seguintes componentes de gestão: recolha 

indiferenciada, recolha diferenciada de materiais recicláveis secos, transporte, compostagem 

doméstica, central de triagem e deposição final em aterro dos refugos e dos resíduos 

indiferenciados. Para identificar como as metas de desvios do PLANARES serão atingidas, 

foram criados três cenários futuros. Sendo que a construção de cenários permite que sejam 
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ordenadas as perceções acerca de situações alternativas para o futuro, de modo que se 

possa visualizar quais os resultados de cada cenário estabelecido.27  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, um plano de gestão de resíduos 

sólidos deve contemplar diferentes cenários futuros. De modo que estes cenários devem 

apontar hipóteses de alternativas possíveis, imagináveis ou desejáveis na gestão destes 

resíduos, e precisam ser previstos para um horizonte de 20 anos.23 Para este estudo, os 

cenários considerados serão avaliados entre os anos de 2020 (construção dos sistemas) e 

2040 (fim da vida útil dos sistemas propostos). Sendo que as metas de desvios serão 

estabelecidas de 2021 (início da operação) até 2031 (ano da última meta do PLANARES). De 

2031 a 2040 será considerado que os sistemas atingirão a estabilidade, de modo a manter as 

percentagens de desvios obtidas no ano de 2031. A produção de RU foi estimada a partir da 

geração per capita e da população8;9 e extrapolada para o horizonte de 20 anos. 

 Assim, os três cenários futuros serão os seguintes: 

• Cenário 1 (pessimista): alcançar em 2023 as metas de desvios de aterros do

PLANARES22 previstas para 2015 e, em 2031, as metas de desvios de aterros previstas para 2027. Este 

cenário pessimista será o mínimo desejado, considerando-se que o crescimento linear dos desvios de 

aterro é mais lento devido às dificuldades de implementação e operação de um sistema de gestão de 

RU. Neste cenário será considerado que as metas de desvios não são compatíveis com as demandas 

internacionais24, mas serão um importante avanço em comparação ao cenário atual destes 

municípios, que não possuem qualquer desvio dos resíduos recicláveis e dos biorresíduos, da 

operação de eliminação. 

• Cenário 2 (moderado): alcançar em 2023 as metas de desvios de aterros do

PLANARES22 previstas para 2019 e, em 2031, as metas de desvios de aterros intermediária entre 2027 

e 2031 (um valor médio entre as metas de desvios para estes dois anos). Este cenário considera que 

as metas previstas para 2023 e 2031 ainda não serão alcançadas, mas terão um crescimento linear 

maior do que o apresentado no Cenário 1. Este será um cenário de uma hipótese imaginável, em que 

a adesão da população à recolha diferenciada e à compostagem será maior que no cenário 

pessimista; 

• Cenário 3 (otimista): alcançar em 2023 e 2031 as metas de desvios de aterros

previstas para estes anos no PLANARES22. Este cenário considera que o SGRU proposto estará a 

operar em plenas condições, de modo a atingir as metas desejáveis. 

Para identificar alternativas de gestão para os RU em Campos Belos e Monte 

Alegre de Goiás, estes três cenários serão avaliados para dois sistemas de gestão de RU: 

• SGRU centralizado: neste sistema de gestão os RU serão recolhidos pelos dois fluxos

de recolha (indiferenciada e diferenciada), e serão encaminhados ao SGRU proposto que se situará 

em Monte Alegre de Goiás e será composto por uma central de triagem e um aterro. Além disso, 

cada município terá compostagem doméstica dos biorresíduos. 

• SGRU descentralizado: para este sistema de gestão manter-se-ão os dois fluxos de

recolha. Entretanto, cada município terá sua própria central de triagem, estando centralizado apenas 

o aterro (para receber os refugos da triagem e todos os resíduos da recolha indiferenciada). A ideia é

descentralizar as operações até o nível da autoridade local (ou seja, o município) e centralizar só a
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operação de eliminação.21 No SGRU descentralizado os municípios possuirão ainda compostagem 

doméstica dos biorresíduos. 

Custos do SGRU proposto 

Todos os valores calculados neste estudo foram atualizados monetariamente e extrapolados 

para o ano de 202020, data de início de projeto. Para isso, utilizou-se uma média da inflação 

no Brasil em 10 anos (de 2007 a 2016), que foi de 6,217% ao ano.17 Destaca-se ainda que os 

custos foram calculados em Reais (R$), moeda corrente do Brasil. 

Custos de investimento e operação da recolha e transporte de RU 

Primeiramente foi calculado o número de veículos de recolha necessários para realizar as 

recolhas diferenciada e indiferenciada.31 Com isso, foi possível obter os custos de 

investimento para aquisição dos veículos de recolha para os SGRU propostos. Como os dois 

municípios avaliados são de pequeno porte, será considerado apenas um turno de 

trabalho.31 Considerou-se a recolha indiferenciada em dias alternados31 e a recolha 

diferenciada semanal25. Já os custos de operação e manutenção do sistema de recolha 

(porta-a-porta, que será o tipo de recolha considerada neste estudo) e transporte de RU 

estão apresentados na Tabela 2.27  

Tabela 2: Custos de recolha e transporte de RU, extrapolados para 2020. 

Tipo de serviço Custo (R$·t-1) 

Recolha indiferenciada (resíduos mistos) porta-a-porta 131,39 

Recolha diferenciada de resíduos recicláveis secos porta-a-porta 269,25 

Transporte de RU  50,79 

Custos da compostagem doméstica 

Para calcular os custos médios de investimento e operação da compostagem doméstica (a 

ser realizada nos domicílios dos municípios avaliados) usou-se os valores fornecidos pela 

Comissão Europeia12 (Tabela 3). Considerar-se-á que o compostor terá uma vida útil de 10 

anos.7 O composto produzido será utilizado nas hortas dos próprios domicílios que fizerem a 

compostagem doméstica. 

Tabela 3: Custos de investimento da compostagem doméstica, extrapolados para 2020. 

Custos da compostagem doméstica Custo médio (R$·domicílio-1) 

Investimento 238,1 

Operação 1,0 

Custos da triagem de materiais potencialmente recicláveis 

Os custos para instalar e operar um centro de triagem com operação manual (uma central 

de triagem para o cenário 1 e duas centrais de triagem para o cenário 2), estão apresentados 

na Tabela 4.5 Optou-se por unidades de triagem manual porque são municípios onde a 

produção de recicláveis de 2021 a 2040 será inferior a 10 t·dia-1.5 
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Tabela 4: Estimativa dos custos de investimento e operação de uma triagem manual de 

materiais recicláveis, extrapolados para 2020. 

Tipo de instalação Investimento Inicial (R$·t-1) Custo de operação (R$·t-1) 

SGRU Centralizado 

Campos Belos e Monte Alegre de Goiás 23,69 653,39 

SGRU Descentralizado 

Campos Belos 23,69 653,39 

Monte Alegre de Goiás 47,39 689,30 

Custos de investimento e operação do sistema de deposição final de RU 

Para a deposição final dos rejeitos dos RU, calcularam-se os custos de instalação e de 

operação de um aterro compartilhado entre os dois municípios avaliados. Para esta 

estimativa é utilizada a metodologia de custos apresentada na Tabela 5.32 Como o aterro do 

SGRU proposto receberá entre 3 500 a 4 750 t·ano-1, utilizou-se uma função de custos que 

abrange um aterro de pequeno porte (capacidade entre 500 e 60 000 t·ano-1 de RU).32 

Tabela 5: Função de custos de instalações de deposição final de RU, extrapolados para 

2020. 

Tipo de instalação Funções de custos sugeridos 
Capacidade 

(t·ano-1) 
Investimento de 

capital inicial (R$) 

Custos de 

operação (R$·t-1) 

Aterro de pequeno porte y = 6 000 · x0,6 y = 100 · x-0,3 500 ≤ x ≤ 60 000 

Resultados e discussão 

A produção de RU e as metas de desvios do PLANARES 

Para cada um dos três cenários propostos, o PLANARES define as taxas de desvios de 

materiais recicláveis e de biorresíduos apenas para 2023 e 2031. Assim, foi necessário 

estabelecer os desvios anuais de resíduos de 2021 a 2040. Considerando que os desvios 

terão um crescimento linear ao longo dos anos, obteve-se as percentagens de RU que 

devem ser desviadas anualmente. 

As expressões matemáticas que traduzem os comportamentos previstos ao longo do tempo 

entre os anos 2021 e 2040 para os desvios dos resíduos recicláveis e dos biorresíduos (para 

os três diferentes cenários, tanto para o SGRU centralizado quanto para o SGRU 

descentralizado) estão representadas na Figura 4. Verifica-se, por exemplo, que a meta de 

desvios de resíduos recicláveis obtida para o cenário otimista em 2023, em um cenário 

pessimista só seria alcançada em 2028. De igual forma, obteve-se também as expressões 

matemáticas de desvios dos biorresíduos.  

Ao longo de 20 anos, no cenário otimista, seriam enviadas cerca de 6 800 toneladas de RU a 

menos ao futuro aterro compartilhado, em comparação com o cenário pessimista (Tabela 6). 

Esta diferença de desvios entre os cenários pessimista e otimista equivale a cerca de 5 anos 

da produção média de RU no município de Monte Alegre de Goiás.  
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Figura 4: Desvios dos materiais recicláveis nos cenários pessimista, moderado e otimista 

(tendo em conta os refugos dos sistemas de separação de resíduos). 

Tabela 6: Projeção dos quantitativos de RU que devem ser desviados do aterro entre os 

anos 2021 e 2040 para os cenários pessimista, moderado e otimista. 

Cenário Pessimista Cenário Moderado Cenário Otimista 
Campos 
Belos 

Monte Alegre 
de Goiás 

Campos 
Belos 

Monte Alegre 
de Goiás 

Campos 
Belos 

Monte Alegre 
de Goiás 

tonelada tonelada tonelada tonelada tonelada tonelada 

Produção total RU 80 970 27 747 80 970 27 747 80 970 27 747 

Desvio de recicláveis 4 594 1 569 5 085 1 737 5 647 1 930 

Desvio de biorresíduos 15 665 5 341 17 667 6 031 19 668 6 721 

Resíduos não desviados 60 711 20 837 58 218 19 979 55 655 19 096 

Comparação dos custos de um SGRU centralizado com um SGRU descentralizado 

Foram comparados os custos totais dos diferentes cenários para cada um dos dois SGRU 

propostos (centralizado e descentralizado). Os resultados apontam que se confrontando 

mesmos cenários (pessimista com pessimista, moderado com moderado e otimista com 

otimista), ao final de 20 anos os custos totais de um SGRU centralizado serão sempre mais 

onerosos que um SGRU descentralizado (Tabela 7). Sendo que até mesmo quando há 

mudança de cenário, o SGRU descentralizado pode ser mais económico. É o que ocorre, 

quando se compara os custos do cenário pessimista do SGRU centralizado com cenário 

moderado do SGRU descentralizado.  

O grande responsável por tornar um SGRU descentralizado mais económico que um SGRU 

centralizado são os custos com o transporte dos materiais recicláveis. Os gastos com a 

recolha e transporte dos resíduos representam de 48,2% (cenário otimista do SGRU 

descentralizado) a 51,5% (cenário pessimista do SGRU centralizado) dos custos com os 

futuros sistemas de gestão dos RU propostos. Se forem considerados apenas os custos de 
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operação, os gastos com recolha e transporte tem uma fatia ainda maior dos gastos, 

representando de 58,5% a 62,7% dos custos totais dos SGRU propostos. Valores que são 

compatíveis com estudo que aponta que a coleta e o transporte de RU equivalem a pelo 

menos 60% dos custos da gestão de resíduos.21 

Estes resultados evidenciam que uma triagem descentralizada, ou seja, mais perto da 

população, garante um menor esforço de transporte, o que acaba por ser menos oneroso e 

também causa um menor impacto ambiental.21 Espera-se ainda que um SGRU 

descentralizado garanta maior participação da população na gestão dos resíduos, assim 

como proporcione mais emprego aos moradores (catadores de materiais recicláveis) dos 

próprios municípios. Cabe ressaltar que aqueles municípios que criarem centrais de triagem 

que absorvam os catadores de materiais recicláveis, terão prioridade no acesso aos recursos 

financeiros do governo do Brasil para a gestão dos resíduos.6 Destaca-se ainda que o SGRU 

centralizado é mais oneroso no período de 20 anos, porém, nos primeiros anos é mais 

barato que o SGRU descentralizado. A comparação entre os sistemas de gestão, 

independentemente do cenário, mostra que o SGRU descentralizado é mais oneroso que o 

SGRU centralizado desde a implementação (2020) até 2026. Após este ano um SGRU 

descentralizado é mais económico, conforme apresentado na Figura 5 (cenário otimista). 

Figura 5: Comparação dos custos de investimento e operação de 2020 a 2040 de um SGRU 

centralizado versus um SGRU descentralizado – cenário otimista. 

Com a média de habitantes por domicílio em cada município, foi possível estimar o valor 

médio da tarifa que deverá ser cobrada por cada residência para cobrir os custos de 

operação e manutenção dos SGRU propostos, de 2021 a 2040. O valor mensal da tarifa por 

residência (valor extrapolado para 2020) varia de acordo com cada SGRU (centralizado ou 

descentralizado), assim como com o cenário proposto.  
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Tabela 7: Estimativa dos custos totais (R$) de investimento e operação dos SGRU centralizado e descentralizado propostos para os 

municípios de Campos Belos e Monte Alegre de Goiás de 2020 a 2040, para os três cenários avaliados. 

Cenário Pessimista Cenário Moderado Cenário Otimista 

Sistema de Gestão: Centralizado Descentralizado Centralizado Descentralizado Centralizado Descentralizado 

Investimento 

Recolha indiferenciada 1 117 831 1 117 831 1 117 831 1 117 831 1 117 831 1 117 831 

Recolha diferenciada 811 188 811 188 811 188 811 188 811 188 811 188 

Compostagem doméstica 1 899 409 1 899 409 2 029 910 2 029 910 2 161 364 2 161 364 

Triagem 208 630 261 749 230 946 289 755 256 473 321 801 

Aterro 5 768 811 5 768 811 5 625 419 5 625 419 5 475 378 5 475 378 

Total 9 805 869 9 858 988 9 815 294 9 874 103 9 822 234 9 887 562 

Operação 

Recolha indiferenciada 10 367 413 10 367 413 9 890 102 9 890 102 9 394 984 9 394 984 

Recolha diferenciada 2 370 721 2 370 721 2 624 307 2 624 307 2 914 382 2 914 382 

Transporte diferenciado 4 007 834 4 007 834 3 823 315 3 823 315 3 631 913 3 631 913 

Transporte indiferenciado 447 230 134 169 495 068 148 520 549 790 164 937 

Compostagem doméstica 65 246 65 246 73 580 73 580 81 976 81 976 

Triagem 5 753 127 5 839 291 6 368 513 6 463 839 7 072 452 7 178 195 

Aterro 4 410 154 4 410 154 4 283 235 4 283 235 4 150 824 4 150 824 

Total 27 421 725 27 194 828 27 558 120 27 306 898 27 796 321 27 517 211 

Total Investimento e Operação 37 227 594 37 053 816 37 373 414 37 181 001 37 618 555 37 404 773 
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Independentemente do SGRU e do cenário adotado, estes valores mensais apresentados 

são similares aos valores médios das tarifas de gestão de resíduos em Portugal, que em 

2013 era de 2,69 EUR por agregado familiar.13 Este valor convertido para Reais e 

extrapolado para 2020, equivale a um valor médio de R$ 13,23 mensal por residência. É de 

notar que em Portugal o número de habitantes por agregado familiar é de 2,6 hab·domicílio-

1, enquanto que em Campos Belos há 3,5 hab.domicílio-1 e em Monte Alegre de Goiás são 

3,6 hab·domicílio-1.15;26 Isso representa um custo de R$ 5,09 mensal por habitante pago 

pelos portugueses, enquanto que mesmo nos cenários otimistas, que são mais onerosos 

para o cidadão, os valores pagos pelos moradores de Campos Belos e Monte Alegre de 

Goiás serão, respetivamente, de R$ 4,38 e R$ 4,07 mensal por habitante. Fez-se este 

paralelismo com Portugal porque até meados dos anos 2000 havia 341 lixeiras e apenas 

25% da população era servida com uma destinação final adequada dos seus RU no país.11 

Considerações finais 

Este estudo apresentou uma análise económica dos custos de investimento e operação de 

um SGRU para municípios de pequeno porte, realidade de 224 dos 246 municípios do 

Estado de Goiás. Fica claro a importância de uma avaliação desta natureza em Goiás, já que 

menos de 5% dos municípios com baixa densidade populacional possuem aterro licenciado 

e/ou central de triagem. 

O facto dos resultados apontarem que um sistema de gestão descentralizado é mais 

económico que um sistema centralizado é um elemento norteador para os municípios 

goianos de pequeno porte. De modo que a gestão dos resíduos desviados (biorresíduos e 

recicláveis) seria feita pelos próprios municípios, enquanto que somente o aterro seria 

compartilhado. Este formato de gestão dos RU reforçaria o comprometimento dos 

moradores dos municípios, e possibilitaria uma fonte de rendimento e emprego para a 

população local, como é o caso dos catadores. Por fim, vale acrescentar que este estudo 

económico de um SGRU compartilhado, além de ser uma alternativa a ser avaliada pelos 

gestores públicos dos municípios goianos, poderá ser replicado por outros municípios 

brasileiros e até de outros países que possuam um panorama da gestão dos RU similar ao 

do Estado de Goiás. 
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Resumo 

As cinzas volantes que resultam da combustão de biomassa possuem uma composição 

química que lhes confere potencial para diversas aplicações, em alternativa à recorrente 

eliminação em aterro. A integração em formulações para a preparação de adsorventes com 

aplicações diversas é um exemplo. Neste contexto, o presente trabalho visou a produção de 

um adsorvente de SO2 à base de cinza volante. Com este adsorvente foram realizados 

ensaios laboratoriais de dessulfurização de um efluente gasoso sintético tendo em vista a 

determinação da influência das variáveis temperatura e composição da mistura gasosa 

(CO2, SO2 e O2). Registaram-se valores de remoção de 8 a 9x10-3 gSO2/g adsorvente, tendo

sido concluído que a temperatura e a concentração do SO2 são variáveis muito significativas 

no processo de adsorção. 

Introdução 

As emissões de óxidos de enxofre (SOx) para atmosfera são uma das causas da poluição 

atmosférica, com efeitos nefastos na saúde humana, no património edificado e nos vários 

compartimentos ambientais. Estas emissões estão muito ligadas à utilização de 

combustíveis fósseis derivados do carvão e do petróleo, mas também ligados a certos 

processos industriais (e.g., produção de ácido sulfúrico, produção de metais, etc.). 

O controlo das emissões de SO2 pode ser realizado através de processos que envolvem a 

utilização de matérias-primas mais limpas, implementando processos mais eficientes ou 

através de processos que envolvem técnicas de controlo das emissões de SOx. Neste último 

caso incluem-se processos por via húmida, via semi-seca e via seca. Esta última 

normalmente baseia-se na adsorção do SO2 por óxidos e hidróxidos de metálicos alcalinos e 

alcalino-terrosos (e.g., CaO). 
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No âmbito da diversificação das fontes de energia primária e do incremento do uso de 

energias renováveis, em Portugal, nos últimos anos são crescentes os quantitativos de 

cinzas provenientes de processos de combustão de biomassa para fins energéticos. 

Desenvolver opções de valorização deste tipo de resíduos é um desafio premente, de modo 

reduzir a sua deposição em aterro. As características físico-químicas das cinzas volantes 

provenientes da combustão de biomassa conferem-lhe potencial para serem usadas como 

matéria-prima na produção de adsorventes usados em processos de dessulfurização. É 

neste contexto que surge este trabalho, visando avaliar a influência da temperatura e da 

composição de um efluente gasoso na eficiência de remoção de SO2 (via seca), utilizando 

um adsorvente preparado a partir de cinza volante, com origem num processo industrial de 

combustão de biomassa de cogeração (25 MWth) para produção de calor e eletricidade. 

Metodologia experimental 

A componente laboratorial do presente estudo foi realizada à escala laboratorial, através de 

vários ensaios de dessulfurização por via seca, envolvendo um adsorvente preparado a 

partir de cinzas volantes. Na preparação do adsorvente foram usadas partículas, retidas 

num precipitador eletroestático usado no despoeiramento de efluentes gasosos originados 

num processo de combustão em que era usada exclusivamente biomassa florestal residual 

como combustível. 

O trabalho laboratorial compreendeu três etapas: (i) a preparação do adsorvente, (ii) a sua 

caracterização química em termos das concentrações dos metais Na, K, Ca e Mg e (iii) os 

ensaios de dessulfurização com efluente gasoso sintético. 

Pré-tratamento das cinzas: preparação do adsorvente 

As cinzas volantes foram sujeitas a um pré-tratamento de hidratação e adição de hidróxido 

de cálcio (Ca(OH)2, Panreac, PA). Nesta etapa adaptou-se o procedimento utilizado por Lin 

et al. (2003)1 com algumas alterações, nomeadamente a razão de água/sólido, temperatura 

de hidratação e razão mássica cinza/Ca(OH)2. Adicionou 1,3L de água destilada a 225g (btq) 

de cinza volante e 25g de Ca(OH)2. Esta mistura foi mantida dentro de um frasco de vidro 

fechado, sob agitação magnética e aquecido por uma placa (Heating Magnetic Stirrer 

FB15002, Fisher Scientific), regulada para 90ºC±10ºC, durante 6h. Após este período, a 

suspensão foi transferida para um tabuleiro de alumínio e levada a uma estufa a 105±5ºC 

durante cerca de 36 horas. Após esta etapa, a granulometria do adsorvente foi reduzida a 

um pó com recurso a um pilão e almofariz. Finalmente, o adsorvente foi armazenado num 

saco, devidamente selado e colocado num exsicador para posterior caracterização e 

utilização. 
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Caracterização química do adsorvente 

O adsorvente preparado na etapa anterior foi caracterizado em termos da sua composição 

química nos teores de Na, K, Ca e Mg, de acordo com o procedimento experimental 

adaptado da norma EN 13657:2002, no âmbito da qual uma amostra do adsorvente é 

digerida visando a solubilização dos referidos metais. A quantificação de Ca e Mg foi feita 

por espectroscopia de absorção (EAA); a quantificação de Na e K foi realizada por emissão 

atómica (EEA). Foram preparados padrões mistos dos quatro metais e construídas retas de 

calibração. A concentração dos metais alcalinos e alcalino-terrosos no adsorvente foi 

calculada de acordo com a Equação 1. 

adsorvente

3
metal

rventemetal,adso

10FD

m

VC
C f

−×××
= (1) 

Onde adsorventemetal,C é a concentração do metal alcalino no adsorvente [mg metal/g 

adsorvente], metalalC  é a concentração do metal alcalino no balão de diluição [mg metal/L], FD

é o fator de diluição, fV  é o volume final da recuperação da amostra digerida [mL] e

adsorventem  a massa de adsorvente digerida [g], bs. 

Composição do efluente gasoso 

A composição do efluente foi determinada com base nos caudais mássicos dos diferentes 

gases utilizados, que tinham origem em garrafas de gases puros, com a exceção do SO2 que 

foi obtido a partir de uma garrafa contendo cerca de 4000ppmv em árgon. A concentração 

das diferentes misturas foi definida em função dos objetivos dos ensaios pretendidos. 

Tendo em conta o caudal total desejado nos diferentes ensaios, foi necessário determinar o 

caudal mássico de cada gás. O modelo de preparação de misturas gasosas, tendo por base a 

medida do caudal mássico de gases, encontra-se descrito em Matos e Ferreira (2012)2. 

Ensaios de dessulfurização 

Na Figura 1 é apresentada esquematicamente a unidade laboratorial usada nos ensaios de 

dessulfurização. Os ensaios realizaram-se num reator contínuo tubular (em quartzo) em 

posição vertical instalando o adsorvente disperso num agente poroso (Figura 1b) formando 

um leito fixo. As dimensões do tubo eram: 50,0 cm de comprimento, e 3cm e 2cm de 

diâmetro externo e interno, respetivamente. As dimensões do leito fixo de adsorvente eram 

de aproximadamente de 10cm de comprimento e 2cm de diâmetro. A zona correspondente 

ao leito fixo encontrava-se inserida num forno tubular cuja temperatura era controlada 

(controlador Fuji Electric, modelo PXR4TCY1-1V000), com realimentação por termopar (T2) 

posicionado à altura do leito fixo e localizado externamente entre os dois termopares (T0 e 

T1) localizados no meio do leito fixo, suportados nos acessórios de entrada e saída do gás, 
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dispostos nos extremos do tubo  do reator. O efluente gasoso à entrada do reator era 

preparado por mistura de diferentes gases numa unidade de controlo de gás (UCG), com os 

gases SO2/Ar, N2, CO2 e Ar, envolvendo até três sensores de caudal mássico de gás, 

perfazendo um caudal total não inferior a cerca de 1,5L/min (PTN). A composição do 

efluente gasoso à entrada e saída do reator foi monitorizada por um analisador de SO2 

(Testo 350 – XL), com uma resolução temporal de 20s, usando como técnica de medida um 

célula eletroquímica. Este equipamento permitia ainda a monitorização da concentração do 

CO2, e operou à pressão atmosférica e amostrava, através de uma bomba diafragma, um 

caudal de gás ligeiramente cerca de 1L/min (PTN). À exceção do analisador de SO2, todas as 

unidades e equipamentos eram controlados por um sistema de aquisição de dados 

concebido para o efeito. 

Na preparação do leito fixo, e dado que o adsorvente a testar se encontrava sob a forma 

finamente dividida, entendeu-se dispersar o adsorvente em lã cerâmica (Cerablanket) tendo 

em vista garantir uma perda de carga aceitável no escoamento do gás. Assim na preparação 

do leito fixo envolveu-se uma massa de adsorvente (aprox. 4,65g ± 0,15g) em lã de caulino, 

que posteriormente foi inserido no tubo de quartzo enquadrado por duas porções de lã de 

caulino, em cada uma das extremidades do leito, e ainda um dispositivo de fixação, para 

assegurar a imobilidade do leito no decorrer dos ensaios. 

Antes de iniciar um ensaio de dessulfurização, realizava-se um ensaio preliminar em bypass, 

de modo a verificar se a composição do gás a tratar era a desejada. De seguida fazia-se 

passar a mistura gasosa pelo reator e monitorizava-se a sua composição à saída. 

(a) (b) 
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Figura 1: Representação esquemática do circuito de gases na montagem laboratorial usada 

nos ensaios de dessulfurização (a) e do reator de leito fixo (b). 

No planeamento experimental adotou-se o modelo de delineamento composto de centro 

rotacional (DCCR)3, com quatro variáveis independentes (ou fatores): temperatura, 

concentração de SO2, concentração de CO2 e concentração de O2, sendo a variável 

dependente a massa de SO2 adsorvida por unidade de massa de adsorvente. Na Tabela 1 

encontram-se os valores utilizados no DCCR para as variáveis independentes estudadas. 

Notas: 

� As concentrações de CO2, O2 e SO2 estão representadas nestas tabelas sob a forma de 
frações molares na mistura gasosa, y , mol gás/mol mistura gasosa; 

� Os valores axiais são do tipo κ± , com ( ) 41
2ακ = ; sendo 4=α  (as variáveis independentes)

vem: 00,2±=±κ .

Tabela 1:  Valores escolhidos no DCCR para as variáveis independentes. 

Variáveis -2,00 -1 0 1 2,00 

T [ºC] 1x 20 70 120 170 220 

CO2y 2x 0,00 5,0x10-2 1,0x10-1 1,5x10-1 2,0x10-1 

SO2y 3x 2,0x10-4 4,0x10-4 6,0x10-4 8,0x10-4 1,0x10-3 

O2y 4x 0,00 3,0x10-2 6,0x10-2 9,0x10-2 1,2x10-1 

Em suma, foi realizado um DCCR (24), mais os 8 ensaios axiais e 4 repetições no ponto 

central, totalizando 28 ensaios. Note-se que as repetições do ponto central permitem 

avaliar simultaneamente a repetibilidade do procedimento experimental. As gamas de 

valores de cada variável testada foram definidas com base nas existentes num efluente 

gasoso industrial típico de sistemas de combustão. Como referido anteriormente, no 

presente trabalho usou-se um efluente gasoso sintético, uma vez que só assim era possível 

implementar o planeamento experimental definido, nomeadamente na garantia da 

composição do gás. O caudal volumétrico de gás foi o mesmo em todos os ensaios, cerca de 

2,23 L/min (PTN). 

Realizou-se um ensaio de referência, “branco”, em que o leito fixo era constituído apenas 

por lã de caulino, i.e., sem adsorvente, com vista a avaliar se este material adsorvia SO2. 

Resultados e discussão 

Os resultados de caracterização química do adsorvente preparado e usado nos ensaios de 

dessulfurização, assim como os resultados obtidos nesses ensaios e respetivo tratamento 

estatístico são apresentados nas subsecções seguintes. 
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Caracterização química do adsorvente 

A concentração dos metais Na, K, Ca e Mg no adsorvente preparado e usado neste trabalho 

encontra-se representada na Figura 2. 

Figura 2: Concentração de Na, K, Ca e Mg no adsorvente utilizado nos ensaios de 

dessulfurização. 

Pela análise da Figura 2 verifica-se a seguinte ordem crescente de abundância de metais 

alcalinos e alcalino-terrosos: Ca>>K>Mg>Na. O facto de as concentrações de cálcio serem 

uma ordem de grandeza superior às dos restantes elementos é compreensível pois, além 

deste tipo de cinza ter elevadas concentrações deste elemento4, foi adicionado Ca(OH)2 na 

preparação do adsorvente. 

Ensaios de dessulfurização 

Os resultados observados no ensaio em “branco” concluiu-se que a lã de caulino usada 

neste trabalho não adsorveu SO2. 

No decorrer dos ensaios de dessulfurização tentou-se cumprir estas condições operacionais 

pré-definidas, porém foram encontradas algumas dificuldades na instalação experimental, 

principalmente com o caudalímetro para o CO2, causando alguns desvios relativos entre a 

fração mássica pretendida deste gás e a efetivamente usada. No tratamento estatístico dos 

dados experimentais foram usados, naturalmente, os valores experimentais das variáveis 

operatórias. 

Na Figura 3 apresenta-se uma estimativa dos efeitos para as variáveis independentes deste 

estudo, para um nível de confiança de 95%. Verifica-se que o valor-p das variáveis 

temperatura e concentração de SO2 são inferiores a 0,05, evidenciando que estas são as 

variáveis com maior efeito sobre a quantidade de SO2 adsorvida. A temperatura tem um 

efeito (linear) negativo, o que é expectável num processo de adsorção que é exotérmico. 

Em relação ao SO2, pode concluir-se que o aumento da sua concentração no gás tem um 
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efeito positivo, i.e. faz aumentar a quantidade adsorvida. Esta relação aparentando ser 

linear, pode estar relacionada com o facto de as concentrações testadas serem baixas; as 

isotérmicas de adsorção tendem a ser lineares para baixas concentrações do adsorvato, 

sendo que à medida que a pressão parcial do adsorvato aumenta a quantidade adsorvida 

também aumenta. Não se registam interações entre qualquer uma das variáveis 

dependentes estudadas. 

Figura 3: Diagrama de Pareto. Efeitos estimados (valores absolutos). 

Atendendo a que as variáveis com significância estatística no processo de adsorção em 
estudo são a temperatura (T , ºC) e a concentração de SO2 ( SO2y , mol SO2/mol mistura 

gasosa) prosseguiu-se o tratamento estatístico, apenas com estas duas variáveis. Realizou-

se uma análise de variância (ANOVA no software Statistica®) tendo em vista a determinação 

dos coeficientes do modelo que representa o ajuste dos resultados obtidos, em função das 

referidas variáveis, com nível de confiança de 95%. Os resultados encontram-se sumariados 

na Tabela 2 e na Tabela 3. 

Tabela 2: Coeficientes de regressão para as variáveis com maior significância. 

Coeficientes 
de 

regressão 

Erro-
padrão 

t(13) Valor-p 

Estimativa por 
intervalo (95%) 

Linferior Lsuperior 

Interceção 6,21x10-3 5,96x10-4 1,04x101 1,39 x10-10 4,98x10-3 7,44x10-3 

T  [ºC] -1,39x10-5 3,70x10-6 -3,74 9,55 x10-4 -2,15x10-5 -6,23 x10-

6

SO2y 3,40 7,34x10-1 4,64 9,57x10-5 1,89 4,91 

Dos valores dos coeficientes de regressão multivariável de primeiro grau que constam na 

Tabela 2 resulta a função polinomial dada pela Equação 2. 

2SO
53 40,31039,11021,6 yTY +×−×= −− (2) 
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Onde Y  corresponde à variável dependente, i.e., a razão entre a massa de SO2 (em g) e a 

massa de adsorvente (em g). A Equação 2 traduz o modelo empírico obtido a partir do 

planeamento experimental adotado, que relaciona o comportamento da variável 

independente (g SO2/g adsorvente) em função das variáveis independentes estudadas 

(temperatura e concentração de SO2). 

Tabela 3: ANOVA para a quantidade de SO2 adsorvida considerando as variáveis com maior 

significância. 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
Quadrados 

Fcalc Valor-p 

T  [ºC] 6,68x10-6 1 6,68x10-6 14,011 9,55x10-4 

SO2y 1,02x10-5 1 1,02x10-5 21,493 9,57x10-5 

Erro 1,19x10-5 25 4,77x10-7 

Total Soma 

Quadrados 
3,03x10-5 27 

R2=0,6072; F1;27;0,05=4,212 

O valor de coeficiente de regressão (R2) fornece uma medida da proporção da variação 

explicada pelo modelo em relação à variação total das respostas.3 O valor R2 do modelo é de 

0,6072, indicando que este representa razoavelmente os resultados experimentais obtidos, 

como se pode observar na Figura 4. 

Figura 4: Valores de massa de SO2 adsorvida (por massa de adsorvente) previstos pelo 

modelo e valores observados experimentalmente. 

Na Figura 4 a linha diagonal representa os valores previstos pelo modelo e os círculos azuis 

os valores observados experimentalmente. Os maiores desvios entre a previsão do modelo 

e o observado correspondem a ensaios onde a temperatura é igual ou superior a 105ºC e 

em ensaios correspondentes ao ponto central. 
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A superfície de resposta para as duas variáveis independentes mais significativas, pode ser 

visualizada na Figura 5, onde os pontos representados com círculos azuis correspondem aos 

valores experimentais. 

Figura 5: Superfície de resposta para a quantidade de SO2 adsorvida (por grama de 

adsorvente), em função da temperatura e da concentração de SO2. 

Analisando a Figura 5 é possível identificar a região onde se atingem os valores máximos de 

adsorção, correspondendo condições de concentração de SO2 mais elevadas e temperatura 

mais baixas. Atendendo a que o modelo é linear, nas gamas testadas, em relação às duas 

variáveis mais significativas, não é possível localizar um ponto ótimo do processo de 

adsorção de SO2. 

Conclusões 

O adsorvente preparado a partir de cinzas volantes provenientes da combustão de 

biomassa e Ca(OH)2 apresentou uma composição química dos quatro metais quantificados 

pela seguinte ordem de abundância: Ca>>K>Mg>Na.  

Nos ensaios de dessulfurização verificou-se que, para um nível de confiança de 95%, a 

temperatura e a concentração de SO2 no gás a tratar foram variáveis muito significativas no 

processo de adsorção do SO2. Por outro lado, as concentrações de CO2 e de O2, dentro das 

gamas estudadas, não afetaram o processo de dessulfurização. Não se observou interações 

entre as variáveis independentes. 

De um modo geral, observou-se que menores temperaturas e elevadas concentrações de 

SO2 no gás a tratar favoreceram a adsorção do SO2, tendo-se registado valores máximos de 

remoção da ordem dos 8 - 9x10-3 gSO2/g adsorvente.  
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Resumo 

A pesquisa visa uma análise descritiva de práticas tradicionais de produção de farinha de 

mandioca como o produto indispensável da dieta diária de maioria das populações locais 

nos municípios que são abrangidos pelo Programa do Governo Estadual do Maranhão, 

Plano Mais IDH-M. Para a pesquisa foram escolhidos os dois municípios vizinhos incluídos na 

lista dos 30 municípios com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Santo 

Amaro do Maranhão e Primeira Cruz, ambos pertencentes a Microrregião dos Lençóis 

Maranhenses e Mesorregião Norte Maranhense localizados na parte do litoral oriental do 

Estado. Uma parte do território dos dois municípios está abrangida pelo Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses, parte integrante do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação de Natureza e está inserida no bioma costeiro marinho, expondo os principais 

ecossistemas da região: manguezais, vegetação de restinga e dunas marítimas.  

Introdução 

A proposta da presente comunicação oral inclui os resultados preliminares de um estudo, 

ainda em andamento, no âmbito do Projeto de Pesquisa: A construção social de economia: 

estudo de agroindústrias de farinha de mandioca e sua incorporação em redes de entidades 

econômicas e não econômicas na cadeia produtiva, com o apoio financeiro da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, 

Brasil. 

A Unidade de Conservação Ambiental (UC), Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

(PNLM), foi criada pelo Decreto nº. 86.060 de 02 de junho de 1981 pelo Governo Federal, 

abrangendo três municípios, a saber, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e 

Barreirinhas do estado do Maranhão, Brasil. O estatuto da UC dado ao território, está 

acelerar a sua transformação em um ambiente de atividade turística e, recentemente, com 
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a conclusão de construção de estrada rodoviária para o Santo Amaro do Maranhão, este 

processo de desenvolve com a maior intensidade.  

O PNLM é considerado o paraíso ecológico com grandes potencialidades turísticas. A área 

de 155 mil hectares de dunas, rios, lagoas e manguezais - raro fenómeno geológico que foi 

formado ao longo de milhares de anos através da ação de natureza. Mas nestes ambientes 

vivem as pessoas que lidam com o fenómeno e cuja vida econômica depende do vai-e-vem 

de chuvas e areias. Para as famílias rurais desses municípios, como em todo Estado do 

Maranhão, o cultivo de mandioca, milho, feijão e outras culturas é fundamental para sua 

sobrevivência. Segundo defende Durans (2017:19), “o cultivo de mandioca é uma atividade 

de grande importância social, visto congregar um contingente de trabalhadores e 

produtores que mantêm vivas suas tradições e relações familiares”. Porém, como também 

observam Bezerra et al. (2017:85), “ o Governo do estado do Maranhão apenas desenvolve 

políticas de incentivo à atividade turística, não inserindo de forma significativa outras 

potencialidades da região, como é o caso de agricultura para o abastecimento local”.   

Não pretende-se neste espaço a desenvolver uma discussão sobre os benefícios 

propriamente ditos que os serviços ecossistémicos daquela região proporcionam às 

pessoas, este estudo será apresentado em outro trabalho da Conferência, com a autoria de 

Kovtun e Araújo (2018). Neste espaço procura-se refletir sobre as estratégias que as pessoas 

criam e utilizam para o usufruto dos recursos naturais destinados para a sua sobreviência e 

para a manutenção de equilíbrio ecológico entre as suas atividades e a natureza. A 

manutenção desse equilíbrio é fundamental para a vida das comunidades locais no presente 

e no futuro, devido a localização geográfica da região (RTDRS, 2010).  

A beleza da região que se revela nas paisagens deslumbrantes: imensas dunas de areia 

branca que fazem o lugar se assemelhar a um deserto, mas com as características bem 

diferentes, convive acompanhada de esforços humanos e lutas diárias em busca de uma 

subsistência básica e da alimentação adequada. A região é banhada por rios e no período de 

chuvas os rios transbordam e surgem as maiores dificuldades de mobilidade e das relações 

de troca para as populações locais. Nestes períodos de chuva a movimentação fica impedida 

pela via terrestre e só é possível pelo rio e com o uso do transporte apropriado.  

A produção de mandioca (Manihot Esculenta) nesta região, bem como, em todo Estado do 

Maranhão e em toda região do Nordeste é de fundamental importância, pois, as raízes da 

planta são consideradas entre as principais fontes energéticas, depois de arroz e milho, para 

grande maioria da população. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Pesca (SAGRIMA, 2016), a concentração na produção de raízes corresponde a 25 

% da produção nacional e o Maranhão ocupa a 2ª posição na lista do Nordeste em relação 

da área plantada. De acordo com a mesma fonte, na safra de 2014/2015 no Maranhão foi 

produzido 1.481.907 toneladas de raízes e o município que mais se destacou foi de 

 

43

Parte II



Barreirinhas, que obteve 48.615 toneladas de raízes. Este município também se destacou 

em deter o maior número das casas de farinha ou agroindústrias, cuja produção foi 

destinada ao consumo próprio no interior do município e nos municípios vizinhos. Para os 

agricultores familiares do Estado a mandioca representa a principal fonte da renda, sendo 

“uma das culturas mais importantes na produção de alimentos” (Durans, 2017), tendo em 

conta as suas características de maior resistência às condições climáticas desfavoráveis, 

como a seca, e por possuir um ciclo mais prolongado, o que permite lhe obter uma 

vantagem maior na recuperação diante das demais culturas anuais, como arroz, milho e 

feijão.  

 O cultivo de mandioca nos municípios estudados está quase controlado pelo fenómeno da 

natureza, visto que, com o começo das chuvas os produtores devem a antecipar a sua 

colheita para não permitir o estrago de raízes comestíveis que fiquem alagadas com a água 

dos rios. A antecipação da colheita influencie a interrupção do crescimento das raízes o que 

não permite o ganho maior do rendimento médio por hectare de plantio. Por outro lado, 

“os problemas de ordem social, como a falta de organização associativa e também da 

ordem tecnológica” influenciem negativamente às práticas de lavouras, tornando-as 

“incipientes sem atentar para a conservação dos recursos naturais” (Durans, 2017:19).  

Para atender a presente proposta de comunicação, o objetivo do estudo visava o 

mapeamento das agroindústrias rurais de farinha de mandioca, unidades familiares de 

produção, - objeto de estudo, - e a sua caracterização socioeconômica. Neste espaço 

limitado procura-se apresentar uma breve reflexão sobre a importância que esta atividade 

possui na cultura produtiva das comunidades locais e as dificuldades no processo produtivo, 

encontradas durante o mapeamento. 

Metodologia  

A escolha dos municípios para a pesquisa foi planeada de tal modo que incluísse aqueles 

que são abrangidos pelo Programa do Governo Estadual Plano Mais IDH. Deste modo, foram 

escolhidos dois municípios vizinhos incluídos na lista dos 30 municípios abrangidos pelo 

Plano Mais IDH-M por possuírem baixos índices do desenvolvimento humano (IDH). São os 

municípios de Santo Amaro do Maranhão e Primeira Cruz, ambos pertencentes a 

Microrregião dos Lençóis Maranhenses e Mesorregião Norte Maranhense, localizados na 

parte do litoral oriental do Estado (Fig. 1).  

Segundo os dados do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos 

(2010) estes dois municípios encontram-se na lista dos domicílios com renda per capita 

correspondente a 1/4 do salário mínimo. Santo Amaro do Maranhão ocupa 210ª posição 

com 47,8 % dos domicílios com a renda per capita na linha de extrema pobreza e Primeira 

Cruz, correspondentemente, está em 214ª posição com 49,9 %. Com a referência ao ano de 

2010 ambos os municípios estavam no ranking dos 30 (trinta) municípios com menor índice 
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do desenvolvimento humano municipal (IDHM), 0,518 para o Santo Amaro do Maranhão e 

0, 512 para Primeira Cruz (PNUD, 2013).  

A parte empírica das pesquisas nesta etapa inicial baseou-se nos procedimentos de 

metodologia qualitativa, por meio de uso do método etnográfico com a técnica de 

observação direta não participante (Costa, 1986; Bourdieu, 1999), partindo nas etapas 

posteriores para a pesquisa-ação (Lewin, 1935). Para a coleta de dados utilizou-se a técnica 

de entrevistas estruturadas por meio de aplicação dos questionários, com as perguntas 

previamente elaboradas, e das conversas informais com os produtores, proprietários de 

estabelecimentos agroindustriais familiares de farinha de mandioca. As pesquisas 

relacionadas com o mapeamento de agroindústrias de farinha de mandioca (casas de forno) 

no território do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) foram realizadas com o 

apoio e acompanhamento dos profissionais da cooperativa de transporte e turismo de 

Santoamarocoop da cidade de Santo Amaro do Maranhão. Para o registo das unidades 

familiares de produção, as trajetórias percorridas durante o trabalho de mapeamento foram 

gravadas por meio de uso do aplicativo GPS para o Android do programa informático 

Wikiloc, oferecido à equipe pela cooperativa. Este registo vai ajudar na elaboração de um 

mapa das comunidades visitadas dos municípios incluindo o local e nome da comunidade e 

o número de agroindústrias de farinha de mandioca localizadas lá.

Figura 1. Mapa de localização dos municípios abrangentes pelo Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses. Fonte: IBAMA, 2008 

No processo de mapeamento (rotas de farinha) foram registadas ao todo de 45 unidades de 

produção familiar de farinha de mandioca só na região do PNLM. O registo de atividades 

realizadas no processo de trabalho de campo foi feito através da técnica de imagem. No 

município de Primeira Cruz foram visitadas duas comunidades localizadas na zona do PNLM. 

As fotografias das Rotas de farinha do Santo Amaro do Maranhão são disponíveis e podem 

ser visualizadas através do site: http://www.wikiloc.com. A técnica de imagem revelou-se 

como uma forma muito importante no processo de mapeamento das agroindústrias de 

farinha de mandioca, em conjunto com a observação direta e as entrevistas estruturadas, 

pois permitiu-nos a registar as imagens do processo de produção e as condições econômicas 
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e sociais em que o processo produtivo ocorre. Por outro lado, as imagens permitiram nós a 

captar as perguntas que ficaram por perguntar e as respostas não respondidas.  

Análise de dados de mapeamento das agroindústrias rurais 

O mapeamento das agroindústrias de farinha de mandioca foi realizado em municípios de 

Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão durante as missões de pesquisa entre os meses 

de janeiro e março de 2018. Ao todo foram visitadas dezasseis comunidades, duas no 

município de Primeira Cruz e catorze no município de Santo Amaro do Maranhão, tendo em 

vista que o PNLM abrange a maior parte desse município. A utilização do aplicativo do 

Programa Wikiloc durante as missões permitiu nos a criação de seis registos de Rotas de 

farinha, sendo todas elas foram selecionadas pelo Programa para a inclusão no Google Earth 

(Fig. 2).  

Figura 2. As Rotas de farinha criadas pela equipe e incluídas no Google Earth 

Fonte: Google Earth, 2018 

Ao longo da missão de pesquisa observou-se que, as comunidades mapeadas são dispersas 

entre as dunas, a vegetação e o rio Grande do município de Santo Amaro do Maranhão. As 

lagoas e riachos neste período chuvoso alagam o todo território e dificultam a passagem. 

Por isso, para a chegar até às comunidades próximas e mais distantes, a nossa viagem foi 

realizada nos veículos com a tração de 4x4, por vezes, demorando a uma hora e meia de 

atravessar as dunas, a vegetação, lagoas e riachos. As vezes, a percorrer esse todo caminho 

encontramos uma ou duas casas de farinha (forno). Nestas comunidades a casa de farinha 

funciona para a toda comunidade, sendo várias famílias aparecem com s laços familiares 

com o proprietário da casa de farinha. No período de “farinhada” as famílias decidem a 

ordem segundo qual utilizam o espaço para realizarem o processamento de mandioca e 

produzirem a farinha, participando e ajudando um ao outro. Deste modo, uma casa de 

farinha (forno) é utilizada por seis ou sete famílias produtoras, tendo em conta que a cada 

família é produtora de mandioca e precisa de processar a sua colheita. O trabalho é feito em 
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conjunto, mas com a divisão de tarefas bem definida. A colheita de mandioca é realizada 

por homens e filhos e o descascamento por mulheres e filhas. Durante de atividades de 

processamento e transformação também existe a divisão de trabalho entre os homens e 

mulheres. Normalmente, os homens cuidam de forno e a cozedura de farinha, enquanto, as 

mulheres tratam o processo da prensa e da peneiração.  

Todos os estabelecimentos agroindústrias que foram visitados e cujos proprietários foram 

entrevistados são de pequeno porte e familiares. Os resultados demonstraram ainda que, as 

atividades realizadas nas agroindústrias de farinha são caracterizadas de baixo nível 

tecnológico e nenhuma assistência técnica por parte de serviços de agropecuária, tendo em 

conta que os produtores utilizam ainda os métodos tradicionais no processo de plantio, 

manejo e colheita de mandioca, bem como no processamento e transformação, 

particularmente, no processo de moagem e prensa, enquanto, no município vizinho de 

Barreirinhas estes processos já são na maioria mecanizados. Esta observação serve em parte 

para a justificar o baixo rendimento médio da colheita nestes municípios em comparação 

com o município vizinho (Tab. 1).  

Em relação de cuidado e gestão ambiental foi observado que uma parte das famílias 

produtoras não possuem ainda a luz elétrica nas suas casas de farinha e utilizam ainda a 

roda no processo de ralação de mandioca e a lenha ou carvão para a cozedura de farinha no 

forno. O abastecimento em água vem dos poços artesianos e em algumas comunidades 

ribeirinhas a água utilizada vem dos rios e riachos. Foi observado que em alguns casos os 

produtores deixam a mandioca no molho diretamente numa cova feita na terra e enchida 

de água de rio ou riacho, próximo de casa de farinha. Observou-se também que em 

nenhuma casa de farinha foi realizado o tratamento de efluente líquido (manipuleira) que é 

obtido durante a prensa da mandioca ralada. Os produtores não guardam a liquido e 

deixam que ele escorre para a terra, provocando grandes estragos para o solo. Só em caso 

de produção de goma o líquido é colhido em bacias preparadas para este fim. No entanto, 

as pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2008) apontam 

que a manipuleira pode ser servir para vários usos potenciais, como, adubo para o solo, 

controle de pragas, controle de carrapato e berne em bovinos e outros animais domésticos, 

bem como, na alimentação animal, desde que são utilizadas as boas práticas de fabricação 

de farinha.   

Muitos produtores entrevistados, já com a idade acerca de 65 -70 anos responderam que já 

não têm as forças para a continuar nesta atividade, por isso, alguns arrendam o espaço para 

os vizinhos e em troca recebem a farinha como o pagamento. Foram entrevistadas também 

as famílias numerosas cujos filhos são jovens e manifestaram o seu interesse em manter e 

continuar com a atividade, mas não possuem nenhum conhecimento sobre as noções de 

melhoramento de produção e novas técnicas de organização e gestão do processo de 

processamento agro-industrial para além daquelas básicas que foram transmitidas pelos 

seus pais e avôs. Mas o conhecimento novo obtido através das formações de capacitação e 

boas práticas agroecológicas, é fundamental para que esta atividade seja mais rentável, 
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duradoura e respeitando o meio ambiente. O Interesse dos produtores jovens entrevistados 

em desenvolver e manter esta atividade significa que ela tem muita importância econômica 

e social para as famílias. O melhoramento da produção das raízes e a utilização das novas 

técnicas de processamento das mesmas poderá trazer o aumento para a segurança 

alimentar e da consciência das famílias de comunidades em relação à questão ambiental.      

Tabela 1. Índices de produção de mandioca, no período de 2000-2016 

Município Área 

plantada 

(ha) 

Área 

colhida 

(ha) 

Quantidade 

produzida 

(ton.) 

Rendimento 

médio de 

produção 

(kg/ha) 

Valor de 

Produção 

(mil reais) 

2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 

Primeira Cruz 1251 690 1251 690 6255 5606 5000 8125 437 1598 

Santo Amaro 589 780 589 780 2945 7116 5000 9200 206 2071 

Barreirinhas 3850 4650 3850 4650 25025 46500 6500 10000 1951 12788 

Lençóis 

Maranhenses 

11546 13230 11546 13230 65590 120330 5680 9095 4920 33316 

Fonte: Tabelas especiais do IBGE/SIDRA 

Os resultados relativos às quantidades de produtos destinadas à venda demonstraram que 

todas as famílias nestas comunidades estão envolvidas em atividades econômicas voltadas 

principalmente para a subsistência. Este fato significa que poucos agricultores conseguem 

desenvolver as atividades que permitem agregar o valor aos produtos derivados de 

mandioca que eles produzem nos seus estabelecimentos. Observamos também que em 

todos produtos processados (farinha, goma ou tapioca) os agricultores utilizavam a matéria 

prima do próprio estabelecimento. As unidades visitadas caracterizam-se também com a 

ausência de condições básicas de higiene e da vigilância sanitária, o que cria o enorme risco 

de contaminação de produtos finais e apresenta o perigo para a saúde e o bem-estar das 

próprias familiar produtoras. 

Considerações finais 

Os fatos observados durante a pesquisa revelam que, a agricultura familiar é responsável 

pela maior parcela de valores agregados à produção associados à transformação de 

mandioca, mesmo que esses valores não foram muito expressivos nos índices de venda. 

Este fator viabiliza a função e o papel dos estabelecimentos familiares neste tipo de 

produção agroalimentar, como também foi revelado em pesquisas nas outras regiões (Wesz 

Junior, 2009; Waquil et al., 2014). As comunidades visitadas do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses - PNLM, e as famílias lá integradas, cuja vida sempre dependeu do vai-e-vem 
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das chuvas e areias, agora obedecem também as normas da legislação vigente sobre as 

Unidades de Conservação Ambiental. Esta condição inviabilizou a sua existência como 

unidades de produção perante as outras entidades econômicas e representativas, como as 

de assistência técnica agropecuária, tecnológica e de fomento. Mas, os serviços de 

acompanhamento e de apoio por parte das instituições governamentais de todos os níveis 

(federal, estadual e municipal) são indispensáveis para o melhoramento das condições 

econômicas das famílias produtoras e a sua perceção da importância do lugar onde morram 

e produzem. Dessas condições dependerá a sua eficiência e eficácia como agentes 

econômicos, ou seja, como produtoras e consumidoras e protetoras de ambiente.      

Quanto ao caso concreto das agroindústrias de farinha de mandioca localizadas na zona do 

PNLM, estas precisam de ser preservadas e apoiadas com os incentivos governamentais 

como unidades tradicionais de produção que representam o grande valor cultural e, por 

isso, de serem tratadas e valorizadas como o património imaterial da sociedade brasileira 

em conjunto com as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve por objetivo determinar o valor econômico do Parque Estadual do 

Guartelá a partir dos custos de viagem incorridos por seus usuários quando em atividades 

hedônicas e lúdicas. A valoração pelo custo de viagem, um método de preferência 

revelada, vale-se do levantamento de dados junto aos utentes do Parque para chegar aos 

custos incorridos pelos visitantes a fim de calcular o excedente do consumidor, que 

subsidia o cálculo do valor econômico deste logradouro. A pesquisa revelou que o valor 

econômico do Parque Estadual do Guartelá, sob este conceito, que representa apenas 

uma pequena parcela do valor econômico total deste ativo ambiental, é de EUR 431.382 

ao ano. 

Introdução 

Em função do progressivo aumento com a preocupação ambiental, ocasionado pelo 

acelerado crescimento da população e a expansão das grandes indústrias, gerando 

significativos impactos ambientais, deixando os recursos ambientais cada vez mais 

escassos, a sociedade tem se interessado cada vez mais por questões ambientais. Esta 

preocupação fez surgir a necessidade de manter áreas protegidas do processo de 

exploração industrial e da desenfreada ocupação humana. 

Estas áreas protegidas passam a se constituir no fundamento das estratégias nacionais e 

estrangeiras de conservação, apoiados por governos e instituições internacionais, 

fornecendo o núcleo dos esforços para proteger espécies ameaçadas do mundo e são 

cada vez mais reconhecidos como prestadores essenciais de serviços dos ecossistemas e 

dos recursos biológicos; componentes chaves nas estratégias de mitigação das mudanças 

climáticas; e em alguns casos, também veículos para proteger comunidades humanas 
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ameaçadas e mesmo locais de grande valor cultural e espiritual. 

No Brasil, são dois os grandes grupos de áreas naturais protegidas, de acordo com a Lei 

9.985/00 que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): I) Unidades 

de Uso Sustentável e; II) Unidades de Proteção Integral. Enquanto as primeiras buscam 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas dos seus 

recursos naturais, as segundas têm por objetivo preservar a natureza admitido apenas o 

uso indireto dos seus recursos seja com pesquisa científica, educação ambiental ou uso 

recreativo. 

O Estado do Paraná-BR contribui com 170 Unidades de Conservação, considerando as 

esferas Federais, Estaduais e Municipais, aqui não computadas as Áreas de Preservação 

Ambiental. Dentre estas Unidades de Conservação, encontra-se a Parque Estadual do 

Guartelá, localizado na cidade de Tibagi (Rodovia PR-340, quilômetro 42), na região dos 

Campos Gerais do Paraná, na categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral. 

À despeito da importância desta Unidade de Conservação, investida do papel de 

protetora da biodiversidade e dos recursos naturais deste bioma, é perceptível a carência 

de uma análise baseada em fundamentos econômicos, que considere se os recursos 

angariados ao povo pelo poder público, estão cumprindo de forma eficiente sua tarefa de 

propiciar a população a satisfação de suas necessidades. 

Buscando esta precisão a pesquisa ora encetada se propõe ao seguinte objetivo geral: 

Determinar o valor econômico do Parque Estadual do Guartelá a partir dos custos de 

viagem incorridos por seus usuários quando em atividades hedônicas e lúdicas. 

Por atividades lúdicas entenda-se aquela que visa mais ao divertimento que a qualquer 

outro objetivo enquanto atividades hedônicas são aquelas associadas a procura por 

experiências prazerosas. (HOUAISS, 2015).1

A valoração econômica de recursos ambientais 

A Economia dos Recursos Ambientais segundo May (2010)2 é um campo da teoria 

microeconômica que surge das análises neoclássicas a respeito do uso das terras agrícolas, 

dos recursos minerais, dos peixes, dos recursos florestais madeireiros  e não madeireiros, 

dos recursos hídricos, enfim de todos os recursos ambientais reprodutíveis e os não 

reprodutíveis. 

A valoração econômica dos recursos ambientais de acordo com Alencar Filho (2011)3 vem se 

constituindo um importante e vasto campo de pesquisas teóricas e empíricas, com objetivo 

de captar o valor de uso e de não uso dos benefícios gerados pelo meio ambiente. 
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A Valoração Ambiental normalmente não é observada no mercado por intermédio do 

sistema de preços. Assim, como os demais bens e serviços presentes no mercado, seu valor 

econômico resulta de seus atributos, com característica de que estes atributos podem ou 

não estar associados a um uso. (SEROA DA MOTTA, 2006).4

Para Oliveira Junior (2004)5 a análise da valoração ambiental é uma metodologia 

multidisciplinar onde vários estudiosos do assunto, sejam eles biólogos, engenheiros, 

economistas, ecólogos e dentre outros profissionais, têm se empenhado, com enfoque 

integrado e sistêmico, na aplicação de diversas metodologias com a finalidade de se estimar 

o valor ambiental.

O emprego da valoração ambiental proporciona vários benefícios, ensina Oliveira Junior 

(2004)5, incluso o de servir como: a) subsídio para tomadas de decisões para as políticas 

ambientais; b) subsídio para estudo de indicadores ambientais; c) suporte para criar 

condições justificáveis na elaboração de programas e estratégias em defesa do capital 

natural. 

Mota et al. (2010)6 reforça que a valoração é elemento necessário para a gestão ambiental, 

para a avaliação de ações judiciais, para avaliar programas de políticas públicas e estipular 

valores pela degradação e recomposição dos ativos da natureza uma vez que muitos ativos 

da natureza não estão formalmente inseridos no mercado convencional. 

Método de custo de viagem 

Segundo Maia et al. (2004)7 o custo de viagem é um dos métodos mais antigos de valoração 

ambiental, bastante usado para a valoração de patrimônios naturais de visitação pública. A 

partir de informações obtidas dos visitantes, como gastos relacionados à viagem para 

chegar ao patrimônio natural, incluindo o transporte, tempo da viagem, alimentação, 

dentre outros, é possível determinar o valor do recurso ambiental. 

Este método capta valores de uso direto, onde estão associados a um determinado sítio 

natural. Não considera os valores de opção e existência daquelas pessoas que, apesar de 

atribuírem estes valores ao sitio em questão, não o visitam. (SEROA DA MOTTA, 2006).4 

Maia et al. (2004)7, completam este entendimento ao admitirem  complementaridade fraca 

entre a visita ao patrimônio e a disposição a pagar pelo recurso ambiental, a disposição a 

pagar do visitante será nula caso ele não visite o local, onde a utilidade marginal do recurso 

ambiental será nula caso o número esperado de visitas seja também nulo. 

Sua lógica está baseada em uma função relacionando a taxa de visitação às variáveis de 

custo de viagem, tempo, preço de entrada, característica socioeconômicas do visitante, e 
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dente outras variáveis que possam explicar a visita ao patrimônio natural. Esses dados são 

conseguidos por meio de questionários aplicados a uma amostra da população no local de 

visitação (MAIA et al., 2004).7

Este método pode apresentar algumas limitações em sua aplicação. Em relação aos destinos 

múltiplos realizados na mesma viagem, assim o tratamento do custo de oportunidade de 

tempo gasto para a visitação, a escolha de sítios substitutos ao local estudado, o tratamento 

e a forma funcional das curvas de demanda por visitas. 

Dessa forma, a qualidade do bem-estar originada por esse método depende da minimização 

desses problemas, escolhendo um modelo e abordagem apropriada para o estudo 

analisado. Mas, este método apresenta a vantagem de ser muito útil para produzir 

estimativas do valor do uso recreativo relacionados a lugares de recreação, sendo 

consistente com a teoria econômica, de fácil aplicação para produzir curvas de demanda por 

visitas ao sítio analisado. 

A valoração pelo custo de viagem vale-se da estratégia de preferência revelada, pois utiliza 

dados de transações reais para recuperar as preferências que levaram àquelas escolhas, em 

contraste às estratégias de preferência declarada que consistem na inferência das 

preferências econômicas dos indivíduos a partir de sua declaração direta (RIERA, et al., 

2011).8 

O Parque Estadual do Guartelá 

O Parque Estadual do Guartelá criado inicialmente pelo Decreto Estadual n° 1.229 de 27 de 

março de 1992, com área aproximada de 4.390 ha abrangendo toda a extensão do cânion 

do rio Iapó, foi definitivamente implantado em 1997, tendo sua área alterada para 799 ha 

pelo Decreto Estadual no. 2.329 de 24 de setembro de 1996, privilegiando a proteção das 

áreas de maior interesse arqueológico, histórico- cultural, cênico e ecológico, na descrição 

do Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2002).9 

Localizado no município de Tibagi, nas imediações da BR-340, no trecho que liga as Cidades 

de Castro e Tibagi conforme mostra a Figura 1, região dos Campos Gerais na porção centro-

leste do Estado do Paraná, tem como centro as coordenadas geográficas 24° 34' Sul do 

Equador e 50°14' Oeste de Greenwich, na margem esquerda do canyon do rio Iapó. O 

Parque abriga o Canyon do Rio Iapó ou Canyon Guartelá, considerado o 6º maior Canyon do 

mundo em extensão, além de ser o único com vegetação nativa, conforme consta no 

Guiness, Livro dos Records (TURISMO TIBAGI, 2017).10

Possui vários atrativos, que formam belas paisagens, lugares misteriosos e insinuantes 

formações rochosas. Com a presença de trilhas ladeadas de vegetações rupestres, onde 

brotam em abundância plantas exóticas, conta ainda com grandes buracos em meio às 

corredeiras que formam os ‘panelões do sumidouro’ que tragam a agua e em seguida a 
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Cachoeira da Ponte de Pedra, com queda de cerca de 200 metros de altura que desagua no 

rio Iapó. 

Figura 1: Localização do Parque Estadual do Guartelá 

Indígenas, jesuítas e tropeiros deixaram suas marcas na região. Nos 32 km de extensão do 

Canyon do Rio Iapó, eles registraram parte de sua história, cultura e tradições. Os sinais dos 

primeiros habitantes do Canyon estão registradas em pinturas rupestres feitas nas 

formações rochosas (TURISMO TIBAGI, 2017).10 

O Parque foi criado com a finalidade de proteger uma das mais belas paisagens da região 

dos Campos Gerais do Estado do Paraná: o canyon do rio Iapó. A necessidade de ordenar as 

atividades na área, de forma a se evitar grandes perturbações ambientais e do patrimônio 

arqueológico (considerando-se a grande riqueza 

faunística e de pinturas rupestres pré-históricas observadas na área), foi o marco do 

estabelecimento do Parque (IAP, 2002).9

Materiais e métodos 

Esta pesquisa, valendo-se de métodos quantitativos de análise e colhendo os dados por 

meio de questionário aplicado aos utentes do parque a partir da seleção de uma amostra 

probabilística calculada tendo por base a média de frequencia ao logradouro nos últimos 

três anos, busca identiticar os custos incorridos pelos frequentadores para, a partir desta 

informação calcular o excedente do consumidor. A soma dos excedentes trará como 

resultado o valor econômico do Parque. 

55

Parte II



Para o levantamento dos gastos incorridos pelos visitantes foram considerados os custos 

com deslocamento, gastos com a permanência no parque e o custo de oportunidade, que se 

refere aos custos monetários de deixar de trabalhar para desfrutar das amenidades do 

parque. 

Para o calculo dos custos com deslocamento, o primeiro passo foi desenhar sobre o mapa 

da região, áreas concêntricas ao redor do parque para delimitar as distâncias zonais de 

procedência dos visitantes, conforme mostra a figura 2. Como esta valoração tem por 

objetivo identificar o valor econômico do parque para os paranaenses, as zonas estarão 

inscritas no mapa do Estado do Paraná. 

Figura 2: Zonas concêntricas sobre o mapa do Paraná à partir do Parque do Guartelá 

O custo de deslocamento considerou a distância em km vezes 2 (ida e volta) vezes o valor 

do km, que será o resultado do gasto médio de combustível por quilometro rodado. O custo 

com despesas ocasionadas pelo passeio é o valor declarado pelo respondente de cada uma 

das zonas. O custo de oportunidade é calculado considerando tempo de deslocamento e 

tempo dispendido no parque, em horas. O valor da hora considera a renda per capita do 

Estado do Paraná, em 2018, dividida por 220 horas, que é a jornada de trabalho normal no 

Brasil. 

Para a continuação dos procedimentos, assume-se os seguintes pressupostos: a) que as 

preferências por desfrutar as amenidades do parque são as mesmas independentemente da 

zona em que reside o visitante; e b) que os visitantes racionalizam da mesma forma ao 

incremento de custos de visitação, independentemente de que componente do custo venha 

a sofrer majoração. 
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Procede-se a construção de uma tabela que trará a identificação de cada zona, os custos 

médios incorridos pelo visitante originário da respectiva zona, o numero de visitantes 

oriundos desta zona presentes na amostra, o total de habitantes da zona, com base nas 

projeção do IBGE para 2015, e a porcentagem de visitantes sobre o número de habitantes 

de cada uma das zonas. O passo seguinte é a construção da função de demanda pelo 

parque. 

Para isso, sobre o plano cartesiano são grafados no eixo das ordenadas os custos incorridos 

pelos visitantes para cada uma das zonas e no eixo das abcissas os correspondentes 

percentuais de visitantes em relação ao numero de habitantes de cada uma destas zonas. 

A partir da soma do total dos excedentes do consumidor, calculado para cada deslocamento 

da demanda em relação ao preço, é obtido o valor do excedente para o total da amostra. 

Este valor então é dividido pela quantidade da amostra que revelará o valor médio do 

excedente ou bem estar líquido que cada visitante obtém de sua visita ao parque. 

O valor econômico do Parque Estadual Guartelá 

Foram aplicados 496 questionários entre fevereiro e outubro de 2017, erro amostral de 

4,4% para um nivel de confiança de 95%. Como população de visitantes foi utilizado o 

número do ano anterior que totalizou 21.369 visitantes. 

Para a construção da curva de demanda assume-se que, na média, as preferencias para o 

desfrute do parque são as mesmas, idependentemente da zona de residência e também 

que as pessoas reagem da mesma forma ao incremento nos custos, independentemente de 

qual componente do custo tenha aumentado. 

A medida que aumenta a distância do parque, menor deverá ser a quantidade de visitantes, 

mas como a coleta de dados considera o número absoluto de visitantes por zona e como 

cada zona possui uma densidade populacional distinta é preciso 

relativizar este número calculando quanto representa em termos percentuais o numero de 

visitantes em relação a sua origem, conforme tabela 1. Este procedimento captura a 

diminuição no numero de visitantes em decorrência do aumento de custos de visitação. 

Tabela 1: Percentual de visitantes em relação a população de cada zona 

Zona Visitantes da 
amostra 

Numero de 
habitantes 

% de visitantes sobre 
habitantes 

1 36 134.610 0,02674% 
2 52 690.706 0,00753% 
3 160 3.564.943 0,00449% 
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4 92 2.424.446 0,00379% 
5 52 1.413.729 0,00368% 

6 24 725.083 0,00331% 
7 20 639.439 0,00313% 
8 36 1.261.291 0,00285% 

9 16 578.274 0,00277% 
10 8 403.479 0,00198% 

Para o calculo dos custos médios incorridos pelo visitante em relação a sua zona de origem, 

conforme ilusta a tabela 2, são considerados: a) os custos de deslocamento por quilometro 

rodado (R$ 0,45) dividido por 3 que é a quantidade média de pessoas por veículo; b) os 

gastos médios incorridos a título de refeição por visitante e; c) o custo de oportunidade. 

O custo de oportunidade leva em conta o tempo total dispendido pelo visitante, incluso o 

tempo de deslocamento e de presença no parque multiplicado pelo valor da hora 

considerando o salário médio mensal do Paraná em 2017 dividido por 220 que é o tempo 

médio de horas trabalhadas por mês, resultando em um valor de R$ 12,46 por hora. O 

calculo considerou que todos os visitantes estão na faixa de idade da população ativa. 

Tabela 2: Gastos incorridos por visitante em relação a zona de residência 

Zona Tempo de 
viagem 

Tempo médio 
no parque 

Custo de 
oportunidade 

Custo com 
deslocamento 

Custo com 
alimentação 

Total por 
visitante 

1 1,5 5 R$ 80,99 R$ 15,30 R$ 20,85 R$ 117,14 
2 1,5 5,5 R$ 87,22 R$ 36,39 R$ 23,06 R$ 146,67 
3 2,5 6 R$ 105,91 R$ 54,97 R$ 33,68 R$ 194,56 

4 3 10,5 R$ 168,21 R$ 71,07 R$ 41,90 R$ 281,18 
5 3,5 13 R$ 205,59 R$ 87,35 R$ 43,33 R$ 336,26 

6 4,5 13 R$ 218,05 R$ 103,50 R$ 38,50 R$ 360,05 
7 5 13 R$ 224,28 R$ 122,70 R$ 46,35 R$ 393,33 

8 6 14,5 R$ 255,43 R$ 139,80 R$ 32,86 R$ 428,09 
9 6,5 18 R$ 305,27 R$ 155,61 R$ 67,81 R$ 528,69 
10 7,5 18,5 R$ 323,96 R$ 177,30 R$ 101,13 R$ 602,39 

Com os dados de percentual de visitantes e os custos incorridos em relação a sua zona de 

origem é elaborada a curva de demanda do Parque como mostra a figura 3. 
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Figura 3: Curva de Demanda do Parque Estadual do Guartelá 

A partir destes dados é calculado o excedente do consumidor para cada zona. A area abaixo 

da função de demanda representa o valor total do excedente. Para obtenção do valor do 

excedente do consumidor para cada zona calculou-se a área do excedente de cada zona 

multiplicado pela sua respectiva população, o que resulta no excedente para os habitantes 

de cada zona que visitaram o parque, confome mostra a tabela 3. 

Tabela 3: Excedente do consumidor por zona e respectivo numero de visitantes 

Zona Número de 
habitantes 

Área total de 
cada Zona 

Excedente de 
cada zona 

zona 1 134.610 0,011481774 R$ 1.545,56 

zona 2 690.706 0,007006882 R$ 4.839,70 

zona 3 3.564.943 0,005078742 R$ 18.105,43 

zona 4 2.424.446 0,003209029 R$ 7.780,12 

zona 5 1.413.729 0,002242997 R$ 3.170,99 

zona 6 725.083 0,001883524 R$ 1.365,71 

zona 7 639.439 0,001472151 R$ 941,35 

zona 8 1.261.291 0,00112168 R$ 1.414,77 

zona 9 578.274 0,000288903 R$ 167,06 

zona 10 403.479 0 0 

11.836.000 R$ 39.330,68 

O valor de R$ 39.330,68 representa o excedente do consumidor para todos os visitantes da 

amostra. O excedente por visitante é portanto a divisão deste valor por 496, que resulta em 

R$ 79,30. Multiplicando-se este valor pelo numero de visitantes anuais obtem-se o Valor 
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Econômico do Parque de R$ R$ 1.694.470,51, o equivalente a EUR 431.382,51, pelo câmbio 

de janeiro de 2018. 

Considerações finais 

A valoração econômica deste ativo ambiental voltado a dimensionar o bem-estar das 

pessoas, mediante o consumo de amenidades de origem recreacional, política, cultural e 

ambiental, evidenciou a grandeza do papel desempenhado pelo parque e, a partir de agora, 

poderá subsidiar os órgãos públicos na defesa de políticas voltadas a sua preservação. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve por objetivo determinar o valor econômico do Parque Estadual do 

Guartelá a partir dos custos de viagem incorridos por seus usuários quando em atividades 

hedônicas e lúdicas. A valoração pelo custo de viagem, um método de preferência 

revelada, vale-se do levantamento de dados junto aos utentes do Parque para chegar aos 

custos incorridos pelos visitantes a fim de calcular o excedente do consumidor, que 

subsidia o cálculo do valor econômico deste logradouro. A pesquisa revelou que o valor 

econômico do Parque Estadual do Guartelá, sob este conceito, que representa apenas 

uma pequena parcela do valor econômico total deste ativo ambiental, é de EUR 431.382 

ao ano. 

Introdução 

Em função do progressivo aumento com a preocupação ambiental, ocasionado pelo 

acelerado crescimento da população e a expansão das grandes indústrias, gerando 

significativos impactos ambientais, deixando os recursos ambientais cada vez mais 

escassos, a sociedade tem se interessado cada vez mais por questões ambientais. Esta 

preocupação fez surgir a necessidade de manter áreas protegidas do processo de 

exploração industrial e da desenfreada ocupação humana. 

Estas áreas protegidas passam a se constituir no fundamento das estratégias nacionais e 

estrangeiras de conservação, apoiados por governos e instituições internacionais, 

fornecendo o núcleo dos esforços para proteger espécies ameaçadas do mundo e são 

cada vez mais reconhecidos como prestadores essenciais de serviços dos ecossistemas e 

dos recursos biológicos; componentes chaves nas estratégias de mitigação das mudanças 

climáticas; e em alguns casos, também veículos para proteger comunidades humanas 
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ameaçadas e mesmo locais de grande valor cultural e espiritual. 

No Brasil, são dois os grandes grupos de áreas naturais protegidas, de acordo com a Lei 

9.985/00 que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): I) Unidades 

de Uso Sustentável e; II) Unidades de Proteção Integral. Enquanto as primeiras buscam 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas dos seus 

recursos naturais, as segundas têm por objetivo preservar a natureza admitido apenas o 

uso indireto dos seus recursos seja com pesquisa científica, educação ambiental ou uso 

recreativo. 

O Estado do Paraná-BR contribui com 170 Unidades de Conservação, considerando as 

esferas Federais, Estaduais e Municipais, aqui não computadas as Áreas de Preservação 

Ambiental. Dentre estas Unidades de Conservação, encontra-se a Parque Estadual do 

Guartelá, localizado na cidade de Tibagi (Rodovia PR-340, quilômetro 42), na região dos 

Campos Gerais do Paraná, na categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral. 

À despeito da importância desta Unidade de Conservação, investida do papel de 

protetora da biodiversidade e dos recursos naturais deste bioma, é perceptível a carência 

de uma análise baseada em fundamentos econômicos, que considere se os recursos 

angariados ao povo pelo poder público, estão cumprindo de forma eficiente sua tarefa de 

propiciar a população a satisfação de suas necessidades. 

Buscando esta precisão a pesquisa ora encetada se propõe ao seguinte objetivo geral: 

Determinar o valor econômico do Parque Estadual do Guartelá a partir dos custos de 

viagem incorridos por seus usuários quando em atividades hedônicas e lúdicas. 

Por atividades lúdicas entenda-se aquela que visa mais ao divertimento que a qualquer 

outro objetivo enquanto atividades hedônicas são aquelas associadas a procura por 

experiências prazerosas. (HOUAISS, 2015).1

A valoração econômica de recursos ambientais 

A Economia dos Recursos Ambientais segundo May (2010)2 é um campo da teoria 

microeconômica que surge das análises neoclássicas a respeito do uso das terras 

agrícolas, dos recursos minerais, dos peixes, dos recursos florestais madeireiros  e não 

madeireiros, dos recursos hídricos, enfim de todos os recursos ambientais reprodutíveis e 

os não reprodutíveis. 

A valoração econômica dos recursos ambientais de acordo com Alencar Filho (2011)3 vem 

se constituindo um importante e vasto campo de pesquisas teóricas e empíricas, com 

objetivo de captar o valor de uso e de não uso dos benefícios gerados pelo meio 
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ambiente. 

A Valoração Ambiental normalmente não é observada no mercado por intermédio do 

sistema de preços. Assim, como os demais bens e serviços presentes no mercado, seu 

valor econômico resulta de seus atributos, com característica de que estes atributos 

podem ou não estar associados a um uso. (SEROA DA MOTTA, 2006).4 

Para Oliveira Junior (2004)5 a análise da valoração ambiental é uma metodologia 

multidisciplinar onde vários estudiosos do assunto, sejam eles biólogos, engenheiros, 

economistas, ecólogos e dentre outros profissionais, têm se empenhado, com enfoque 

integrado e sistêmico, na aplicação de diversas metodologias com a finalidade de se 

estimar o valor ambiental. 

O emprego da valoração ambiental proporciona vários benefícios, ensina Oliveira Junior 

(2004)5, incluso o de servir como: a) subsídio para tomadas de decisões para as políticas 

ambientais; b) subsídio para estudo de indicadores ambientais; c) suporte para criar 

condições justificáveis na elaboração de programas e estratégias em defesa do capital 

natural. 

Mota et al. (2010)6 reforça que a valoração é elemento necessário para a gestão 

ambiental, para a avaliação de ações judiciais, para avaliar programas de políticas 

públicas e estipular valores pela degradação e recomposição dos ativos da natureza uma 

vez que muitos ativos da natureza não estão formalmente inseridos no mercado 

convencional. 

Método de custo de viagem 

Segundo Maia et al. (2004)7 o custo de viagem é um dos métodos mais antigos de 

valoração ambiental, bastante usado para a valoração de patrimônios naturais de 

visitação pública. A partir de informações obtidas dos visitantes, como gastos 

relacionados à viagem para chegar ao patrimônio natural, incluindo o transporte, tempo 

da viagem, alimentação, dentre outros, é possível determinar o valor do recurso 

ambiental. 

Este método capta valores de uso direto, onde estão associados a um determinado sítio 

natural. Não considera os valores de opção e existência daquelas pessoas que, apesar de 

atribuírem estes valores ao sitio em questão, não o visitam. (SEROA DA MOTTA, 2006).4 

Maia et al. (2004)7, completam este entendimento ao admitirem  complementaridade 

fraca entre a visita ao patrimônio e a disposição a pagar pelo recurso ambiental, a 

disposição a pagar do visitante será nula caso ele não visite o local, onde a utilidade 
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marginal do recurso ambiental será nula caso o número esperado de visitas seja também 

nulo. 

Sua lógica está baseada em uma função relacionando a taxa de visitação às variáveis de 

custo de viagem, tempo, preço de entrada, característica socioeconômicas do visitante, e 

dente outras variáveis que possam explicar a visita ao patrimônio natural. Esses dados 

são conseguidos por meio de questionários aplicados a uma amostra da população no 

local de visitação (MAIA et al., 2004).7

Este método pode apresentar algumas limitações em sua aplicação. Em relação aos 

destinos múltiplos realizados na mesma viagem, assim o tratamento do custo de 

oportunidade de tempo gasto para a visitação, a escolha de sítios substitutos ao local 

estudado, o tratamento e a forma funcional das curvas de demanda por visitas. 

Dessa forma, a qualidade do bem-estar originada por esse método depende da 

minimização desses problemas, escolhendo um modelo e abordagem apropriada para o 

estudo analisado. Mas, este método apresenta a vantagem de ser muito útil para produzir 

estimativas do valor do uso recreativo relacionados a lugares de recreação, sendo 

consistente com a teoria econômica, de fácil aplicação para produzir curvas de demanda 

por visitas ao sítio analisado. 

A valoração pelo custo de viagem vale-se da estratégia de preferência revelada, pois 

utiliza dados de transações reais para recuperar as preferências que levaram àquelas 

escolhas, em contraste às estratégias de preferência declarada que consistem na 

inferência das preferências econômicas dos indivíduos a partir de sua declaração direta 

(RIERA, et al., 2011).8 

O Parque Estadual do Guartelá 

O Parque Estadual do Guartelá criado inicialmente pelo Decreto Estadual n° 1.229 de 27 de 

março de 1992, com área aproximada de 4.390 ha abrangendo toda a extensão do cânion 

do rio Iapó, foi definitivamente implantado em 1997, tendo sua área alterada para 799 ha 

pelo Decreto Estadual no. 2.329 de 24 de setembro de 1996, privilegiando a proteção das 

áreas de maior interesse arqueológico, histórico- cultural, cênico e ecológico, na descrição 

do Instituto Ambiental do Paraná – IAP (2002).9 

Localizado no município de Tibagi, nas imediações da BR-340, no trecho que liga as Cidades 

de Castro e Tibagi conforme mostra a Figura 1, região dos Campos Gerais na porção centro-

leste do Estado do Paraná, tem como centro as coordenadas geográficas 24° 34' Sul do 

Equador e 50°14' Oeste de Greenwich, na margem esquerda do canyon do rio Iapó. O 

Parque abriga o Canyon do Rio Iapó ou Canyon Guartelá, considerado o 6º maior Canyon do 
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mundo em extensão, além de ser o único com vegetação nativa, conforme consta no 

Guiness, Livro dos Records (TURISMO TIBAGI, 2017).10

Possui vários atrativos, que formam belas paisagens, lugares misteriosos e insinuantes 

formações rochosas. Com a presença de trilhas ladeadas de vegetações rupestres, onde 

brotam em abundância plantas exóticas, conta ainda com grandes buracos em meio às 

corredeiras que formam os ‘panelões do sumidouro’ que tragam a agua e em seguida a 

Cachoeira da Ponte de Pedra, com queda de cerca de 200 metros de altura que desagua no 

rio Iapó. 

Figura 1: Localização do Parque Estadual do Guartelá 

Indígenas, jesuítas e tropeiros deixaram suas marcas na região. Nos 32 km de extensão do 

Canyon do Rio Iapó, eles registraram parte de sua história, cultura e tradições. Os sinais dos 

primeiros habitantes do Canyon estão registradas em pinturas rupestres feitas nas 

formações rochosas (TURISMO TIBAGI, 2017).10 

O Parque foi criado com a finalidade de proteger uma das mais belas paisagens da região 

dos Campos Gerais do Estado do Paraná: o canyon do rio Iapó. A necessidade de ordenar as 

atividades na área, de forma a se evitar grandes perturbações ambientais e do patrimônio 

arqueológico (considerando-se a grande riqueza 

faunística e de pinturas rupestres pré-históricas observadas na área), foi o marco do 

estabelecimento do Parque (IAP, 2002).9
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Materiais e métodos 

Esta pesquisa, valendo-se de métodos quantitativos de análise e colhendo os dados por 

meio de questionário aplicado aos utentes do parque a partir da seleção de uma amostra 

probabilística calculada tendo por base a média de frequencia ao logradouro nos últimos 

três anos, busca identiticar os custos incorridos pelos frequentadores para, a partir desta 

informação calcular o excedente do consumidor. A soma dos excedentes trará como 

resultado o valor econômico do Parque. 

Para o levantamento dos gastos incorridos pelos visitantes foram considerados os custos 

com deslocamento, gastos com a permanência no parque e o custo de oportunidade, que se 

refere aos custos monetários de deixar de trabalhar para desfrutar das amenidades do 

parque. 

Para o calculo dos custos com deslocamento, o primeiro passo foi desenhar sobre o mapa 

da região, áreas concêntricas ao redor do parque para delimitar as distâncias zonais de 

procedência dos visitantes, conforme mostra a figura 2. Como esta valoração tem por 

objetivo identificar o valor econômico do parque para os paranaenses, as zonas estarão 

inscritas no mapa do Estado do Paraná. 

Figura 2: Zonas concêntricas sobre o mapa do Paraná à partir do Parque do Guartelá 

O custo de deslocamento considerou a distância em km vezes 2 (ida e volta) vezes o valor 

do km, que será o resultado do gasto médio de combustível por quilometro rodado. O custo 

com despesas ocasionadas pelo passeio é o valor declarado pelo respondente de cada uma 

das zonas. O custo de oportunidade é calculado considerando tempo de deslocamento e 

tempo dispendido no parque, em horas. O valor da hora considera a renda per capita do 
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Estado do Paraná, em 2018, dividida por 220 horas, que é a jornada de trabalho normal no 

Brasil. 

Para a continuação dos procedimentos, assume-se os seguintes pressupostos: a) que as 

preferências por desfrutar as amenidades do parque são as mesmas independentemente da 

zona em que reside o visitante; e b) que os visitantes racionalizam da mesma forma ao 

incremento de custos de visitação, independentemente de que componente do custo venha 

a sofrer majoração. 

Procede-se a construção de uma tabela que trará a identificação de cada zona, os custos 

médios incorridos pelo visitante originário da respectiva zona, o numero de visitantes 

oriundos desta zona presentes na amostra, o total de habitantes da zona, com base nas 

projeção do IBGE para 2015, e a porcentagem de visitantes sobre o número de habitantes 

de cada uma das zonas. O passo seguinte é a construção da função de demanda pelo 

parque. 

Para isso, sobre o plano cartesiano são grafados no eixo das ordenadas os custos incorridos 

pelos visitantes para cada uma das zonas e no eixo das abcissas os correspondentes 

percentuais de visitantes em relação ao numero de habitantes de cada uma destas zonas. 

A partir da soma do total dos excedentes do consumidor, calculado para cada deslocamento 

da demanda em relação ao preço, é obtido o valor do excedente para o total da amostra. 

Este valor então é dividido pela quantidade da amostra que revelará o valor médio do 

excedente ou bem estar líquido que cada visitante obtém de sua visita ao parque. 

O valor econômico do Parque Estadual Guartelá 

Foram aplicados 496 questionários entre fevereiro e outubro de 2017, erro amostral de 

4,4% para um nivel de confiança de 95%. Como população de visitantes foi utilizado o 

número do ano anterior que totalizou 21.369 visitantes. 

Para a construção da curva de demanda assume-se que, na média, as preferencias para o 

desfrute do parque são as mesmas, idependentemente da zona de residência e também 

que as pessoas reagem da mesma forma ao incremento nos custos, independentemente de 

qual componente do custo tenha aumentado. 

A medida que aumenta a distância do parque, menor deverá ser a quantidade de visitantes, 

mas como a coleta de dados considera o número absoluto de visitantes por zona e como 

cada zona possui uma densidade populacional distinta é preciso 
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relativizar este número calculando quanto representa em termos percentuais o numero de 

visitantes em relação a sua origem, conforme tabela 1. Este procedimento captura a 

diminuição no numero de visitantes em decorrência do aumento de custos de visitação. 

Tabela 1: Percentual de visitantes em relação a população de cada zona 

Zona Visitantes da 
amostra 

Numero de 
habitantes 

% de visitantes sobre 
habitantes 

1 36 134.610 0,02674% 
2 52 690.706 0,00753% 
3 160 3.564.943 0,00449% 

4 92 2.424.446 0,00379% 
5 52 1.413.729 0,00368% 

6 24 725.083 0,00331% 
7 20 639.439 0,00313% 
8 36 1.261.291 0,00285% 

9 16 578.274 0,00277% 
10 8 403.479 0,00198% 

Para o calculo dos custos médios incorridos pelo visitante em relação a sua zona de origem, 

conforme ilusta a tabela 2, são considerados: a) os custos de deslocamento por quilometro 

rodado (R$ 0,45) dividido por 3 que é a quantidade média de pessoas por veículo; b) os 

gastos médios incorridos a título de refeição por visitante e; c) o custo de oportunidade. 

O custo de oportunidade leva em conta o tempo total dispendido pelo visitante, incluso o 

tempo de deslocamento e de presença no parque multiplicado pelo valor da hora 

considerando o salário médio mensal do Paraná em 2017 dividido por 220 que é o tempo 

médio de horas trabalhadas por mês, resultando em um valor de R$ 12,46 por hora. O 

calculo considerou que todos os visitantes estão na faixa de idade da população ativa. 

Tabela 2: Gastos incorridos por visitante em relação a zona de residência 

Zona Tempo de 
viagem 

Tempo médio 
no parque 

Custo de 
oportunidade 

Custo com 
deslocamento 

Custo com 
alimentação 

Total por 
visitante 

1 1,5 5 R$ 80,99 R$ 15,30 R$ 20,85 R$ 117,14 
2 1,5 5,5 R$ 87,22 R$ 36,39 R$ 23,06 R$ 146,67 
3 2,5 6 R$ 105,91 R$ 54,97 R$ 33,68 R$ 194,56 

4 3 10,5 R$ 168,21 R$ 71,07 R$ 41,90 R$ 281,18 
5 3,5 13 R$ 205,59 R$ 87,35 R$ 43,33 R$ 336,26 

6 4,5 13 R$ 218,05 R$ 103,50 R$ 38,50 R$ 360,05 
7 5 13 R$ 224,28 R$ 122,70 R$ 46,35 R$ 393,33 

8 6 14,5 R$ 255,43 R$ 139,80 R$ 32,86 R$ 428,09 
9 6,5 18 R$ 305,27 R$ 155,61 R$ 67,81 R$ 528,69 
10 7,5 18,5 R$ 323,96 R$ 177,30 R$ 101,13 R$ 602,39 

Com os dados de percentual de visitantes e os custos incorridos em relação a sua zona de 

origem é elaborada a curva de demanda do Parque como mostra a figura 3. 
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Figura 3: Curva de Demanda do Parque Estadual do Guartelá 

A partir destes dados é calculado o excedente do consumidor para cada zona. A area abaixo 

da função de demanda representa o valor total do excedente. Para obtenção do valor do 

excedente do consumidor para cada zona calculou-se a área do excedente de cada zona 

multiplicado pela sua respectiva população, o que resulta no excedente para os habitantes 

de cada zona que visitaram o parque, confome mostra a tabela 3. 

Tabela 3: Excedente do consumidor por zona e respectivo numero de visitantes 

Zona Número de 
habitantes 

Área total de 
cada Zona 

Excedente de 
cada zona 

zona 1 134.610 0,011481774 R$ 1.545,56 

zona 2 690.706 0,007006882 R$ 4.839,70 

zona 3 3.564.943 0,005078742 R$ 18.105,43 

zona 4 2.424.446 0,003209029 R$ 7.780,12 

zona 5 1.413.729 0,002242997 R$ 3.170,99 

zona 6 725.083 0,001883524 R$ 1.365,71 

zona 7 639.439 0,001472151 R$ 941,35 

zona 8 1.261.291 0,00112168 R$ 1.414,77 

zona 9 578.274 0,000288903 R$ 167,06 

zona 10 403.479 0 0 

11.836.000 R$ 39.330,68 

O valor de R$ 39.330,68 representa o excedente do consumidor para todos os visitantes da 

amostra. O excedente por visitante é portanto a divisão deste valor por 496, que resulta em 

R$ 79,30. Multiplicando-se este valor pelo numero de visitantes anuais obtem-se o Valor 
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Econômico do Parque de R$ R$ 1.694.470,51, o equivalente a EUR 431.382,51, pelo câmbio 

de janeiro de 2018. 

Considerações finais 

A valoração econômica deste ativo ambiental voltado a dimensionar o bem-estar das 

pessoas, mediante o consumo de amenidades de origem recreacional, política, cultural e 

ambiental, evidenciou a grandeza do papel desempenhado pelo parque e, a partir de agora, 

poderá subsidiar os órgãos públicos na defesa de políticas voltadas a sua preservação. 
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Resumo 

Este estudo avalia os impactes diretos e indiretos associados ao consumo de bens e serviços 

pelos residentes no município de Aveiro através da metodologia de avaliação de ciclo de 

vida. Os impactes ambientais analisados foram as alterações climáticas e a depleção de 

combustíveis fósseis, para os quais foram obtidos os resultados de 8,408 t CO2-eq./cap/ano 

e 2,369 t petróleo eq./cap/ano, respetivamente. Os setores que mais contribuíram para 

estes impactes foram os da alimentação, transportes, eletricidade e construção. Foram 

ainda identificados os produtos mais relevantes dentro de cada setor e foram propostas 

medidas de mitigação dos impactes. 

Introdução 

As cidades enfrentam diversos problemas ambientais associados ao aumento da poluição e 

do consumo de recursos, em grande parte devido ao crescimento da população urbana. 

Neste contexto, os estudos de metabolismo urbano são importantes para avaliar o 

desempenho ambiental das cidades e suportar a tomada de decisão com vista à redução 

dos problemas ambientais.1 Na avaliação ambiental de cidades podem ser usadas várias 

ferramentas que descrevem diferentes aspetos do metabolismo urbano e tm aplicações 

distintas.2 A avaliação de ciclo de vida (ACV), que foi originalmente desenvolvida para 

avaliar o desempenho ambiental de produtos ao longo do seu ciclo de vida, começa a ser 

também aplicada a territórios, incluindo cidades. No entanto, a aplicação da ACV a sistemas 

urbanos apresenta alguns desafios devido principalmente à dificuldade em obter dados, à 

escala urbana, de emissões para o ambiente e de consumo de materiais e energia. 

O objetivo deste estudo consiste na avaliação dos impactes ambientais associados ao 

consumo de bens e serviços pelos residentes no município de Aveiro e na proposta de 

medidas de mitigação desses impactes, com base na ACV. Os impactes ambientais avaliados 

foram as alterações climáticas e a depleção de combustíveis fósseis. 
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Metodologia 

A unidade funcional, em relação à qual os resultados são expressos, é o consumo anual de 

bens e serviços por habitante. As fronteiras do sistema em análise, esquematizadas na 

Figura 1, incluem os impactes diretos e indiretos dos setores para os quais existiam dados 

de inventário. Os impactes diretos são os que ocorrem no município, enquanto que os 

impactes indiretos são os associados às cadeias de valor. 

Figura 1: Fronteiras do sistema 

Os dados de inventário incluem as entradas (energia, água, alimentos, materiais de 

construção, materiais de embalagem, etc.) e saídas (águas residuais, resíduos sólidos e 

emissões para a atmosfera) do sistema em análise. Para obter os dados de inventário 

diretos, foi efetuada uma análise de fluxos de materiais simplificada, adotando dois 

procedimentos distintos para a recolha de dados: recolha de dados específicos para o 

município de Aveiro e downscaling de dados nacionais. A recolha de dados específicos 

constitui o procedimento preferencial mas apenas foi possível para os fluxos de algumas 

fontes energéticas, água, águas residuais e resíduos sólidos.3,4 O procedimento baseado no 

downscaling partiu de dados de consumo de produtos industriais associados aos restantes 

setores em análise, à escala nacional5, aos quais foi aplicado um fator de downscaling igual 

a 0,00776 que consiste no rácio entre a população empregada em Aveiro e a população 

empregada em Portugal, tal como sugerido por Niza et al. (2009).7 

Os fatores de emissão de gases com efeito de estufa associados à extração, processamento 

e combustão dos combustíveis foram obtidos na base de dados Ecoinvent8, que foi também 

a principal fonte de dados para os impactes da produção das restantes entradas e do 

tratamento de águas residuais e resíduos sólidos.  
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O método adotado para avaliar os impactes relacionados com as alterações climáticas e a 

depleção de combustíveis fósseis foi o ReCiPe.9  

Resultados 

Os impactes obtidos foram de 8,408 t CO2-eq./cap/ano para as alterações climáticas e de 

2,369 t petróleo eq./cap/ano para a depleção de combustíveis fósseis. O setor da 

alimentação foi o que apresentou o maior contributo para as alterações climáticas (29%), 

seguido pelos setores dos transportes terrestres (24%), eletricidade (11%) e construção 

(8%). Estes setores são também os que mais contribuem para a depleção de combustíveis 

fósseis, embora com importâncias relativas diferentes. Assim, o setor dos transportes 

terrestres representa 30% do impacte, seguido pelos setores da alimentação (20%), 

eletricidade (12%) e construção (11%). Para além desta análise por setor, foi ainda possível 

identificar as categorias de produto que mais contribuem para os impactes analisados 

(Figura 2). 

Figura 2: Contribuição dos produtos individuais para os impactes totais 

Os produtos consumidos que geram mais impactes são os produtos energéticos (gasóleo, 

eletricidade, gasolina, jet fuel e gás natural) em ambas as categorias de impacte, a que se 

junta a gestão de resíduos sólidos no caso das alterações climáticas. Os restantes produtos 

tm contributos inferiores a 5%. 
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Assim, esta análise permitiu identificar os setores e produtos que mais contribuem para os 

impactes associados ao consumo dos munícipes, e que deverão ser alvo prioritário de 

medidas mitigadoras com vista à redução mais eficaz desses impactes. Algumas medidas 

mitigadoras propostas para os setores que mais influenciam os impactes dependem 

diretamente das ações e escolhas dos munícipes enquanto outras dependem da existncia de 

estratégias e políticas urbanas, nacionais ou corporativas (Tabela 1). 

Tabela 1: Medidas de mitigação dos impactes ambientais propostas 

Setor Iniciativas dos munícipes Estratégias e políticas 

Alimentação � Diminuição do desperdício de 

alimentos 

� Alteração da dieta alimentar 

� Rotulagem ambiental 

� Melhoria do desempenho 

ambiental da indústria 

alimentar (legislação, 

mecanismos voluntários, etc.) 

Transportes � Aquisição de veículos mais 

eficientes e/ou movidos a 

fontes energéticas mais 

sustentáveis 

� Utilização de transportes 

públicos 

� Utilização de veículos não 

motorizados 

� Criação de privilégios 

especiais de estacionamento 

para veículos com menores 

consumos energéticos e 

emissões de poluentes 

� Melhoria da qualidade dos 

transportes públicos 

� Criação de melhores 

condições para a circulação de 

veículos não motorizados 

Eletricidade � Diminuição do consumo de 

eletricidade 

� Aumento da contribuição das 

fontes renováveis 

Construção � Escolha de materiais de 

construção mais sustentáveis 

� Rotulagem ambiental 

� Regulamentos de construção 

que incentivem o uso de 

materiais mais sustentáveis 

� Melhoria do desempenho 

ambiental da indústria da 

construção (legislação, 

mecanismos voluntários, etc.) 

Conclusões 

A quantificação dos impactes ambientais dos territórios urbanos é essencial para definir 

estratégias para melhorar o seu desempenho ambiental, nomeadamente no que se refere 
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ao consumo de recursos e emissão de poluentes. A ACV é uma ferramenta adequada para 

avaliar esses impactes, permitindo identificar os setores e produtos cujos impactes são mais 

relevantes e que, portanto, devem ser alvo prioritário de medidas mitigadoras. Os setores 

com impactes mais relevantes no município de Aveiro são os da alimentação, transportes, 

eletricidade e construção. De entre os produtos que mais influenciam os impactes 

destacam-se os combustíveis fósseis e a eletricidade, bem como a gestão de resíduos 

sólidos no caso das alterações climáticas. 
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Resumo 

O declínio da produção de Sal em Aveiro levou ao abandono das salinas, com consequente 

perda de valores culturais e naturais. A reabilitação das marinhas é fundamental para 

garantir a sua manutenção, nesse contexto surge o projeto “Sal de Aveiro – 

Empreendedorismo e Inovação” - SIAC, onde se procedeu à caracterização da área de 

intervenção e ao inventário das marinhas em dois dos grupos do Salgado. Para isso foi 

atualizada uma base de dados geográfica, comparando a informação existente com 

imagens aéreas da área em estudo. Posteriormente, as alterações resultantes dessa 

atualização foram validadas através de trabalho de campo, enquanto os proprietários foram 

contactados de modo a avaliar o seu interesse no projeto. Os resultados finais serão 

inseridos numa plataforma online, acessível a investidores interessados na 

venda/arrendamento de marinhas. 

Introdução 

As salinas, integradas em zonas húmidas, são um habitat criado e mantido por ação 

antrópica, desempenhando um papel fundamental na preservação da paisagem e na 

conservação da natureza e da biodiversidade.2,3 Devido a essa intervenção representam um 

habitat de substituição para diferentes espécies de aves, migratórias ou residentes, que 

nidificam e se alimentam nesse local.3,4,5,6 A presença de sal na água e no solo limita as 

espécies de flora presentes unicamente a plantas halófitas.4 Somente essas resistem a estas 

condições, o que as valoriza pelo facto de apenas serem encontradas neste meio. A 

transformação destas áreas destinou-se, entre outras atividades, à produção artesanal de 

sal, uma atividade sustentável que recorre a recursos renováveis como a água do mar, o sol 

e o vento.7 Esta atividade económica tem um impacto mínimo no meio ambiente e promove 
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a conservação da biodiversidade e da paisagem.8 A produção artesanal de sal representa um 

valor cultural do espaço, através dos seus ativos tangíveis, como as alfaias e os edifícios, ou 

dos intangíveis, como os valores etnográficos, o know-how ou o valor do próprio sal 

enquanto elemento cultural.2,3,5,6,9,10 Devido aos fatores enumerados e pela necessidade de 

preservar a fauna, a flora, a história e cultura local das áreas onde se inserem, estas podem 

ser classificadas com diferentes estatutos: Zona de Proteção Especial (ZPE) ou Sítio de 

Interesse Comunitário (SIC), incluídos na Rede Natura 2000, Geoparque, Reserva da 

Biosfera, ou Sítio Ramsar, entre outros.6,10  

As salinas foram até meados do último século uma importante fonte de rendimento de 

várias comunidades. Contudo, na segunda metade do século XX, a produção artesanal de sal 

entrou em declínio na Europa e Aveiro não foi excepção.3,9,10,11 Esse declínio levou ao 

abandono das salinas, afetando negativamente os valores culturais e naturais mencionados 

anteriormente e resultando na perda de património.3,9,12 Neste contexto surgiu o projeto 

Sal de Aveiro – Empreendedorismo e Inovação” – SIAC, como uma oportunidade para 

recuperar o Salgado de Aveiro. Promovido pela Associação Comercial de Aveiro, está a ser 

desenvolvido pela empresa KWL – Sistemas de Gestão da Qualidade, Lda. e pela 

Universidade de Aveiro. O projeto tem como objetivo final o desenvolvimento de novos 

negócios nas marinhas atualmente abandonadas, dos grupos de São Roque ou Esgueira e do 

Mar. O seu produto final será uma plataforma online que permitirá a potenciais investidores 

aceder a informação sobre a compra ou arrendamento de marinhas, bem como sobre 

diferentes tipos de negócio com potencial de desenvolvimento e instrumentos financeiros 

de apoio a que se poderão candidatar. Com este artigo pretende-se apresentar os 

resultados referentes à 1ª fase do projeto em questão: Situação de referência dos grupos do 

Mar e São Roque que permitiu obter uma avaliação do estado atual das condições 

estruturais das marinhas destes dois grupos.   

Abandono e reabilitação das marinhas 

Existem várias razões que justificam o declínio da produção artesanal de sal, 

nomeadamente fatores ligados ao próprio sal, ao método de produção ou externos a esta 

atividade. Por um lado, o sal perdeu valor devido a dois motivos distintos: a invenção de 

aparelhos refrigeradores para a preservação de alimentos, que passaram a ocupar uma 

função até aí desempenhada pelo sal e alterações no comportamento alimentar das 

pessoas, que passaram a utilizar menos o sal.4,9,12 No que diz respeito à produção artesanal, 

esta perdeu uma considerável parte do mercado para a produção industrial, justificada 

devido à produção em maior escala, com menores custos e requerendo menos trabalho 

intensivo.4,12 Outros fatores contribuíram para esse declínio como alterações do uso do solo 

devido à urbanização, o desenvolvimento da aquacultura e a degradação, o vandalismo ou 

os roubos em edifícios ou alfaias.4,10 Com o abandono deixa de haver controlo sobre o nível 

da água e manutenção das estruturas, provocando alterações profundas em todo o 
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ecossistema. Esta situação é agravada pelo facto da erosão e degradação das marinhas se 

propagar às marinhas adjacentes, que em muitos casos estão também abandonadas.3 

A reabilitação das marinhas pode contribuir para a manutenção das suas estruturas e para a 

recuperação de um conjunto de valores que lhe estão associados. No entanto, é razoável 

considerar improvável e economicamente inviável, a recuperação das marinhas visando 

apenas a produção artesanal de sal.3 É necessário acrescentar valor ao produto, criar 

atividades complementares ou encontrar alternativas viáveis à produção artesanal. Os 

produtores podem usufruir desse valor acrescido, caso o sal, por exemplo, seja produzido 

dentro de uma área classificada ou através da implementação de certificações relacionadas 

com a produção artesanal.10,13,14 A produção de Flor-de-Sal (fleur de sel) pode funcionar 

como atividade complementar, pois este é um tipo de sal com alto valor no mercado 

gastronómico.3,13 O sal pode ainda ser utilizado  no desenvolvimento de produtos 

cosméticos, desde sais de banho a cremes esfoliantes, ou produtos gastronómicos, como 

chocolates ou outros doces.10,12,15,16 Nas marinhas podem encontrar-se várias espécies 

vegetais, como a Salicórnia (Salicornia ramosissima), Gramata (Sarcocornia perennis), a 

Gramata-branca (Halimione portulacoides) ou a Morraça (Spartina maritima), sendo, 

especialmente, a primeira conhecida pelo seu elevado valor gastronómico e pelas suas 

propriedades medicinais.3,13,14,15 Por outro lado, existem atividades capazes de gerar 

receitas e assim viabilizar a exploração das marinhas, sem pôr em causa as suas estruturas 

fundamentais (muros exteriores) nem as suas características biológicas e físico-químicas, 

preservando o ecossistema.3 Um desses exemplos é a aquacultura (peixes, bivalves ou 

plantas marinhas),3,5,15,17 uma atividade bastante desenvolvida nesses espaços, em 

substituição da produção artesanal de sal, por ser considerada economicamente mais 

rentável. Recentemente foram realizadas algumas pesquisas tendo em vista a produção de 

outros minerais, para além do sal, ou a produção de micro-organismos a partir da água 

salgada. Foi o caso da produção de sulfato ou cloreto de magnésio, para a agricultura ou 

para a farmacêutica7, ou de micro-organismos, como microalgas ou bactérias hipersalinas, 

para a indústria e para a biotecnologia.10,18 Em Trapani, na Itália, no âmbito do projeto 

europeu REAPower, foi testado um mecanismo para a produção de energia elétrica 

reutilizando a salmoura resultante da transformação da água do mar em água doce. Além 

disso, foi também testada essa salmoura para a produção de sal, nas salinas tradicionais, e 

para a extração de magnésio de elevada pureza, em laboratório.19 Por outro lado, as 

marinhas, devido ao seu valor natural, podem ser utilizadas com vista à educação ambiental 

e servir como laboratórios vivos para a investigação dos seus habitats.5,7,10,15,16 Neste 

contexto de reabilitação das marinhas é, também, identificada uma alteração do paradigma 

de exploração destes espaços de uma produção ativa, inserida no setor primário, para o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades que combinam a produção de sal com o 

turismo.10 As atividades turísticas desenvolvem-se como complemento à salicultura ou vice-

versa, focando os valores naturais e/ou culturais das marinhas, como por exemplo a fauna e 

a flora ou o método de produção artesanal de sal. Além disso, surgem atividades ligadas à 
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saúde e ao bem-estar, dada a utilização da água salgada, da lama e do próprio Sal no 

tratamento de problemas reumáticos, dermatológicos ou inflamatórios e para serviços de 

beleza, cosmética ou relaxamento.3,6,10,15 

Caraterização do Salgado de Aveiro 

O Salgado de Aveiro corresponde à área ocupada pelas marinhas, dentro da Ria de Aveiro 

(figura 1).  

Figura 1: Salgado de Aveiro – Localização, Classificação e Grupos20,21 

Como parte da Ria de Aveiro, o Salgado de Aveiro tem também o estatuto de Zona de 

Proteção Especial (ZPE) e Sítio de Interesse Comunitário (SIC), ao abrigo das diretivas Aves e 

Habitats, respetivamente, ambas inseridas na Rede Natura 2000, essas classificações 

demonstram a sua importância natural.  O Salgado está dividido entre os concelhos de 

Aveiro e Ílhavo, embora o maior número de marinhas esteja localizado no concelho de 

Aveiro, sendo composto por 5 grupos: Monte Farinha (8 marinhas); São Roque ou Esgueira 

(63 marinhas); Norte (61 marinhas); Mar (47 marinhas); e Sul (68 marinhas). Apenas o grupo 

São Roque ou Esgueira e o grupo Sul têm acesso terrestre, sendo o acesso aos restantes 

estabelecido de barco através dos canais da Ria de Aveiro.13 

Na segunda metade do século XX, como já foi referido, a salicultura em Aveiro entrou em 

declínio. Tendo em consideração os dados de projetos anteriores, como o Ecosal Atlantis, é 
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possível descrever a evolução registada no uso do Salgado de Aveiro, desde o último século, 

em três fases distintas (figura 2).  

Figura 2: Salgado de Aveiro – Evolução do uso21 

Numa primeira fase, a salicultura era a atividade principal. No entanto, na segunda metade 

do século XX, assistiu-se a uma alteração significativa no uso do Salgado de Aveiro. Esta 

segunda fase resulta do abandono de algumas salinas e da transformação de outras para a 

aquacultura, que era no final do século a atividade predominante. Desde o início do século 

XXI entramos numa terceira fase, onde houve um decréscimo da exploração da aquacultura 

e, em simultâneo, a salicultura continuou a decrescer, ficando a grande maioria das 

marinhas em ocupação.21 

Como foi referido, existiram várias razões que levaram ao declínio da produção artesanal de 

sal. Para além das razões referidas a nível europeu, existiram outras razões de carácter 

nacional, regional e/ou local que contribuíram muito para esse decréscimo. A entrada de 

Portugal na Comunidade Europeia, nos anos 80, resultou no financiamento da aquacultura e 

levou a que os produtores tomassem a decisão de apostar nesta atividade em detrimento 

da salicultura, onde faltou financiamento. Esse processo foi evidente durante os anos 80 e 

90 do século passado.3,13 Nos anos 90, a expansão do Porto de Aveiro levou ao aumento da 

amplitude das marés na Ria de Aveiro, o que permitiu a entrada de um maior volume de 

água com maior velocidade, provocando mais erosão na estrutura das salinas e 
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consequentemente aumentando o seu custo de manutenção.13 As marinhas de Aveiro têm 

também o constrangimento de apenas uma parte destas ter acesso por via terrestre, sendo 

necessário utilizar um barco para transportar o sal das salinas aos locais de armazenamento, 

incrementando os custos de produção.13 Existiram ainda outras razões, como a falta de 

mão-de-obra, a desorganização da atividade a nível local, o colapso da pesca do bacalhau - 

um dos maiores consumidores de sal na Região de Aveiro, e a construção de uma 

infraestrutura rodoviária, a A25, que reduziu a área de produção, de 1500 hectares para 

1152.3,13 Estes fatores levaram a uma redução do número de marinhas em atividade e 

consequentemente a área de produção e a quantidade de sal produzidos diminuíram 

também.13 Esta desocupação das marinhas que se traduz no seu abandono leva ao risco de 

perda dos valores culturais e naturais que lhe estão associados, mas também a uma perda 

económica. Talvez por isso, recentemente tem-se assistido a uma tentativa de reverter essa 

tendência, através da recuperação das marinhas e do desenvolvimento de novos negócios, 

importantes para os seus proprietários conseguirem algum rendimento económico e para a 

preservação do património cultural e natural.3  

No caso particular de Aveiro, o investimento tem sido feito por entidades públicas e 

privadas, num conjunto diversificado de áreas como a produção artesanal de sal, a 

aquacultura ou o turismo. A produção artesanal de sal é agora uma das apostas dos 

proprietários ou arrendatários das marinhas de modo a criar um produto de qualidade e 

certificado que possa concorrer no mercado da produção de sal.13 As salinas de Aveiro 

podem ser certificadas para a produção de sal marinho artesanal, com base nos seguintes 

critérios: condições de obtenção; características de natureza analítica (físico-química, 

bacteriológica e organolética); origem geográfica; condições gerais de extração; transporte 

e armazenagem; acondicionamento; embalagem; comercialização; e algumas condições 

ambientais e paisagísticas.22 Esta certificação está de acordo com o Regulamento (CE) nº 

852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, com o Decreto Lei 

nº 350/2007 de 19 de outubro e a Portaria nº 72/2008 de 23 de janeiro. O decreto lei 

estabelece o quadro legal do sal alimentar enquanto a portaria indica as normas técnicas, as 

características e as condições a observar na produção, valorização e comercialização do sal 

alimentar sob a forma tal qual.22 Atualmente, é estudada pela Universidade de Aveiro e por 

associações aveirenses, a candidatura do Sal de Aveiro ao reconhecimento de Denominação 

de Origem Protegida. Considerando que o Salgado de Aveiro integra uma área classificada, 

como ZPE e SIC, além de estar incluída na Reserva Ecológica Nacional (REN)23,24, existem 

algumas limitações ao desenvolvimento de determinadas atividades. A produção industrial 

de sal ou a aquacultura intensiva são atividades proibidas, uma vez que põem em causa a 

função que o Salgado desempenha de conservação da natureza. No entanto, é possível 

recorrer à produção artesanal de sal e à aquacultura, semi-intensiva ou extensiva.23,24 No 

que diz respeito à aquacultura, destaca-se a produção de peixes (e.g. dourada, robalo ou 

enguia), bivalves (e.g. ostra, mexilhão ou ameijoa) ou algas.3 A produção artesanal de sal e a 

aquacultura, em certos casos, funcionam como atividade complementar ao turismo, 

 

81

Parte II



noutros casos sucede o oposto. Têm surgido novos negócios nas marinhas dedicados ao 

turismo, aproveitando o sal e a Ria de Aveiro, enquanto imagem de marca da região e com 

vertente gastronómica, de natureza ou de saúde e bem-estar. Esta dinâmica empresarial 

privada aparece, especialmente, após a conclusão dos projetos INTERREG, SAL e Ecosal 

Atlantis, projetos que permitiram a reabilitação das marinhas Santiago da Fonte, 

propriedade da Universidade de Aveiro e Troncalhada, propriedade da Câmara Municipal de 

Aveiro, ambas vocacionadas para a produção artesanal de sal com vertentes de educação e 

birdwatching.  

Área de estudo – grupos de São Roque e do Mar 

A escolha do grupo de São Roque deveu-se ao facto deste se localizar próximo do centro da 

cidade de Aveiro, dos armazéns de sal e por ter acesso terrestre. Além disso, mesmo as 

marinhas que estão abandonados têm as suas estruturas mais conservadas 

comparativamente com as marinhas dos restantes grupos. O grupo do Mar, apesar do 

acesso ser feito por via marítima, encontra-se também próximo do centro da. Neste caso o 

fator principal da sua escolha foi a existência de um projeto, no âmbito do Polis Litoral Ria 

de Aveiro, prevendo a construção de um muro de proteção em volta deste grupo.25 O grupo 

do Mar e o grupo de São Roque ou Esgueira tiveram uma evolução idêntica ao restante 

Salgado de Aveiro. Em 1956, estes grupos eram compostos por um total 120 marinhas que 

se dedicavam todas elas à produção artesanal de sal, ocupando uma área de produção de 

quase 620 hectares. Em 2012, data da última atualização, identificaram-se 10 marinhas em 

funcionamento, mas apenas 3 (Passã, Caniceira e Podre) se dedicavam à produção de sal, 

sendo que nesse ano apenas a Passã esteve no ativo. As restantes marinhas em atividade 

dedicavam-se à aquacultura. Em 2012, a área de produção era de 80 hectares, apenas 

12,9% da área de produção de 1956.21 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do objetivo principal desta 1º fase, “inventariar, reunir, avaliar e 

sistematizar os dados geográficos e de posse da propriedade das Salinas de Aveiro (grupos 

do Mar e de S. Roque) para integração na base de dados georreferenciada”26, foram 

definidas as seguintes tarefas:  

• Atualização da situação de referência para as áreas do Salgado, grupo do Mar e

grupo de São Roque, através de imagens digitais;

• Validação de campo da atualização feita com base na análise das imagens de

satélite;

• Elaboração de base de dados georreferenciada.

O ponto de partida foi uma base de dados, desenvolvida no âmbito de projetos anteriores, 

e.g. Ecosal Atlantis (2010-2013). Neste processo recorreu-se aos Sistemas de Informação

Geográfica (SIG), nomeadamente ao software ArcGIS da Environmental Systems Research
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Institute (ESRI). Os SIG distinguem-se dos restantes sistemas de informação pelo facto de 

considerarem não só um acontecimento, as suas características ou propriedades, mas, 

também, a sua localização no espaço. Além disso, permitem trabalhar dados geográficos, 

desde a sua aquisição, processamento, armazenamento, análise e modelação, até à sua 

visualização.27,28,29 A utilização de uma base de dados geográfica facilita a organização, a 

análise e a partilha da informação30, um aspeto importante considerando a quantidade de 

informação envolvida e a sua finalidade de ser disponibilizada ao público em geral. A 

atualização realizada teve como objetivo recolher elementos referentes: ao formato e às 

condições dos muros interiores e exteriores de cada marinha, à existência de elementos de 

edificado não registados anteriormente e a outros elementos pertencentes a cada uma das 

marinhas destes dois grupos.  A utilização do ArcGIS possibilitou a comparação entre o 

basemap disponibilizado, composto por imagens aéreas da área em estudo datadas de 5 de 

março de 2016, com a informação geográfica existente. Terminada a análise através de 

imagens de satélite foram realizadas visitas às marinhas que tiveram como objetivo validar a 

informação atualizada. No planeamento do trabalho de campo foram tomadas em conta as 

condições de acessibilidade a cada um dos grupos do Salgado (o grupo do Mar só é acessível 

por via marítima enquanto o grupo de São Roque ou Esgueira pode ser parcialmente 

acedido por terra), bem como as condições de maré, de forma a que a observação no 

terreno das condições físicas das marinhas fosse o mais eficiente possível. Ao mesmo 

tempo, os proprietários foram contactados de modo a avaliar o seu potencial interesse no 

projeto descrito. O ponto de partida para identificar os proprietários das marinhas destes 

dois grupos foi uma lista de contactos presente na base de dados. Como a lista estava 

incompleta, recorreu-se à técnica de amostragem de bola de neve31,32 para que através dos 

proprietários contactados se alcançassem outros sobre os quais não havia informação e 

através desses se identificassem em aproximações sucessivas outros. Toda a metodologia 

descrita permitiu também perceber qual o uso atual de cada uma das marinhas em análise. 

Análise e discussão dos resultados 

Após análise das imagens de satélite, verificou-se a necessidade de alterar o objetivo inicial 

do projeto, em que se pretendia desenvolver novos negócios associados fundamentalmente 

à produção artesanal de sal. Esta necessidade foi aferida devido ao número reduzido de 

salinas passíveis de recuperação com vista a essa atividade. Considerou-se que em muitos 

casos, o estado de degradação avançado não justificaria o investimento de recuperação das 

salinas tendo em conta o retorno económico possível. Importa referir que em muitas 

situações, apesar dos muros exteriores estarem em boas condições, o facto da marinha no 

passado ter sido transformada para a aquacultura originou um aprofundamento do seu 

interior. Essa condição obriga a uma intervenção acentuada no seu fundo para reposição 

das cotas iniciais dos diferentes compartimentos existentes numa salina. Assim, 

reajustamos a análise destas áreas considerando a sua capacidade para o desenvolvimento 

de outras atividades como a aquacultura, o turismo ou a saúde e bem-estar, entre outras.  
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A partir desse momento e no período entre julho e outubro de 2017, avançou-se para a 

validação de campo, permitindo ajustar a informação recolhida. No trabalho de campo 

deparamo-nos com dificuldades porque algumas áreas não puderam ser acedidas por terra 

devido ao estado de degradação dos muros ou devido à densidade de vegetação presente. 

Certos casos não foram detetados através de imagens satélite o que se justifica pela 

resolução da imagem ou por alterações estruturais das marinhas entre 2016, data das 

imagens e 2017, ano em que se realizaram as visitas às marinhas. Ainda assim, foi possível 

verificar as condições estruturais das marinhas, no que respeita aos muros interiores e 

exteriores, edificado, passagens de água, cais de atracagem, entre outros elementos.  

No que diz respeito ao uso destas marinhas verificamos que as atividades turísticas e de 

lazer são cada vez mais uma opção por parte dos seus proprietários ou arrendatários, 

essencialmente nas que beneficiam de uma localização privilegiada, junto ao centro da 

cidade de Aveiro nomeadamente a Noeirinha e a Passã, no grupo São Roque, e a Passagem, 

no grupo do Mar. A produção artesanal aparece neste contexto relacionada com o turismo, 

como atividade complementar ou vice-versa. Na Passagem foi desenvolvida uma vertente 

mais gastronómica, associada à aquacultura que ainda é uma atividade comum nos dois 

grupos. No entanto, existe uma grande quantidade de marinhas sem ocupação que se 

encontram já num estado avançado de degradação. No grupo de São Roque isso verifica-se 

sobretudo nas marinhas a norte apenas acessíveis por barco sendo, no entanto, no grupo 

do Mar que essa situação é mais evidente. Este grupo, pela sua localização, está mais 

exposto à ação das águas, correntes e marés o que resulta numa maior erosão. Importa 

referir que existem atualmente algumas marinhas a sofrer intervenções, entre as quais a 

Burranca e a Balacózinha, ambas do grupo de São Roque, sendo esta última possivelmente 

para a construção de uma praia artificial – segundo informações recolhidas junto de um 

marnoto de uma marinha vizinha.  

No que diz respeito ao contacto com os proprietários, também este processo se revelou 

muito moroso, uma vez que alguns dos contactos recolhidos em projetos anteriores e 

constantes da base de dados datada de 2001 já não existem ou não correspondem aos 

atuais proprietários de marinhas. Fruto também do atual estado de abandono das marinhas, 

verificou-se que em grande maioria dos casos os proprietários não conhecem os atuais 

confinantes. De forma a contornar esta situação houve necessidade de contactar diferentes 

fontes e contar com o apoio de pessoas locais de modo a obter ou validar os contactos dos 

proprietários das marinhas. A propriedade das marinhas revelou-se uma situação complexa, 

considerando que sobre as mesmas impende uma presunção legal que as assume como 

integradas no Domínio Público Marítimo, presunção essa que cria no presumível 

proprietário o ónus de provar documentalmente que a marinha se tem mantido na posse 

privada desde, pelo menos, 31 de dezembro de 1864. Considerando que a satisfação de tal 

prova por vezes se mostra difícil, aliado ao diminuto valor económico das marinhas, alguns 

proprietários nada fazem para reconhecer o seu direito privado sobre as mesmas, o que 
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constitui um entrave à sua transmissão e subsequente valorização e rentabilização. Até ao 

momento, relativamente aos grupos em análise, foram publicados Autos de Delimitação de 

13 marinhas; sobre uma outra há parecer favorável, mas o Auto de Delimitação não foi 

ainda publicado; sobre 6 marinhas corre ação de reconhecimento da propriedade privada; 

sobre 12 já foi iniciado o processo de obtenção de prova sobre a propriedade privada e 

sobre as 89 restantes (quase 75% das 120 marinhas existentes), de acordo com os dados 

disponíveis, não foi despoletada qualquer ação. 

Conclusão 

As salinas representam importantes valores culturais e naturais, as transformações 

registadas nas ultimas décadas no Salgado de Aveiro, com as alterações do seu uso, o 

declínio da produção artesanal de sal e o seu abandono tem um impacto negativo nos 

valores identificados, além da perda económica consequente. Sendo parte integrante da Ria 

de Aveiro, uma área classificada como ZPE e SIC, no âmbito da Rede Natura 2000 e inserida 

na REN, a reabilitação das salinas é fundamental para o cumprimento das responsabilidades 

assumidas no contexto dos estatutos de proteção mencionados. Com a preservação deste 

habitat é também preservada a identidade local, podendo ainda criar benefícios 

económicos para a comunidade, mesmo que sem o impacto do passado.  

De facto, a produção artesanal de sal isoladamente e nos moldes que era feita no passado 

não parece ser uma solução viável para a reabilitação do Salgado, criando a necessidade de 

ser complementada com processos de certificação, de comercialização de produtos 

baseados no sal ou com outras atividades, nomeadamente as relacionadas com o turismo. 

Por outro lado, a aquacultura continua a ser uma atividade económica muito presente nas 

marinhas, permitindo que as suas estruturas fundamentais sejam mantidas. No entanto, 

algumas modificações na estrutura interna para adaptação à atividade aquícola, 

nomeadamente o seu aprofundamento, podem alterar o tipo de serviços ecossistémicos 

fornecidos pela marinha, diminuindo a diversidade de espécies presentes no local. 

A disponibilização dos resultados finais do projeto (base de dados georreferenciada das 

marinhas disponíveis para venda ou arrendamento, modelos tipo de negócios, instrumentos 

de apoio financeiro) numa plataforma online, acessível a potenciais investidores, é um 

instrumento fundamental no processo de reabilitação.  

A criação da plataforma, e a sua disponibilização online, integrada com a base de dados 

geográfica, facilita a partilha da informação e permite o acesso fácil e eficiente a informação 

geográfica por parte de utilizadores com conhecimentos limitados de SIG.33,34 Este é um 

aspeto importante uma vez que essa informação suporta o processo de tomada de decisão 

dos investidores, bem como do desenvolvimento do projeto de investimento e da instrução 

e análise do processo de licenciamento por parte das entidades gestoras.  
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Resumo 

Esta pesquisa teve por objetivo mensurar o valor econômico atribuído pelos moradores da 

cidade de Maringá – Paraná ao Parque do Ingá, pela ótica da análise do método de 

valoração contingente tendo por estratégia a disposição a pagar – DAP pela preservação do 

mesmo, na forma de um valor aplicado ao imposto anual sobre imoveis residenciais. Este 

método, de preferência declarada, permite dar uma dimensão tanto do valor de uso direto 

quanto indireto deste logradouro à partir da construção de sua curva de demanda, o que 

permitiu calcular o excedente do consumidor, cujo valor médio foi de R$ 38,26 (9,57 €) ao 

ano. Tomadores de decisões no âmbito do poder público ou do setor privado dispõe agora 

de subsídios para direcionar investimentos que estejam associados ao usufruto deste 

recurso. 

Introdução 

O processo de urbanização acelerada, decorrência da evolução dos processos produtivos a 

partir da primeira revolução industrial, engendrou mudanças radicais no estilo de vida das 

pessoas que, oriundas do campo, vinham na busca de trabalho nas grandes corporações 

fabris que se formavam, em especial na Inglaterra, na França de nos Estados Unidos.1 

No Brasil, a ocupação do ambiente urbano se intensificou a partir da terceira década do 

século passado, em especial devido à política de industrialização promovida pelo governo 

Vargas que se vale de uma série de instrumentos para assegurar uma nova divisão social do 

trabalho necessária para estimular o crescimento industrial, tendo, inclusive, promovido a 

transferência de excedente dos grupos sociais de exportação agrícola para os grupos 

industriais.2 
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A atração exercida pelas grandes cidades com melhores ofertas de empregos 

principalmente nas indústrias provoca um forte êxodo rural. A vida urbana, especialmente 

nas grandes cidades, é vista como um espaço de oportunidades e satisfação de 

necessidades básicas, mas também vem acompanhada de problemas sociais e ambientais, 

seja pela carência de infraestrutura urbana; falta de saneamento; precarização das 

moradias; intensificação do trânsito e poluição de toda ordem.3 

Com um desenvolvimento desordenado as cidades acabam por provocar alterações 

significativas nas características ambientais urbanas e consequente queda na qualidade de 

vida4, que exigirá uma readequação de espaços com áreas verdes que propiciem 

possibilidade de lazer, atividades físicas e redução dos níveis de poluição, além de promover 

uma valorização estética e de educação ambiental.5 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, parques urbanos constituem-se por uma área 

verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que 

as praças e jardins públicos. De acordo com o Art. 8º, parágrafo 1º, da Resolução CONAMA 

Nº 369/2006, considera-se área verde de domínio público "o espaço de domínio público que 

desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da 

qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação”.6  

A defesa para a aplicação de recursos escassos em parques urbanos exige estudos que 

apontem a adequação entre utilidade e investimento de maneira a que se obtenha uma 

maior eficiência na alocação do dinheiro público.7 

Uma possibilidade de estudos desta natureza é a valoração econômica de um recurso 

ambiental. Os estudos de valoração tentam traduzir, em termos econômicos, os valores 

associados à sustentação da vida, dos bens e serviços proporcionados pelos ecossistemas 

naturais para fins recreativos, culturais, estéticos, espirituais e simbólicos da sociedade 

humana.8 Daí resulta a seguinte questão: Qual o valor econômico atribuído pela população 

maringaense ao parque do Ingá?  

Esta investigação se propõe a levantar o valor econômico atribuído pelos moradores de 

Maringá ao Parque do Ingá, valendo-se do método de valoração contingente tendo por 

estratégia a disposição em pagar por sua preservação e manutenção (DAP), na forma de um 

valor lançado no imposto anual sobre o imóvel residencial.  

Descrição do Parque Urbano do Ingá 

O Logradouro foco desta investigação é o Parque do Ingá na cidade de Maringá-PR. Maringá 

está localizada no Norte do Paraná, com divisas entre os municípios de Ângulo, 

Mandaguaçu, Floresta, Ivatuba, Marialva, Paiçandu, Astorga e Iguaraçu, a região é divisora 

de águas entre as Bacias Hidrográficas dos rios Ivaí e Paranapanema.14  
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O clima da cidade de Maringá pode ser considerado como tropical, chuvoso, sem estação 

seca, com verão longo e quente e, periodicamente, com verão quente e úmido e inverno 

seco.15  

Maringá teve um desenvolvimento urbanístico acelerado, o que tem servido de explicação 

para a inviabilidade de um tratamento planejado voltado a um cuidado no seu processo de 

ocupação.16  

Passada a primeira explosão de desenvolvimento, o Poder Público se apropriou do 

marketing ‘Cidade Verde’, que transformou Maringá em uma das cidades brasileiras que 

mais investiram na qualidade de vida de sua população, essa denominação apareceu com a 

necessidade de o poder público municipal afirmar o compromisso com a causa ecológica.17  

Dessa iniciativa surge o Parque do Ingá que foi inaugurado no dia 10 de outubro de 1971 e 

declarado oficialmente como Área de Proteção Permanente em 1991, o parque possui 47,3 

hectares de mata nativa remanescente, muitas espécies de animais de vida livre, entre ela, 

aves répteis e mamíferos selvagens. A figura 3 representa a localização espacial do parque 

do Ingá.15 

Figura 3: Representação espacial do localização do Parque Urbano do Ingá 

O parque foi criado com o intuito de preservar a história cultural e natural da cidade, 

enquadrando-se como área verde urbana, por ser um remanescente de vegetação nativa na 

região central de Maringá.18 
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O parque tem a função de ser local destinado à conservação natural e, ao mesmo tempo, 

área de lazer e recreação para os cidadãos, o interior do parque é formado por trilhas e 

caminhos ecológicos, no qual o turista pode contemplar observando a fauna e flora do local 

o parque também possui diversos atrativos turísticos voltados à contemplação da paisagem

e lazer em ambientes naturais.18

Métodos e procedimentos 

A teoria microeconômica do bem-estar, de inspiração neoclássica, é a base de que derivam 

os métodos de valoração monetária de recursos ambientais na busca de identificar os 

custos e benefícios sociais oriundos desta fonte de bem-estar das pessoas e procuram 

captar esta relação refletidos na variação de bem-estar.  

Neste sentindo o Método de Valoração Contingente (MVC) surgiu nos finais dos anos 

cinquenta do século passado e recebeu várias denominações9 - de método de enquete, de 

estimação hipotética da curva de demanda, de mapa de indiferenças, de estimação de 

preferencias e de mercado construído, sendo que ao final dos anos setenta recebeu seu 

nome com que é conhecido até hoje, Método de Valoração Contingente. 

É um método direto de preferência declarada, especialmente útil quando se deseja valorar 

um bem que não tem preço de mercado. O procedimento consiste em criar um mercado 

hipotético para este bem. Busca-se simular cenários, cujas características estejam o mais 

próximo possível das existentes no mundo real e, por meio de pesquisa de campo é aplicado 

um questionário que indaga ao entrevistado sua disposição em pagar (DAP) determinada 

importância monetária para manter ou obter dado serviços ambiental ou ainda, quanto 

aceitaria para abrir mão (DAA) de dado serviço ambiental.10 

A DAP ou DAA de um indivíduo por um ativo ambiental é função de fatores como a própria 

troca proposta (px), nível de renda (y), idade (z1), grau de instrução (z2), e sexo do 

respondente (z3), ou seja: 

���	(���) �(p	, z
�, z, z� , y)  (1) 

O cálculo e a estimação dos benefícios obedecem a diferentes modalidades em razão da 

forma de obtenção do valor (MOTTA, 2006)11. O questionário torna-se o melhor método e o 

escolhido para a obtenção desses dados. 

A valoração contingente (DAA ou DAP) face às alterações na disponibilidade de recursos 

ambientais (Q) de modo que as preferências reveladas nas pesquisas reflitam decisões que 

os agentes tomariam de fato caso existisse um mercado para o bem ambiental descrito no 

cenário hipotético. 
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Esta pesquisa de natureza aplicada, com uma abordagem quantitativa, de caráter descritivo 

e valendo-se de um levantamento como estratégia de coleta de dados, tem por população 

as unidades residenciais familiares no município de Maringá que totalizam 133,937 mil 

unidades.  

A amostra probabilística simples foi calculada em 384 respondentes, cada um deles 

correspondendo uma unidade residencial familiar, significando nível de confiança de 95% e 

erro amostral = 5%.    

Para garantir uma representatividade de todos os moradores da cidade de Maringá, seu 

espaço urbano foi dividido em 5 zonas, correspondentes aos 4 pontos cardeais e ao centro 

da cidade.  

Uma vez calculada a quantidade de residencias em cada uma das zonas, o levantamento foi 

realizado respeitando a proporcionalidade da amostra pelo numero de residências. A figura 

1 mostra esta distribuição espacial das zonas e a composição de cada uma das 5 regiões.  

Figura 1: Distribuição das zonas fiscais de Maringá-PR por regiões 

Definidas a regiões com suas respectivas zonas componentes, foi realizado o levantamento 

da quantidade de habitações em cada uma delas e distribuidas as quantidades de amostra 

respeitando sua representantividade - Tabela 1.  

Tabela 1: Numero de amostras por região 

REGIÃO ZONAS HABITAÇÕES AMOSTRA 

Norte 17 29,358 84 

Sul 9 16,080 46 

Leste 11 34,029 98 
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Oeste 11 15,796 45 

Central 13 38,674 111 

TOTAL 61 133,937 384 

Para capturar a DAP foi utilizado uma variante do método ‘bidding games’. Em vez de 

sugerir um determinado valor, a questão era proposta em termos de quanto o respondente 

se proporia a pagar a mais na forma de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para que 

o parque mantivesse sua condição de um bem público.

A partir deste valor lhe era proposto um valor adicional, previamente estipulado, e 

perguntado novamente se estaria disposto a pagar essa nova quantia. O processo continua 

até o entrevistado não estar disposto a pagar a quantia oferecida. Assim, a maior quantia 

que o entrevistado aceitar pagar é considerada a sua máxima DAP. 

De posse destas informações é construída a função de demanda para o atributo analisado, 

neste caso, o Parque do Ingá, o que permitirá obter o valor a ele atribuído por parte da 

população maringaense valendo-se do conceito de excedente do consumidor. 

Quando a variação da disponibilidade de um recurso altera o preço de equilíbrio, há 

necessidade de se medir a variação de bem-estar. Para que isso ocorra emprega-se o 

conceito de excedente do consumidor.11 O excedente do consumidor pode ser entendido 

como o excesso de satisfação (bem-estar) que o consumidor percebe ao pagar por um bem 

um valor menor que estaria disposto a pagar.12 Em outras palavras, é o ganho monetário 

obtido na aquisição de um produto por um preço menor do que o consumidor concordaria 

em pagar. 

Para a determinação do excedente do consumidor parte-se da curva de demanda ordinária 

por dado produto ou serviço. A curva de demanda - Figura 2, mostra a quantidade de um 

bem ou serviço que os compradores estariam dispostos a comprar com diferentes preços 

considerando o nível de renda, as preferencias do individuo e o preço ofertado.13 

Neste exemplo o eixo das ordenadas apresenta os preços e o eixo das abcissas a quantidade 

demanda, mostrando então uma relação inversa entre estas duas grandezas e onde, por 

uma unidade do bem ou serviço a um custo de $ 110 o consumidor adquiriria 1 produto, 

mas se o preço caísse para $ 90 ele adquiriria 100 unidades. Isto representa que o valor 

percebido para este consumidor é de $ 110 mas no caso em que comprou 100 unidades a 

um preço de $ 90 esta diferença é o excedente do consumidor. 
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Figura 2: Representação da Curva de Demanda e o excedente do consumidor 

O Gráfico representado pela figura 2 mostra qual seria o excedente do consumidor para o 

caso dele adquirir 300 unidades do bem ou serviço a um preço de $ 50. A diferença entre o 

preço pago e o valor atribuído cria a área que forma o excedente do consumidor.  

Procedimento semelhante a este permitiu identificar o excedente do consumidor oferecido 

pelo parque urbano no Ingá, a partir da Disposição a Pagar para mantê-lo como um 

logradouro público.    

Resultados alcançados 

O objetivo de alcançar o valor econômico atribuído pelos cidadãos da cidade de Maringá/PR 

ao Parque Urbano do Ingá, depende de construir a função de demanda para este 

logradouro à partir da DAP máxima que cada morador aceitaria para mantê-lo na condição 

de um bem público. 

A técnica empregada para a coleta e análise dos dados se enquadra na forma de estimação 

da função de sobrevivência. A função de sobrevivência é definida como a probabilidade de 

uma observação não falhar até um certo tempo t, ou seja, a probabilidade de uma 

observação sobreviver ao tempo t.  

Neste estudo, o tempo é substituído por um determinado valor em Reais. O respondente é 

incitado a declarar quanto estaria disposto a pagar um determinado valor para a 

preservação do parque. À partir desta declaração lhe é incitado a responder se manteria sua 

disposição a pagar caso o valor fosse aumentado em X reais, previamente definido. A 

pergunta é repetida até o momento em que o respondente declara que à partir de tal valor 

deixaria de contribuir. 

A forma de estimação da função de sobrevivência utilizado nesta análise é não paramétrica, 

uma vez que não pressupõe nenhuma forma predeterminada dos dados. A amostra 
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preliminar foi calculada em 384 mas obtidas 304 respostas adequadas à análise, significando 

um aumento no erro para 5,6%.  

Tabela 2: Numero de sobreviventes para cada DAP máxima 

O quadro 2 descreve cada um dos valores e a quantidade de respondentes que definiram 

este valor como sua DAP máxima. 

De posse das DAPs máximas foi elaborado o gráfico com a curva de demanda para para o 

parque – Figura 4 

Figura 4: Curva de Demanda do Parque Urbano do Ingá 

A partir do cálculo das áreas que representam o excedente do consumidor e respectivas 

somas chegou-se ao valor de R$ 11.631,00 (2.908 €) considerando a amostra analisada. 

O valor médio da DAP máxima foi obtido dividindo-se este valor para numero da amostra 

significando que cada respondente estaria disposto a contribuir com uma sobretaxa sobre o 

imposto residencial no valor de R$ 38,26 (9,57 €) ao ano.  

Como são 133.937 mil unidades residenciais, o valor econômico do Parque Urbano do Ingá 

alcançaria o valor de R$ 5.124.430,00 (1.281.107 €) ao ano. 
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Discussão dos resultados 

A partir da arguição acerca da disposição a pagar pelo bem público constata-se que 76% se 

predispõe a colaborar na preservação deste logradouro, apontando a correção da ideia de 

que quando se trata de bens ambientais dos quais a população disfruta diretamente, há um 

ânimo maior em colaborar para sua prevervação.19  

O valor médio de R$ 38,26 (9,57 €) ao ano é significativamente menor do que obtido em 

outros estudos similares, como o caso da pesquisa realizada no Parque Olhos D’Água, na 

cidade de Brasilia, cuja disposição a pagar foi de R$ 15,80 (3,95 €) ao mês, o que 

representaria R$ 189,60 (47,4 €) ao ano, ou uma disposição a pagar 5 vezes maior.20    

Em outro estudo contemplando o Parque Ecológico de Uso Múltiplo Águas Claras, também 

na cidade de Brasilia, o valor médio da disposição a pagar foi de R$ 11,59 (2,9 €) ao mês, ou 

R$ 139,08 (34,8 €)  anuais.21   

Tais resultados parecem apontar que o cidadão de Maringá é menos afeito a contribuir com 

valores monetários para a manutenção deste logradouro público, quando comparado ao 

interesse levantado em relação a disposição a pagar por parte de cidadãos de outras 

localidades, acerca de seus parques. Uma possível explicação estaria no fato de Maringá 

apresentar uma abundância relativa em termos de  áreas verdes quando confrontado com 

outras cidades e em especial com a cidade de Brasilia. 

Também é de se considerar que este resultado pode ser explicado pela menor renda dos 

cidadãos maringaenses em relação aos munícipes de Brasilia, que apresentam uma renda 

per cápita de R$ 73.971,00 (18.493 €) contra R$ 38.882,00 (9.720 €) dos de Maringá. 22  

Quando a análise recai sobre aqueles entrevistados que não consideraram a possibilidade 

de contribuir com a manutenção do Parque do Ingá, que perfazem em total de 23,4% dos 

respondentes, observa-se que a alegação que preponderou para o não pagamento é a já 

alta quantidade de impostos que paga, o que é recorrente nas pesquisas desta natureza, e 

levanta a questão sobre a falta de uma percepção mais clara de como logradouros públicos 

voltados à preservação da natureza influenciam diretamente na qualidade de vida das 

pessoas. 

Considerações finais 

O valor da DAP média anual obtida foi de R$ 38,26 (9,57 €), mostrando a disposição em 

aceitar um aumento de R$ 3,19 (0,80 €) mensais na contribuição dos maringaenses, sobre o 

valor do IPTU. Praticamente um em cada quatro respondentes não consideraram a 

possibilidade de arcar com alguma contribuição para a presenvação do logradouro, sob a 
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alegação de já pagar muitos impostos e atribundo à prefeitura a responsabilidade pela 

gestão do parque.  
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Resumo 

Neste trabalho foi avaliada a deposição no solo como modo de gerir 2 resíduos de produção 

industrial e doméstica: cinzas de combustão de biomassa e resíduos de café. Foram 

realizados ensaios no campo, com a incorporação no solo de 7,5 ton. ha-1 de (i)  cinza volante 

industrial - CI, (ii)  cinza doméstica - CD ou (iii)  mistura cinza doméstica+borras de café 

(CD+BC) , seguida de uma sementeira de azevém. Após 2 meses, todos os tratamentos 

aumentaram o pH do solo e a biodisponibilidade de Ca, Mg e K, particularmente a aplicação 

de CD. As aplicações CD e CD+BC inibiram significativamente o crescimento de azevém. Os 

resultados obtidos mostraram que a incorporação de cinzas no solo pode ser uma forma 

viável de gerir estes resíduos, nomeadamente à escala doméstica, onde cargas desta 

magnitude se aplicam.  

Introdução 

Em Portugal, em 2015, só a indústria papeleira gerou 75 000 ton de resíduos de queima de 

biomassa, incluindo cinzas, que representam a fração inorgânica da biomassa obtida após 

combustão da mesma.1 A fração de granulometria mais baixa (1 a 150 µm) é geralmente 

referida como cinza volante.2 Este resíduo é também produzido a nível doméstico (e.g. em 

lareiras), em quantitativos desconhecidos. As cinzas de biomassa são tipicamente alcalinas 

(pH entre 8 e 13) e ricas em macronutrientes essenciais às plantas, como Ca, Mg, K, P ou S, 

além de uma série de outros elementos minoritários, como Fe, Mn, Na, Zn, Al, Si, B, Mo, Ti, 

etc. 3–5 

Estas características conferem às cinzas potencial para correção do solo, como tem vindo a 

ser descrito na literatura.6–9 Além do fornecimento de nutrientes essenciais às plantas, a sua 

aplicação no solo pode contribuir para a correção do pH, aumento da porosidade do solo e 

consequentemente da capacidade de retenção de água, aumento da atividade enzimática e 
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imobilização de metais pesados.3,10 A Suécia e a Finlândia são exemplos de boas práticas no 

que à aplicação de cinzas de biomassa no solo diz respeito, com legislação própria que 

regula esta prática.  

Em relação ao efeito que este tipo de tratamento pode ter no crescimento das plantas, 

encontram-se resultados contraditórios na literatura publicada sobre esta temática. Alguns 

estudos da década de 90, apontaram aumentos significativos no crescimento de plantas em 

solos tratados com cinzas de biomassa, bem como aumentos nos teores de Ca, Mg e K no 

tecido vegetal.7,11 Mais recentemente, Augusto et al. (2008) reportou que um 

favorecimento do crescimento de plantas nestas condições apenas seria de esperar em 

solos orgânicos, dado o azoto ser o principal requisito de fertilização da maioria dos solos 

minerais, e as cinzas serem praticamente livres de N.12 Brännvall et al. (2015) reportaram 

que a fertilização de solos com cinza de biomassa misturada com um suplemento orgânico 

(no caso, lamas de digestão anaeróbia de águas residuais) inibiu o crescimento de plantas e 

o aumento do teor de nutrientes no tecido vegetal.13

Neste contexto de suplemento orgânico à aplicação de cinzas de biomassa surgem as borras 

de café. Estas são resíduos acídicos, de granulometria fina e elevados teores de humidade 

(80 a 85 %), matéria orgânica, obtidos durante a preparação de café instantâneo a partir de 

grãos/pó de café com água quente.14 O café é uma das bebidas mais consumidas a nível 

mundial, o que impulsionou a disseminação de máquinas domésticas de café instantâneo. 

Desta forma, todos os consumidores domésticos de café se tornaram produtores de alguma 

quantidade de resíduos de café, para os quais a solução mais usada é a eliminação como 

resíduo indiferenciado.  

Algumas práticas de gestão sustentável deste resíduo têm sido estudadas em anos recentes, 

como a sua utilização em compostagem15, aplicação em construção não-estrutural, como 

pavimentação16, aplicação no processo de extração de tanina17 ou a produção de materiais 

de adsorção de CO2.18   

O objetivo deste trabalho foi avaliar a deposição no solo como meio de gerir e reaproveitar 

as cinzas de combustão de biomassa florestal e as borras de café, resíduos produzidos tanto 

a nível industrial como doméstico. A solução estudada permite não só desviar resíduos de 

aterro, como fazer a reciclagem dos nutrientes no solo, contribuindo para a implementação 

de práticas de economia circular. 

Metodologia 

Neste trabalho foi estudada a deposição no solo de três tipos de resíduo: i) cinza volante 

industrial (CI) proveniente da combustão de biomassa florestal numa instalação industrial 

do sector da pasta e papel; ii) cinza doméstica (CD) recolhida numa lareira convencional 
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doméstica, após combustão de uma mistura de combustíveis florestais; iii) mistura 50:50 

(%p.p, base seca) entre CD e borras de café (CD+BC). As borras de café foram recolhidas 

numa cafetaria local, sendo o material usado o resultado de uma amostra combinada de 2 

dias de geração. Estas foram utilizadas tal e qual foram recebidas, sem qualquer pré-

tratamento.  

A aplicação destes materiais no solo foi feita a uma carga de 7,5 ton ha-1 (base seca), à 

superfície do solo, com o cuidado de procurar que o material fosse igualmente distribuído 

pela área de estudo. No caso da aplicação CD+BC, a mistura foi feita previamente e depois 

então aplicada no solo. A carga usada foi escolhida com base em valores publicados em 

estudos análogos 9,7,19,20, procurando igualmente um equilíbrio entre uma carga 

suficientemente alta para obter resultados estatisticamente significativos, mas não 

excessivamente alta para um cenário de gestão doméstica dos resíduos. 

Os ensaios de campo foram levados a cabo num solo ligeiramente acídico do distrito de 

Aveiro, na região costeira de Portugal. O terreno de teste foi dividido em 12 parcelas 

quadradas de 0,25 m2. Cada parcela foi distanciada da seguinte por um mínimo de 0,20 m. 

O layout da grelha de teste está representado na figura 1, onde se pode ver que cada linha 

da grelha continha uma parcela de cada condição e que cada tratamento foi replicado três 

vezes. Aos tratamentos foram ainda adicionadas três parcelas de controlo (CT), a cujo solo 

não foi aplicado nenhum tratamento. Na figura 2 encontram-se fotografias do terreno de 

teste, após ser limpo, dividido nas 12 parcelas, e ser-lhe aplicado o tratamento selecionado.  

Figura 1: Layout do terreno de teste, com a grelha de parcelas de solo. CT – solo de 

controlo; CI – solo tratado com cinza industrial; CD – solo tratado com cinza doméstica; 

CD+BC – solo tratado com mistura de cinza doméstica e borras de café 
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Figura 2: Fotografias tiradas no momento de aplicação dos materiais nas parcelas de solo 

(cima) e 15 dias após a aplicação 

Em cada parcela foi semeado azevém (Lolium perenne) com o intuito de avaliar o efeito que 

a aplicação dos materiais de estudo no solo pode ter no crescimento de plantas. A 

sementeira foi feita a uma taxa de 22 gsementes.m
-2, de acordo com a indicação comercial de 

20 a 25 gsementes.m
-2, bem como a valores apontados em estudos anteriores.7 Sessenta dias 

após a sementeira, a biomassa edificada em cada parcela foi cortada (2-3 cm acima da 

superfície do solo), seca numa estufa durante 24h e pesada. O índice de crescimento (IC) foi 

calculado para cada parcela de solo de acordo com a equação 1, onde m designa massa. 

Quando inferior a 0.8, o IC indica a existência de fitotoxicidade do material aplicado no 

solo.21   

IC = (mbiomassa/msementes) / (mbiomassa no CT/msementes no CT) (1) 

Amostras de solo foram igualmente retiradas de cada parcela (0 – 15 cm de profundidade) 

após os 60 dias. Estas amostras foram secas ao ar até massa constante e crivadas a 2 mm. 

Após este pré-tratamento, as amostras foram extraídas pela solução de Mehlich III, que 

permite a quantificação do teor efetivamente biodisponível de cada elemento no solo. O 

conteúdo de K, Ca, Mg, Fe, Mn, Na, Al e Zn foi analisado por espectrofotometria de 

emissão/absorção atómica, com um PerkinElmer AAnalyst 200. O conteúdo em P foi 

quantificado por determinação colorimétrica, de acordo com a metodologia proposta no 
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Standard methods for the examination of water and wastewater22 e com recurso a um 

espectrofotómetro UV/Vis Camspec® M501 Single Beam Scanning.  

Estes métodos analíticos foram igualmente utilizados na caracterização da composição 

química dos materiais aplicados no solo, tendo estes sido previamente digeridos, para 

avaliação do teor total em elementos. A técnica de digestão utilizada seguiu o procedimento 

descrito na CEN/TS 15290:2006, com recurso a um digestor Berghof Speedwave ® Four 

microwave system, com vasos de digestão TFM™.    

Adicionalmente, todas as amostras de CI, CD, BC e de solo recolhido nas diferentes parcelas 

de campo foram analisadas em relação ao pH numa suspensão 1:5 (v/v) de sólido em água, 

de acordo com o procedimento da norma ISO 10390:2005. A medição do pH foi feita com 

recurso a um Denver Instrument® model 25. O solo estudado foi ainda caracterizado quanto 

ao seu teor de matéria orgânica (através de adaptação do procedimento da CEN/TS 

14775:2004) e da sua capacidade de campo (através da adição faseada de água, até 

saturação, a um perfil de solo de cerca de 0.3m, recolhido no campo). 

Aos resultados foram aplicados testes T a amostras independentes (p<0,05), para 

diferenciar estatisticamente as médias com um nível de confiança de 95%. 

Resultados 

O pH e o teor de matéria orgânica são dois dos fatores que mais afetam a biodisponibilidade 

de nutrientes no solo, sendo aceite como intervalo de pH ótimo para a maioria dos 

nutrientes 6 a 7,5.23 Na tabela 1 verifica-se que o solo estudado apresenta um pH fora desta 

gama ótima, ligeiramente ácido. Este valor enquadra-se contudo nas gamas apresentadas 

como médias dos solos portugueses: 4,0-5,8 em zonas rurais; 4,2-7,2 em zonas urbanas. O 

teor de matéria orgânica está acima do habitual máximo para solos portugueses (cerca dos 

11%).24,25 A densidade do solo é inferior a valores típicos de 1,1 a 1,6 kg L-1, o que se reflete 

numa capacidade de retenção de água superior. 26 

Tabela 1: Características físico-químicas do solo de estudo, no seu estado original 

pH 5.03 ± 0.14 

Teor de matéria orgânica [%p.p., base seca] 13.9 ± 0.3 

Densidade bulk [g cm-3] 0.596 

Capacidade de campo [kgágua kg-1
solo seco] 0.636 

Na tabela 2 e figura 3 está representada a composição físico-química dos materiais a aplicar 

no solo, verificando-se o esperado pH acima de 11 das cinzas de biomassa e ácido (< 6) das 

borras de café, que são quase totalmente matéria orgânica não estabilizada. Em relação à 
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composição elementar, as cinzas são particularmente ricas em Ca e K, enquanto as borras 

de café são essencialmente ricas em K, com conteúdos consideráveis também de Mg e P. 

Destaca-se a riqueza das cinzas industriais em Al, elemento potencialmente tóxico para as 

plantas, caso a sua biodisponibilidade seja favorecida. Este facto não é completamente 

inesperado, tendo já sido reportado em outros estudos. 4,27 

Tabela 2: Características físico-químicas dos materiais a aplicar no solo 

Cinza 

industrial 

Cinza 

doméstica 

Borras de café 

Teor de humidade (%p.p) 0.46 ± 0.20 4.52 ± 0.81 55.8 ± 0.12 

Teor de matéria orgânica 

(%p.p, base seca) 

7.09 ± 1.03 15.7 ± 2.33 98.1 ± 0.02 

pH 12.4 ± 0.01 11.8 ± 0.03 5.76 ± 0.11 

Figura 3: Fração mássica (g elemento . kg solo
-1) dos diferentes elementos analisados na 

composição química dos três materiais aplicados no solo (CI=cinza industrial; CD=cinza 

doméstica; BC=borras de café) 

Todas as aplicações de material aumentaram o pH do solo (v. tabela 3), para valores entre 

7,3 e 7,9 dois meses após a aplicação. Este valor ronda o limite superior do intervalo de pH 

referenciado como o ótimo para disponibilidade de nutrientes: 6 a 7,5. 23 A incorporação de 

CD no solo foi a aplicação que maior aumento causou, mesmo quando combinada com as 

BC, o que evidencia o seu maior potencial de correção de pH, possivelmente devido à 

riqueza da sua composição química em Ca e K, quando comparadas com as CI. 

Tabela 3: pH do solo 60 dias após incorporação dos materiais e da sementeira de azevém 

pH 

Controlo – CT 5.86 ± 0.05 

Solo + Cinza industrial – CI 7.36 ± 0.10 
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Solo + Cinza doméstica – CD 7.88 ± 0.06 

Solo + [Mistura CD+Borras de café BC] 7.67 ± 0.03 

Como se pode ver na figura 4, todos os tratamentos aumentaram significativamente 

(p<0,05) a disponibilidade dos macronutrientes Ca, Mg e K no solo, bem como do 

micronutriente Mn. Este aumento foi particularmente acentuado nas aplicações com CD, 

refletindo a riqueza da composição química destas nestes elementos, em adição ao superior 

aumento de pH no solo causado por estas aplicações. No caso do P, apenas as aplicações 

envolvendo CD produziram aumentos estatisticamente significativos de biodisponibilidade 

(p=0.0725). Para todos estes casos, as diferenças provocadas pelas aplicações CD e CD+BC 

não são estatisticamente diferentes, o que prova que a adição de BC foi pouco relevante no 

que diz respeito ao enriquecimento do solo em macronutrientes. 

Figura 4: Biodisponibilidade (gelemento.kgsolo
-1) dos diferentes elementos no solo 60 dias após 

incorporação dos materiais estudados 

A incorporação de CD (e CD+BC) reduziu significativamente a biodisponibilidade de Al no 

solo, o que é igualmente um resultado positivo destas aplicações, e decorre provavelmente 

da correção de pH do solo. De resto, Brännvall et al. (2015) referiram que a solubilidade e 

disponibilidade do Al no solo se reduz drasticamente para valores de pH acima de 5, o que 

ocorreu de facto neste trabalho após a incorporação dos materiais de estudo.13 Por outro 

lado, todas as aplicações testadas aumentaram significativamente a disponibilidade de Na 

no solo, o que pode causar excesso de salinização do solo e inibir o crescimento de plantas. 

Na tabela 4 são apresentados os resultados de crescimento de azevém nos solos tratados. A 

massa de azevém colhida nas parcelas tratadas com CI não difere estatisticamente da 

colheita das parcelas de controlo (p=0.8117), ao contrário do que acontece nas parcelas 
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com incorporação de CD (p=0,0352). Ainda assim, ambas as aplicações (CI e CD) apresentam 

IC > 0,80, o que é sinónimo de ausência de toxicidade.  

Tabela 4: Produção de biomassa vegetal (azevém) e índice de crescimento para as 

diferentes aplicações de material no solo 

Condição Produção azevém 

[g por parcela] 

Índice de 

crescimento 

Solo Controlo - CT 12.4 ± 1.03 - 

Solo + CI 12.6 ± 0.89 1.02 ± 0.07 

Solo + CD 10.2 ± 0.65 0.82 ± 0.05 

Solo + Mistura CD+BC 6.27 ± 0.97 0.51 ± 0.08 

Estes resultados mostram que a incorporação de 7,5 ton ha-1 no solo é uma forma viável de 

gerir as cinzas de biomassa, quer de proveniência industrial, quer as de proveniência 

doméstica testadas, beneficiando ou, pelo menos, não prejudicando, quer a fertilidade do 

solo quer o crescimento de plantas nesse solo. Por outro lado, a adição de BC ao solo 

provocou uma diminuição drástica da massa de azevém obtida nessas parcelas, para cerca 

de metade da obtida nas parcelas CT. Este facto levou a que o índice de crescimento ficasse 

em 0,51±0,08, indicando clara fitotoxicidade. Este efeito deveu-se provavelmente a um 

enriquecimento excessivo de nutrientes, com possível salinização excessiva, e/ou à 

composição das BC, que são 98% matéria orgânica não estabilizada. De facto, Zucconi et al. 

reportaram em 1995 que resíduos orgânicos não estabilizados poderiam induzir 

fototoxicidade nas plantas, devido nomeadamente à presença de ácidos orgânicos de baixo 

peso molecular.  

Conclusões 

Os resultados obtidos mostraram que a deposição no solo pode ser uma solução de gestão 

sustentável e circular para gerir cinzas de biomassa, nomeadamente a nível doméstico, 

onde cargas desta magnitude se aplicam.  

Todas as aplicações de material produziram aumentos de pH do solo até valores superiores 

a 7, e favoreceram a biodisponibilidade dos macronutrientes Ca, K e Mg. A cinza doméstica 

apresentou resultados superiores neste aspeto à cinza industrial, aumentando também a 

disponibilidade de P e inibindo a de Al. A adição de borras de café não alterou este 

comportamento, mas provocou inibição do crescimento das plantas.  
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A incorporação de borras de café carece de mais estudo, bem como a durabilidade destes 

efeitos no tempo. Tal poderia ser estudado através da repetição das amostragens/colheitas 

de vegetação ao longo de um período de tempo superior.  
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo considerar a possibilidade de valorizar quatro resíduos 

industriais ricos em ferro: lamas de Fenton (LF)  provenientes da indústria química, pó de 

abrasão (PA) , pó de rebarbação (PR)  e limalhas de ferro (LIM)  da indústria metalúrgica. Os 

resíduos foram caracterizados e avaliados como fonte de ferro na remoção de cor de 

corantes presentes nos efluentes da indústria têxtil. PR e LIM apresentaram teor de ferro 

mais elevado, 447,7 g/kg e 981,8 g/kg, respetivamente, e possuem cerca de 90% e 40% de 

ferro de valência zero (Fe0, ZVI) . Testes de descoloração do alaranjado de metilo (AM)  foram 

realizados com PR através do desenho de experiências a três níveis e a quatro variáveis 

(temperatura, concentração inicial de corante, concentração de ZVI e pH) , sendo construído 

um modelo de superfície de resposta. Com base no modelo, foi possível concluir que a 

solução óptima consiste no uso de 50 mg/L de AM com 1 g/L de resíduo, pH 5 e a 33 °C, onde 

se obteve uma remoção de cor de cerca de 72%, sendo por isso, viável a utilização destes 

resíduos para remediação ambiental. 

Introdução 

O conceito de “fim de estatuto de resíduos” tem vindo a ser implementado de modo a 

assegurar em simultâneo a proteção ambiental e a reutilização e a reciclagem dos mesmos.1 

Contudo, há ainda resíduos industriais que apesar dos seus baixos níveis de contaminação, 

continuam a ser depositados em aterro. Na verdade, alguns destes resíduos podem ser 

usados como matéria-prima para outros processos, criando simbioses industriais e a 

economia circular. Por outro lado, sendo o ferro um dos elementos mais abundantes no 

nosso Planeta, tem um interessante potencial para ser usado no tratamento de poluentes.  

O ferro zero-valente (zero-valent iron, Fe0 ou ZVI), tem sido utilizado para remediação 

ambiental devido à sua propensão à oxidação, o que potencia a redução de diversos 

poluentes. A sua combinação com agentes oxidantes fortes, como o H2O2, promove reações 

da degradação da matéria orgânica, o que torna o ferro um elemento que pode atuar tanto 
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na redução, como na oxidação de poluentes. O cobre2, chumbo3, arsénio (III)4, compostos 

orgânicos clorados (PCBs)5 são alguns dos poluentes mais reduzidos pelo ZVI. Relativamente 

à oxidação de poluentes orgânicos presentes em efluentes, alguns casos de estudo foram 

abordados para lixiviados de aterro6, efluentes de indústria têxtil7, efluentes de lagar de 

azeite8, bem como a degradação de corantes (azul de metileno, azul de bromotimol, 

Reactive Red 120, entre outros).  

Para a síntese de ZVI em laboratório, tanto à escala micrométrica como nanométrica, a 

metodologia da redução de sais de ferro com NaBH4, um forte agente redutor, é a mais 

usada para a obtenção das partículas9 devido à sua simplicidade e baixo custo envolvido. 

Contudo, parece evidente que é necessário desenvolver metodologias mais limpas de obter 

ZVI, assim como encontrar outro tipo de fontes de ferro que possa ser reativo para 

remediação ambiental e com custos baixos. 

Neste âmbito, o objectivo do presente estudo consiste em avaliar a possibilidade de 

valorizar resíduos ricos em ferro das indústrias metalúrgica e química, usando-os como 

matéria-prima para o tratamento de efluentes da indústria têxtil, contribuindo deste modo 

para a economia circular. 

Metodologias Experimentais 

Recolha de amostras 

Amostras de lamas de Fenton (LF) foram recolhidas numa estação de tratamento de águas 

residuais da indústria de detergentes, tendo sido obtidas no final do tratamento do efluente 

pelo Processo de Fenton homogéneo. 

Pó da abrasão dos moldes arenosos (PA) e o pó da rebarbação (PR) das peças metálicas, 

foram recolhidos numa indústria metalúrgica. O primeiro é resultante da abrasão por 

granalha de aço dos moldes, enquanto que o segundo é proveniente da rebarbação das 

peças por decapagem. 

Limalhas de ferro (LIM) foram usadas como termo comparativo nos testes de remoção de 

cor, tendo sido produzidas numa oficina com um torno de metal. 

Todas as amostras foram recolhidas de forma a garantir a representatividade e 

homogeneidade dos resíduos. 

Caracterização dos resíduos 

Todos os resíduos foram digeridos por aqua regia de forma a quantificar o teor de Fe, Pb, 

Cd e Zn da sua matriz sólida. Desta forma, 1 g de cada amostra foi digerida com uma mistura 
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de HCl e HNO3 (3:1) durante 2 h. Após o seu arrefecimento, as amostras foram filtradas com 

um filtro de 0,45 µm.  

O teor de metais foi analisado por espectroscopia de absorção atómica em chama (FAAS), 

através de um Perkin–Elmer 3000. A teor de humidade (H) e de sólidos voláteis (SV) foram 

quantificados através do Standard Methods.10 O pH e a condutividade eléctrica foram 

medidos pelo equipamento CRISON micro pH 2002. 

A estrutura cristalográfica foi analisada por difracção de raios X (DRX) com um Bruker D8 

Advance Da Vinci (2θ = 10 - 80°), a área de superfície Brunauer-Emmet-Teller (BET) pelo 

Micromeritics ASAP 2000, e a análise elementar (N, C, H e S) através do equipamento Fisons 

EA1108. 

A qualidade do ferro presente nos resíduos foi verificada pela produção de H2(g) após a 

adição de 2 mL de HCl concentrado a 50 mg de resíduo sólido. O gás produzido foi medido 

por um eudiómetro. 

Redução química do ferro presente no resíduo LF 

Após a calcinação da matéria orgânica presente na sua matriz, o resíduo LF foi submetido a 

uma extracção de ferro com HCl (5 M) por 2 h11, por meio de um agitador orbital. Após 

diversos testes de extracção, foi obtida uma solução ferrosa com cerca de 3 g/L de Fe. Uma 

solução de 11 g/L de NaBH4 foi adicionada a uma taxa de 8.3 mL/min à solução de Fe 

extraída, com agitação mecânica de 200 rpm.9 

Remoção de cor do alaranjado de metilo 

O resíduo com maior teor de ferro, PR, foi usado na remoção de cor da molécula orgânica 

de alaranjado de metilo (AM), presente em efluentes da indústria têxtil, baseando-se no 

estudo de Fan et al.12. A gama de concentração de AM e resíduo testado foram, 

respectivamente, de 50-300 mg/L e 0.2-1 g/L; o pH na gama de 5 a 10, e a temperatura 

entre 20-40 °C. Nestes ensaios foi usada agitação a 100 rpm durante 90 min. A descoloração 

do AM foi estudada por espectroscopia UV/Vis a 465 nm. O tratamento do AM foi 

investigado com recurso a um desenho de experiências (DoE), onde as quatro variáveis 

mencionadas (fatores) foram estudadas a três níveis pelo modelo de Box-Behnken, usando 

o software Statistica v9. Limalhas de ferro foram usadas para comparação.

Discussão de Resultados 

Caracterização e Screening dos resíduos 

A caracterização dos quatro resíduos em estudo é apresentada na Tabela 1. LF revelou ter 

níveis elevados de humidade e matéria orgânica (medida como sólidos voláteis) na sua 

matriz, que resultam do tratamento químico para remoção da matéria orgânica do efluente 
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onde estas lamas se formaram. Dada a quantidade de Fe obtida por FAAS para este resíduo, 

foi realizada uma tentativa de redução de ferro a ZVI, sem sucesso, com a metodologia de 

NaBH4. A elevada complexidade da matriz de LF não permitiu resultados promissores, 

podendo alguns iões presentes no resíduo estabelecer uma ligação química com o agente 

redutor, em vez do ferro. Por outro lado, o resíduo da indústria metalúrgica PA mostrou não 

ter ferro na sua composição. Devido a isto, os resíduos LF e PA não foram aplicados nos 

testes de remoção de cor do corante. 

Importa salientar que o PR e LIM apresentam não só elevados teores de ferro total, mas 

apresentam já Fe0 na sua constituição, que foi confirmado através do teste de reatividade 

da produção de H2. 

Tabela 1: Caracterização dos resíduos (LF – lamas de Fenton; PA – pó de abrasão; PR –pó de 

rebarbação; LIM – limalhas de ferro). 

LF PA PR LIM 

Humidade (%) 52,3±0,7 0,1±0,01 0,6±0,01 <0,1 

SV (%) 52,8±0,1 1,3±0,4 nq nq 

Fe (g/kg) 302,0±17,5 nd 447,7±24,3 981,8 

Fe0 (%p.m.) nq nq 90,3±0,6 40,0±2,2 

ABET (m
2/g) 0,58±0,03 nq 5,30±0,05 nq 

Dp 26 µm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,5 mm 

N (%) 1,56 0,33 0,25 nq 

C (%) 30,60 5,29 0,82 nq 

H (%) 5,51 0,19 0,09 nq 

S (%) 2,64 1,88 1,86 nq 
nq – não quantificado; nd – não detetado. 

O espectro de DRX (Figura 1) revelou que PR possui teores de Al e SiO2 como contaminantes 

na sua matriz, para além do Fe.  
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Figura 1: Espectro de DRX do pó de rebarbação (PR). 

Remoção de cor do corante alaranjado de metilo 

Como primeira abordagem, e dado o teor elevado de ZVI na sua constituição, o resíduo PR 

foi o escolhido para a remoção de cor do AM. Os fatores analisados foram a concentração 

de AM (x1), pH (x2), a concentração de ZVI inicial, (x3) e a temperatura, (x4). Estes fatores 

foram analisados a três níveis (-1, 0, 1), de acordo com a Tabela 2. A variável de resposta 

medida, f(x1,x2,x3,x4), foi a percentagem de remoção de cor (%), Rem AM. A Tabela 3 mostra 

todas as experiências realizadas (NE=1 a 30), que foram realizadas aleatoriamente, e os 

valores de remoção de cor para cada ensaio. 

Tabela 2: Valores usados para cada fator a três níveis para o desenho de experiências com o modelo 

de Box-Behnken. 

Factor Unidades -1 0 1 

AM (x1) mg/L 50 180 300 

pH (x2) - 5 7 10 

ZVI (x3) g/L 0,2 0,6 1,0 

T (x4) °C 20 30 40 

O modelo de regressão multivariável resultante, apresentado na equação (1), do DoE 

aplicado mostrou ter um coeficiente de determinação (R2) igual a 0,730, o que demonstra 

um ajuste razoável atendendo à quantidade de fatores e níveis testada. Na literatura é 

também reportado um R2 de 0,783 obtido para num conjunto de experiências semelhante 

(três fatores a três níveis).13 Um ponto central (180 mg/L de AM, pH 7, 0,6 g/L de ZVI a 30 

°C) correspondente a seis das 30 experiências, foi repetido seis vezes para melhor ajuste do 

modelo aos resultados experimentais. 

Tabela 3: Design de Box-Behnken e resultados obtidos. 
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NE x1

(mg/L) 

x2

(-) 

x3

(g/L) 

x4

(°C) 

Rem AM 

(%) 

NE x1

(mg/L) 

x2

(-) 

x3

(g/L) 

x4

(°C) 

Rem AM 

(%) 

12 50 7 0,6 40 40,37 7 180 7 0,2 40 36,09 

25 180 5 0,6 40 50,44 26 180 10 0,6 40 55,32 

13 300 7 0,6 40 39,86 8 180 7 1 40 47,29 

10 50 7 0,6 20 27,34 4 300 10 0,6 30 37,23 

23 180 5 0,6 20 51,09 1 50 5 0,6 30 63,95 

11 300 7 0,6 20 36,18 16 180 5 1 30 61,79 

3 50 10 0,6 30 29,67 15 180 10 0,2 30 46,87 

9 180 7 0,6 30 44,34 19 50 7 0,2 30 42,38 

18 180 7 0,6 30 43,20 21 50 7 1 30 63,35 

17 180 10 1 30 43,97 29 180 7 0,6 30 51,02 

22 300 7 1 30 46,30 30 180 7 0,6 30 45,06 

28 180 7 0,6 30 49,22 20 300 7 0,2 30 38,98 

6 180 7 1 20 36,38 2 300 5 0,6 30 67,89 

24 180 10 0,6 20 46,35 27 180 7 0,6 30 46,57 

5 180 7 0,2 20 21,10 14 180 5 0,2 30 53,79 

f(x1,x2,x3,x4)=46,1498+0,0959x1-27,0192x2+65,4346x3+4,8442x4-0,0001x1
2+1,5146x2

2-

7,2884x3
2-0,0748x4

2+0,0057x1x2-0,0697x1x3-0,0019x1x4-3,3687x2x3+0,0771x2x4-0,2550x3x4

 (1) 

A análise estatística aos resultados Rem AM mostrou que os fatores testados mais 

influentes na remoção de cor são o pH e a temperatura. Na Figura 2 estão representadas as 

superfícies de resposta obtidas de Rem AM em relação aos fatores testados. As 

concentrações mais elevadas de resíduo a pH mais acídicos, a rondar o pH 5 (Figura 2a)), 

levam a eficiências superiores da remoção de cor do AM, em toda a gama de concentração 

de corante testada. Remoções mais elevadas são também encontradas quando a redução 

química ocorre para cargas de ZVI superiores a 0,7 g/L (Figura 2b)). Para além disto, pelos 33 

°C parece haver um ótimo de redução de AM ao longo de toda a gama de concentração de 

corante, com mais influência nas concentrações mais baixas (Figura 2c)). Relacionando a 

concentração de ZVI com o pH, o sistema parece ser mais eficiente para concentrações mais 

elevadas de ZVI, em pH mais ácidos (Figura 2d)). Para valores mais baixos de pH, como o pH 

5, verifica-se que existem melhores remoções em toda a gama de temperatura testada, 

contudo parece haver um ótimo por volta dos 33 °C (Figura 2e)). Analisando a temperatura 

com a carga de ZVI testada, verifica-se que concentrações mais elevadas, 1 g/L, a 

temperaturas a rondar os 33 °C, promovem maior eficiência na remoção do corante (Figura 

2f)). 
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Figura 2: Superfície de resposta da percentagem da remoção de alaranjado de metilo (%) 

em relação aos quatro fatores em análise. 

A otimização do modelo matemático gerado para a remoção máxima de cor do MA a partir 

dos resultados obtidos, permitiu concluir que 50 mg/L de MA tratados com 1 g/L de resíduo, 

a pH 5 e a 33 °C, remove cerca de 72% de cor.  

De modo a validar o modelo obtido, a solução ótima foi realizada experimentalmente com 

PR, onde se obteve uma remoção de alaranjado de metilo de 64,2±1,2%, o que se traduz 

num erro relativo de 8,1% em relação ao resultado previsto pelo modelo de regressão. 
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Desta forma, o modelo parece estar bem ajustado e pode ser aplicado ao caso de estudo 

em análise. Em termos comparativos, o resíduo LIM foi testado para a solução ótima, onde 

uma remoção de 59,4±0,4% de corante foi obtida, mostrando claramente que a utilização 

de ambos os resíduos ricos em ZVI pode ser uma aposta promissora em comparação à 

utilização de partículas comerciais de ZVI ou sintetizadas em laboratório. 

Conclusões 

Quatro resíduos industriais foram caracterizados e os melhores candidatos foram escolhidos 

para a remoção de cor de um corante, alaranjado de metilo, presente em efluentes têxteis. 

Apesar de ricas em ferro, as lamas de Fenton (LF) mostraram ter uma matriz complexa para 

a extracção de ferro e posterior redução a ZVI, não sendo viável para o caso em estudo. O 

resíduo da indústria metalúrgica, pó de rebarbação (PR) testado tem alto teor de Fe0 (90%), 

o que torna elevado o seu potencial de valorização, apesar das contaminações de Al e SiO2.

A análise do comportamento do resíduo como matéria-prima para a remoção de cor e

tratamento do corante alaranjado de metilo, atingiu 64% de remoção de cor. Nestas

condições, o modelo de regressão quadrático de superfície de resposta, Box-Behnken,

previu 72% de remoção, o que o torna útil como método de previsão. As limalhas de ferro

(LIM) testadas, também se mostraram eficientes para este propósito, reduzindo cerca de

59% da cor do corante. Desta forma, há boas perspetivas de valorização do resíduo

estudado para remediação ambiental, contribuindo este estudo para as políticas ambientais

em vigor tendo em vista a economia circular.
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Resumo 

O objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento de fatores de caracterização (FCs) à 
escala global para avaliar a pegada de água verde (PAV) de diferentes sistemas de produção, 
considerando-se duas interfaces: a interface água verde e solo – WS e a interface água 
verde e atmosfera – WA.  

A aplicabilidade destes FCs é demonstrada num caso de estudo de Eucalyptus globulus em 
Portugal. Para ambas as interfaces WS e WA, a PAV do eucalipto varia entre 0,1 a 

280,0m
H2O-eq
3 .mmadeira

-3
. Verifica-se que a variabilidade espacial da PAV mostra que o impacte 

das alterações dos fluxos de água verde na disponibilidade da água azul (interface WS) 
assume um papel preponderante face ao impacte na interface WA. 

Introdução 

A sobre-exploração de aquíferos bem como a crescente escassez de água evidenciada em 
dezenas de países1–3 devida, essencialmente, à diminuição dos níveis de precipitação e à 
crescente procura de água, têm levado à tomada de consciência que a água doce é um 
recurso finito e fundamental à subsistência e bem-estar do Homem e dos ecossistemas. 

A avaliação de ciclo de vida (ACV), desenvolvida para avaliar o desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida de um produto4, tem evoluído ao longo dos últimos anos, de forma a 
considerar o uso de água.5–12 Diversos modelos (hidrológicos, económicos, etc.) têm 
mostrado que a água verde (água da chuva que não sofre escorrência nem recarrega fontes 
subterrâneas) consumida na produção de biomassa é cerca de 4 ou 5 vezes superior ao 
consumo de água azul (água de superfície e subterrânea).13. No entanto, apesar da 
relevância dos fluxos de água verde, os estudos de ACV têm-se focado essencialmente na 
água azul.7,14–20.  

A pegada de água verde (PAV, que quantifica e caracteriza o impacte resultante do consumo 
de água verde ao longo do ciclo de vida do produto) como parte integrante da ACV tem sido 
pouco estudada, existindo apenas alguns métodos que permitem estimar fluxos de água 
verde ou derivar fatores de caracterização (FCs) de escassez de água verde associados a 
alterações de uso e ocupação de solo (LULC).10,21–23 Os FCs permitem estimar os impactes 
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associados aos fluxos de água verde de forma a obter a PAV. Tal é devido à complexidade e 
difícil entendimento dos mecanismos envolvidos, nomeadamente no que se refere a: (1) 
consumo de água verde e sua interligação com a produção de água azul, i.e., perturbações 
regionais/locais na disponibilidade de água azul a longo-prazo, devido a alterações das 
escorrências superficiais (denominada interface água verde e solo – WS); (2) perturbações 
na troca de fluxos de água verde com a atmosfera devido a LULC de uma bacia ou região 
(denominada interface água verde e atmosfera – WA). Os fluxos de água verde referem-se à 
precipitação utilizada pela vegetação e solo que é evaporada ou transpirada (ET) e que 
retorna à atmosfera, regulando, assim, o ciclo hidrológico local ou regional.   

O objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento de FCs à escala global para avaliar de 
uma forma espacialmente diferenciada a PAV, para ambas as interfaces acima identificadas, 
com uma resolução espacial de 30 arco minutos. A aplicabilidade destes FCs é demonstrada 
num caso de estudo de Eucalyptus. globulus em Portugal. Esta espécie florestal detém a 
maior área de ocupação na floresta portuguesa (26%).24  

Descrição do trabalho 

Para uma avaliação criteriosa da PAV, há que considerar as LULC na fase de inventário. 
Assim, há que estabelecer um balanço entre o consumo de água verde do uso de solo de 
referência (situação de referência em que não ocorre atividade antropogénica) e o sistema 
atualmente em estudo. Posteriormente, a PAV é calculada mediante a multiplicação do 
consumo net de água verde (∆ETg, eff) por FCs para as interfaces em estudo (figura 1). 

Figura 1. Esquema do método para desenvolver FCs para a escassez de água verde e avaliar 
a pegada de água verde 

Inventário do consumo net efetivo de água verde 

O inventário do consumo net efetivo da água verde ET (∆ETg, eff, mH2O
3 .ha

-1
.ano-1) (figura 1),

ou seja, o balanço entre a água verde efetivamente ET de um sistema de produção de 

vegetação (ETg,eff , mH2O
3 .ha

-1
.ano-1) e a água verde efetivamente ET efetiva do uso de solo

Caracterização

Cálculo da ET anual efetiva de água verde (ETPNV, eff) do uso de solo de

referência

Cálculo da ET anual efetiva de água verde (ETg,eff), de povoamentos de E. globulus,

tendo por base deteção remota e o acréscimo médio anual útil sem casca e sem

cepo (AMA) da espécie em estudo.

Interface água verde e solo – FCWS

Interface água verde e atmosfera– FCWA

Fatores de caracterização de 

escassez de água verde

Inventário

Avaliação de impacte
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de referência (ETPNV, eff, mH2O
3 .ha-1.ano-1) foi realizado segundo a abordagem desenvolvida 

por Quinteiro et al..10 A ETg, eff e a ETPNV, eff foram estimadas tendo em conta o volume de 
água verde ET para a atmosfera que retorna à mesma bacia (BIER).10 

A água total ET do sistema em estudo (água verde + água azul), ETt (mH2O
3 .ha-1.ano-1), pode 

ser estimada com base em: dados meteorológicos; equações hidrológicas de equilíbrio 
hídrico incluídas em modelos de crescimento agrícolas e florestais; medições de campo em 
estações meteorológicas, e; deteção remota.9 Neste trabalho, a ETg, eff foi calculada tendo 
por base dados de deteção remota da ETt (MODIS – Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer – ET)25–27, e considerando o acréscimo médio anual útil de madeira sem 

casca e sem cepo (AMA, mmadeira
3 .ha-1.ano-1)28 (figura 1). 

O E. globulus em Portugal possui sistemas radicais rasos e horizontais, pelo que foi 
assumido que este não usa água subterrânea (água azul), ou seja, apenas consome água 
verde. Neste sentido, foi necessário estabelecer um procedimento de repartição, por forma 
a compreender qual a quantidade de água verde efetivamente ET pelo sistema de produção 

em estudo (ETg, mH2O
3 .ha-1.ano-1) (Eq. 1). 

ETg = ETt −  a × ETt ⟺ 	ETg = ETt (1− a) (Eq.1) 

em que: 
(a × ETt) corresponde à água azul ET, estimada a partir da base de dados do MODIS ET 

(mH2O
3 .ha-1.ano-1); 

(1− a) representa a fração de ETt estimada como água verde (adimensional);
a representa o rácio entre a água azul ET e a ETt, considerando a capacidade de água 
disponível no solo para as plantas (wT, adimensional)29 e a quantidade de água disponível
para escorrência superficial para a produção de água azul ((ETpot – P)/ETpot), sendo calculado 
pela Eq. 2. 

a = 
wT

wmax
 ×
�ETpot − P�

ETpot

(Eq. 2) 

em que: 
wT depende da temperatura do ar (T, ºC), considerando nove classes de T media anual, 
definidas por Komatsu et al.30; 
wmax (2.0, adimensional)30 é o valor máximo do coeficiente wT obtido para as classes de T
anteriormente mencionadas; 

ETpot é a evapotranspiração potencial média anual (mH2O
3 .ha-1.ano-1), ou seja, a quantidade 

de água que poderá ser ET do solo e vegetação sem qualquer restrição hídrica; 

P é a precipitação média anual (mH2O
3 .ha-1.ano-1) para a série temporal 2001-2013; 

ETpot (Eq. 3) foi calculada segundo Komatsu et al.30 para cada quadrícula de grelha,
considerando a T da base de dados CRU TS3.10.31 

ETpot = 0.488 × T2 + 27.5 × T + 412 (Eq. 3)

A água ET de um sistema de uso de solo de referência pode ser estimado pelas equações 
empíricas propostas por Zhang et al.29 e Komatsu et al..30 
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Avaliação de impactes 
Os FCs para a escassez de água verde desenvolvidos neste estudo (figura 2) procuram 

demonstrar como alterações do fluxo de água verde em sistemas de produção podem 

causar perturbações tanto na regulação do ciclo hidrológico local ou regional, como na 

produção de água azul. 

Figura 2. Esquema do método para desenvolver FCs para a escassez de água verde e avaliar 
a PAV 

Foram desenvolvidos dois conjuntos de FCs espacialmente diferenciados para duas 
interfaces WS e WA. Os FCs relativos à interface WS, FCWS (m3/meq

3 ), permitem avaliar as

perturbações na disponibilidade de água azul a longo-prazo, devido a alterações das 

escorrências superficiais, enquanto os FCs relativos à interface WA, FCWA (mH2O
3 .mH2Oeq

-3
), 

permitem avaliar as perturbações na troca de fluxos de água verde com a atmosfera devido 

a LULC, ao nível de uma bacia ou região.  

Os FCWS consideram a evapotranspiração total efetiva de um sistema de produção, assim 

como a relação entre os fluxos de água verde e os FCs para a escassez de água azul - AWARE 

(Available WAter Remaining)15, avaliando como a procura e disponibilidade de água verde 

podem afetar a produção de água azul. Os FCWA consideram a evapotrasnpiração total 

efetiva de um sistema de produção, a evapotranspiração efetiva do uso de solo de 

referência, assim como a evapotranspiração efetiva anual da água verde de um sistema de 

produção. Tanto os FCWS como os FCWA foram redimensionados considerando o seu valor 

máximo global (FCWS, max e FCWA, max, respetivamente), o que se traduz numa variação de 

FCs entre 0,01 e 1mH2O
3 .mH2Oeq

-3
. Foi considerado que para FCs acima de 0,60mH2O

3 .mH2Oeq
-3

Alterações no consumo de água verde via ET
(30 arco minutos, escala global)

Alterações dos fluxos de 
água verde que retorna à 

atmosfera

Interface água verde/soloInterface água verde/atmosfera

ET efetiva de água verde do sistema de
produção em estudo, ETg, eff, tendo por

base o MODIS ET, a água verde
disponível para escorrência superficial e
a quantidade retida no solo

Alterações na produção de água 
azul em resultado de alterações na 

disponibilidade de água verde

Média mundial  anual efetiva de ET de 
água verde por sistema de produção, 

ETg,  eff

� ET total efetiva do sistema de produção
em estudo (água verde + água azul), ET eff

� ET efetiva do uso de solo de referência,
ETPNV, eff

AWARE (FC da escassez

de água azul)

FCWA FCWS

Caracterização

Redimensionado por
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ocorrem situações de severa escassez de água verde, à semelhança do que foi estabelecido 

por Alcamo et al..32 

Os FCWS e FCWA foram calculados segundo as Eqs. 4 e 5. 

FCWS = 
ETg, eff

ET���g, eff
×AWAREy×

1

FCWS, max

(Eq. 4) 

FCWA= 
ETg, eff

ET���g,  eff
×� ET eff

ETPNV, eff
� ×

1

FCWA, max

(Eq. 5) 

em que: 

AWAREy (mH2O
3 .mH2O

-3
) é o FC para a escassez de água azul, para diferentes tipos de cobertura 

de solo (y) – agricultura, não-agrícola (incluindo floresta) e cobertura de solo não 

identificada; 

ET���g,  eff ( 1400mH2Oeq
3 .ha-1.ano-1) é a média global anual de água verde efetivamente ET, para 

diferentes coberturas de solo; 

ETeff (mH2O
3 .ha-1.ano-1) é a evapotranspiração total efetiva (água verde + água azul) de um 

dado sistema de produção, sendo determinada atendendo ao BIER.10 

Tanto os fluxos verticais de água verde como horizontais afetam a escorrência superficial, 

afetando a produção de água azul. Este aspeto é considerado na Eq. 4 pelo rácio entre 
ETg, eff e ET���g,  eff (fluxo vertical) e pelo AWARE (fluxo horizontal). A Eq. 5, para além do fluxo

vertical, também considera o rácio entre ETeff e ETPNV, eff (mH2O
3 .ha-1.ano-1) pois na ausência 

de atividade antropogénica existe uma cobertura de solo quasi-natural (uso de solo de 

referência) que consome água verde. 

Caso de estudo – E. globulus 

A unidade funcional (UF) é 1m3 de madeira de E. globulus em base seca sem casca. Numa 
primeira fase, foi realizado o inventário da água verde consumida pelos povoamentos de E. 
globulus instalados em várias regiões de Portugal Continental, como explicitado na 
subsecção ‘inventário do consumo net efetivo de água verde’. Posteriormente a PAV 
diferenciada espacialmente para os vários povoamentos de E. globulus foi avaliada 
mediante a multiplicação dos dados de inventário pelos correspondentes FCWS e FCWA.

Resultados e discussão 

As figuras 3a) e 3b) mostram os FCWS e FCWA obtidos. Para FCWS superiores a 0,60 

mH2O
3 .mH2Oeq

-3
, verificam-se perturbações severas na produção de água azul, principalmente: 

(1) na região Central da China (com predominância de pastagens); (2) no sudeste da
Austrália (com predominância de floresta de folhosas); (3) na região central dos Estados
Unidos da América (com predominância de pastagens e floresta de coníferas). Nestas
regiões, menos de 15% da precipitação dá origem a água azul, pelo que as reservas de água
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azul não são muito sensíveis às LULC. Para os FCWA, observam-se alterações significativas 

dos fluxos de água verde devolvidos à atmosfera: (1) no Alasca (com predominância de 

matos), apresentando níveis de precipitação extremadamente baixos (<10 mm.ano
-1

); e (2) 

na região central da China (com predominância de pastagens e solo estéril), apresentando 

também níveis de precipitação extremadamente baixos (<10 mm.ano
-1

). Os FCWS e FCWA

mostram que a interface água verde/atmosfera é sujeita a uma maior perturbação na troca 

de fluxos do que a interface água verde/solo.  

Figura 3a) FCs de água verde para a interface WS, FCWS, à escala global. 3b) FCs de água 

verde para a interface WA, CFWA, à escala global. Para ambas as figuras, as regiões a branco 

correspondem a áreas estéreis ou de vegetação escassa, a corpos de água, neve e gelo e 

áreas urbanas, para as quais não ocorre evapotransiração de água verde ou não existem 

valores disponíveis 

As figuras 4a) e 4b) apresentam, em detalhe, os FCWS e FCWA obtidos em Portugal 

Continental, verificando-se em algumas zonas da região litoral perturbações significativas, 

quer na produção de água azul, quer na troca de fluxos de água verde com a atmosfera, 

estando estas, no entanto, abaixo do limite de escassez severa de água. 

Figura 4a) FCs de água verde para a interface WS, FCWS, para Portugal Continental. 4b) FCs 

de água verde para a interface WA, FCWA, para Portugal Continental  

b) a) 

a) b) 
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Caso de estudo – E. globulus 

A figura 5 mostra os resultados do inventário do consumo net efetivo de água verde, 
∆ETg, eff, para os povoamentos de E. globulus instalados em Portugal Continental. O ∆ETg, eff 

apresenta valores maiores para os povoamentos localizados nas regiões litoral norte e 
centro. Este maior consumo de água deve-se não só aos níveis de precipitação, à T e 

radiação solar, à capacidade de retenção e água no solo, mas também às caraterísticas da 

vegetação em estudo, como a condutância da copa e o índice de área foliar. A conjugação 

destes fatores contribui, assim, para um AMA superior ao verificado para o resto do país
10

.

Importa ainda referir que a quantidade de água necessária para garantir o funcionamento 

dos serviços dos ecossistemas aquáticos, incluindo a quantidade de água necessária para a 

subsistência e bem estar humano (ETEWR, eff, 13667 mH2O
3 .ha

-1
.ano-1), está garantida nestas

regiões.
10

Figura 5. Inventário do consumo net efetivo de água verde, ∆ETg, eff para os povoamentos

de E. globulus instalados em Portugal Continental

A figura 6 mostra os resultados da PAV para as interfaces WS e WA. A PAV para ambas as 

interfaces varia entre 0,1 e 280,0 m
H2O-eq

3
.m

madeira

-3
. Para ambas as interfaces, as regiões, 

litoral norte e centro de Portugal apresentam os maiores valores para a PAV. A figura 6 

mostra que a interface WS assume um papel preponderante face à interface WA, dando a 

indicação de que alterações de água verde ET afetam a produção de água azul superficial. 

No entanto, tal como explicitado anteriormente, tendo em conta os níveis de precipitação e 

os requisitos ambientais da água, a redução potencial da produção de água azul de 

superfície nas regiões litoral norte e centro não resulta numa diminuição na disponibilidade 

de água a longo prazo, água esta necessária para manter todas as funções dos ecossistemas 

terrestes e aquáticos. 
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Figura 6) PAV para os povoamentos de E. globulus a) para a interface WS, b) para a interface 
WA 

Conclusões 

Seguindo a tendência atual em ACV de desenvolvimento de FCs diferenciados 

espacialmente para algumas categorias de impacte (como por exemplo, a acidificação 

terrestre, a eutrofização aquática, e a escassez de água), este estudo desenvolve pela 

primeira vez FCs diferenciados espacialmente para a água verde, quantificando o consumo 

net efetivo de água verde à escala global.  

Os FCWS e FCWA apresentam variabilidade à escala global, principalmente no hemisfério 

Norte, essencialmente devido à variação de temperatura e precipitação, assim como às 

características do coberto vegetal. Os FCs determinados suportam a tomada de decisão na 

medida em que permitem aos stakeholders: (1) identificar oportunidades para aumentar a 

eficiência de uso de água em culturas agrícolas e florestais que já experienciem uma severa 

escassez de água verde e azul; e (2) ponderar uma eventual alteração no padrão de cultivo 

atendendo a alterações de disponibilidade de água verde. 

A aplicabilidade destes FCs foi demonstrada num caso de estudo de E. globulus em Portugal. 
A estratégia nacional para a floresta portuguesa recomenda a reordenação da ocupação da 
floresta com base na precipitação e nos níveis de produtividade como estratégia para 
maximizar o AMA. De acordo com esta estratégia, os povoamentos de E. globulus devem ser 
localizados principalmente nas regiões litorais. Apesar dos resultados de impacte 
mostrarem que nestas regiões ocorrem perturbações na produção de água azul superficial, 
os níveis de precipitação e as características do solo garantem a disponibilidade de água a 
longo prazo necessária para manter todas as funções dos ecossistemas, incluindo a 
produção de madeira. 

 

a) b) 
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Resumo 

Nas áreas urbanas, a crescente produção de resíduos, aliada ao crescimento demográfico, 

tem ganho cada vez mais expressão como eixo de atuação urgente para a promoção da 

sustentabilidade urbana. Simultaneamente, existe um elevado potencial para uma gestão de 

resíduos mais eficiente através da adaptação de políticas públicas, análise do metabolismo 

da cidade e envolvimento da população. Neste contexto surge o projeto UrbanWINS 

(www.urbanwins.eu), com forte abordagem participativa apoiado na plataforma Online 

Ágoras e em Ágoras Locais em 8 cidades-piloto, visando desenvolver Planos Estratégicos 

Eco-inovadores para a Prevenção e Gestão de Resíduos. Estas sessões presenciais 

colaborativas, estruturadas em quatro fases (6 a 8 sessões) encontram-se, presentemente, 

na segunda fase – terceira ronda. 

Introdução 

Atualmente estima-se que uma grande percentagem da população mundial (54%) reside em 

áreas urbanas1, com tendência a aumentar. Segundo Hoornweg e Pope, em 2010, cerca de 

757 milhões de pessoas viviam nas 101 maiores cidades, representando 11% da população 

mundial2. Sendo estas as maiores impulsionadoras do consumo de recursos e 

consequentemente grandes produtoras de resíduos. Calcula-se que produzam por ano cerca 

de 1.3 biliões de toneladas de resíduos sólidos e a projeção para 2025 é de 2.2 biliões de 

toneladas por ano3, 4.  

Deste modo, a gestão e eliminação dos resíduos é um motivo de preocupação central. De 

facto, uma gestão ineficiente contribui para a sobrecarga dos recursos existentes 

contribuindo para a degradação da qualidade de vida da população urbana5. Há, pois a 

necessidade de melhorar a utilização dos recursos, através de um melhor aproveitamento 

dos fluxos de materiais/resíduos com vista a garantir o acesso às matérias-primas e à 

reutilização.  

Olhar as cidades como organismos vivos e únicos, trabalhando em soluções a nível local, 

recorrendo a uma abordagem mais direta para fins concretos2, oferece uma oportunidade 

para delinear estratégias inovadoras. Neste âmbito o estudo do metabolismo urbano das 

cidades representa uma ferramenta chave para a identificação de problemas ambientais 
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relacionados com o crescimento do consumo de recursos e para a elaboração de políticas 

públicas. 

O estudo do metabolismo urbano tem por base o entendimento dos fluxos materiais e das 

inter-relações entre a economia e o meio ambiente, considerando que a economia funciona 

como um subsistema ambiental, dependente do fluxo contínuo de materiais e energia6. 

Para esta abordagem, uma cidade é vista como um organismo, e nunca será sustentável em 

sentido estrito, pois não pode depender exclusivamente da autossuficiência dos recursos 

extraídos unicamente no seu perímetro, podendo depender de alimentos, combustíveis e 

materiais de outros lugares mais distantes. Isto leva a que a vitalidade das cidades dependa 

das relações espaciais com o interior circundante e as redes de recursos globais7. Para 

otimizar o metabolismo urbano de uma cidade é necessário considerar que comportamento 

de uma cidade é influenciado pelas vivências dos seus habitantes, e a sua sustentabilidade a 

longo prazo depende da forma como estes se envolvem nos processos que visam responder 

aos desafios relacionados com a gestão de recursos e resíduos com que a sociedade atual se 

debate. 

Estas pressões para desenvolvimento de políticas e planos para uma gestão mais eficiente 

de resíduos estão na base da controvérsia8. Uma vez que, problemas complexos, como a 

gestão de resíduos, têm uma multiplicidade de soluções, a própria definição do problema 

requer algum processo de construção coletiva de consenso. De facto, a literatura sugere 

que o modelo científico é inadequado nesses casos, porque oferece regras para resolver 

problemas e não para definir problemas, o que está em jogo no processo de tomada de 

decisão9, 10.  

O processo de decisão em contextos complexos não é exclusivamente técnico, mas inclui 

várias opções políticas e julgamento de valor, que quando não levado em consideração a 

tempo gera mais tarde uma série de controvérsias11, e quando isto é ignorado cria-se 

espaço para o conflito.  

Para o evitar, surgem reivindicações para adotar uma postura participativa – que exige o 

envolvimento expandido da sociedade - justificada pela necessidade de envolver os 

utilizadores no processo de tomada de decisão para garantir que as políticas propostas 

respondam mais adequadamente às necessidades, trazendo para o processo os diferentes 

tipos de conhecimento e assegurando uma implementação eficiente e efetiva. A 

participação visa "amplificar as vozes menos ouvidas" através do empowerment1 da 

comunidade, partindo da ideia de que a imposição sem um amplo consenso leva ao 

fracasso12, enquanto o uso de uma abordagem informal ascendente leva ao sucesso13. 

Assume-se que os stakeholders têm um papel fundamental no processo14.   

Esta postura participativa da sociedade civil surge como forma de assegurar a 

sustentabilidade a longo prazo. No entanto os processos participativos inadequadamente 

conduzidos têm frustrado parte dos especialistas que olham a participação como a fonte de 

conflitos sociais, ao invés de vê-la como uma contribuição para a solução, e uma mais-valia 

1

 Empoderamento 
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para o processo decisório. Os métodos tradicionais impõem limites ao desenvolvimento de 

um senso de responsabilidade compartilhada entre stakeholders na implementação da 

decisão15. Em contraste, as abordagens participativas interativas promovem o envolvimento 

dos stakeholders desde do início do processo, através da participação inclusiva, 

aumentando o sentimento de pertença dos resultados do processo e a responsabilização 

pelas decisões15, contribuindo para a alteração de comportamentos dos stakeholders 

envolvidos.  

Existe assim um potencial para desenvolver soluções e ferramentas capazes de apoiar e 

orientar os processos de tomada de decisão para a prevenção e gestão de resíduos urbanos 

através de uma melhor compressão dos fatores que influenciam o metabolismo das 

cidades, de como estas "digerem" os produtos, bem como o modo como estes fatores 

podem conduzir a mudanças tecnológicas, não tecnológicas e de governância.  

O Projeto UrbanWINS - Metabolismo Urbano na construção de Redes e 

Estratégias Inovadoras de Gestão de Resíduos 

Procurando desenvolver uma melhor compreensão de como as cidades atuais consomem e 

descartam produtos e recursos, e equacionar como prevenir, reduzir e reutilizar os resíduos 

destas, é necessário olhar para as cidades como um organismo vivo. Este olhar da cidade 

como organismo vivo e em conjunto com o envolvimento consistente dos stakeholders, 

permite destacar as oportunidades que podem surgir em termos de inovação e 

sustentabilidade definindo objetivos coerentes e transversais para políticas de resíduos 

eficientes. É neste âmbito que surge o projeto “UrbanWINS - Metabolismo Urbano na 

construção de Redes e Estratégias Inovadoras de Gestão de Resíduos” (www.urbanwins.eu), 

um projeto Europeu financiado pelo programa Horizonte 2020 (WASTE-6b-2015), lançado 

em junho de 2016 com a duração de 36 meses. O consórcio do projeto conta com 27 

parceiros de 7 países Europeus (Áustria, Itália, Roménia, Portugal, Espanha, Suécia e 

Alemanha), onde se incluem municípios e autoridades locais, centros de investigação e 

universidades, empresas e ONG’s. 

O UrbanWINS propõe-se a desenvolver e testar métodos para a elaboração e 

implementação de Planos Estratégicos Eco-inovadores para a Prevenção e Gestão de 

Resíduos em 8 cidades-piloto com origens socioeconómicas, demográficas e políticas 

heterogéneas, testando e explorando diferentes contextos. Aposta na participação pró-ativa 

dos cidadãos e empresas na cocriação e na co-implementação de ações para a prevenção, 

reutilização e valorização de resíduos.  

Com vista à definição de objetivos, orientações e indicadores adaptados ao nível urbano, 

como guia para o processo de definição de prioridades e implementação de ações a integrar 

os Planos Estratégicos, foram estabelecidas três metas específicas: 
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• Aprofundar a compreensão do estado da arte das estratégias de gestão de resíduos

urbanos e ligações com as abordagens do metabolismo urbano com base na análise

de 24 cidades da UE em 6 países, entre elas as 8 cidades-piloto;

• Criação de instrumentos para o envolvimento de stakeholders no desenvolvimento

de novas soluções;

• Desenvolvimento de um conjunto de recomendações e instrumentos inovadores de

prevenção e gestão de resíduos.

Assim, para alcançar as metas propostos, a abordagem metodológica do projeto consiste na 

aplicação de várias ferramentas nos três eixos principais de atuação do projeto, como 

apresentado no Esquema 1. 
Esquema 6: Síntese metodológica do projeto UrbanWINS. 

Nesta comunicação os autores focam-se essencialmente no eixo referente ao processo 

participativo (C). A aposta numa forte abordagem participativa relaciona-se com o 

entendimento de que transformação real e efetiva da sociedade ocorre quando os 

comportamentos de organizações e dos cidadãos se alteram. Assim a Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA), parceira do projeto com elevada 

experiência na gestão de resíduos, processos e políticas colaborativas 

(www.wteamup.com), lidera o processo participativo do UrbanWINS. 

Colaboração de todos um fator de mudança no metabolismo da cidade 

O enquadramento normativo ao nível da UE coloca uma exigência crescente na cogestão 

ambiental. A controvérsia na tomada de decisões públicas resulta frequentemente da 

dificuldade de integração efetiva, e atempada, no processo de decisão das preocupações e 

interesses daqueles que são diretamente afetados por essas decisões, tornando difícil a 

implementação das mesmas. Deste modo, o envolvimento da sociedade civil tem um papel 
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fundamental no processo contribuindo para assegurar a sustentabilidade a longo prazo. 

Para garantir este envolvimento dos stakeholders é crucial quer o Intercâmbio Social (Social 

Exchange) quer a Abordagem em Rede (Network Approach). Estes dois são aspetos 

essenciais para assegurar relacionamento social a longo prazo, visando a sustentabilidade16. 

As abordagens participativas interativas podem ser assim a melhor maneira de expandir o 

envolvimento dos stakeholders neste novo contexto, permitindo reuniões interativas, 

estruturadas e facilitadas, onde a sua participação é inclusiva, criativa e baseada no diálogo 

verdadeiro15. Isto exige configurações colaborativas e promotoras do diálogo genuíno17,18, 

apoiado em facilitação profissional, nomeadamente através da capacitação de um grupo-

alvo, como aconteceu no caso do projeto UrbanWINS, visando uma governância 

colaborativa local especificamente eficaz. 

Neste sentido, e de forma evitar o inadequado envolvimento dos stakeholders, o processo 

participativo do UrbanWINS comtempla dois eixos de atuação: sessões presenciais 

participadas (Ágoras Locais) e criação de um fórum virtual (Ágora Online).  

Ágora Online 

A FCT NOVA coordena a componente participativa do UrbanWINS, no entanto a plataforma 

Ágora Online foi desenvolvida sob a coordenação de outra equipa2 do projeto.  

O Ágora Online é uma plataforma virtual que permite integrar no projeto, via online, as 

sugestões e ideias dos diferentes stakeholders, estando acessível a todos os interessados 

através do website do projeto: www.urbanwins.eu/online-agora/. Esta plataforma é 

também utilizada como um meio de apresentação dos resultados gerais do projeto, dos 

desenvolvimentos dos Ágoras Locais e acompanha os encontros presenciais e ações locais 

organizadas pelas 8 cidades-piloto, permitindo também que os cidadãos registados 

partilhem entre si, e com o público em geral, notícias, documentos, projeto internacionais e 

outras informações revelantes na área da prevenção e gestão de resíduos.  

Ágoras Locais 

Os Ágoras Locais são encontros presencias a ser realizados em todas as cidades-piloto do 

projeto - Cremona, Torino, Albano Laziale e Pomezia (Itália), Manresa e Sabadell (Espanha), 

Bucareste (Roménia) e Leiria (Portugal). Através deles pretende-se desenvolver planos de 

ação estratégicos, replicáveis, para cada uma das 8 cidades-piloto. Isto resultará num Toolkit 

com as experiências das 8 cidades-piloto na implementação das estratégias participativas, 

para capacitar os decisores a melhorarem as suas políticas de prevenção e gestão de 

resíduos.  

A criação e implementação de Ágoras Locais pretende promover o envolvimento direto dos 

stakeholders a nível local, nomeadamente atores relevantes, como os decisores, a 

2 Asociatia Romania green Building Council (Rogbc). 

132

Parte II



comunidade técnico-científica e a sociedade civil. Esta abordagem participativa transversal e 

inclusiva envolvendo diferentes setores e níveis de decisão, visa contribuir para aumentar a 

consciencialização e a responsabilidade dos stakeholders e a implementação de políticas de 

prevenção e gestão de resíduos, com base na aprendizagem e capacitação. Isto assegurará a 

continuidade do seu envolvimento nos processos de decisão relativos às iniciativas 

relacionadas com resíduos.  

Os Ágoras Locais foram construídos a partir da identificação, seleção e caracterização de 

stakeholders e estruturados de acordo com as especificidades de cada fase, e adaptadas a 

cada cidade piloto. Em geral, os Ágoras Locais, contemplam várias sessões participativas por 

fase (A, B, C, D), Esquema 2, num total de 6 a 8 sessões, precedidas por uma formação das 

equipas das cidades piloto em processos colaborativos - “Promoting Dialogue among Multi-

stakeholders in Public Governance”. É de se referir que a metodologia de um processo 

participativo mantém-se em constante dinâmica, pelo que durante o decorrer do projeto a 

mesma poderá sofrer ajustes e/ou alterações. 

Esquema 2 - Estrutura do processo participativo - Ágoras Locais. 

Os Ágoras Locais são estruturados de acordo com técnicas específicas de envolvimento e 

participação, recorrendo a metodologias interativas para o envolvimento direto e efetivo 

dos participantes, privilegiando a criação de espaços de diálogo, que encorajem a 

aprendizagem mútua, adaptados aos resultados esperados em cada fase do processo.  

O procedimento base deste processo participativo é definido pela FCT NOVA respondendo 

ao desenvolvimento de outputs solicitados pelos parceiros do projeto, nomeadamente pela 

Ecosistemi3 e IUAV4. A FCT NOVA é responsável pelo desenvolvimento de um Toolkit para 

cada Ágora Local. Este Toolkit é um documento de suporte que contém orientações 

relativamente à promoção do evento, escolha do local e organização dos espaços bem 

como, a lista completa do material necessário e um guião para seguir no dia do evento, que 

integra a metodologia da sessão e os documentos de suporte à mesma.  

3 Fondozione Ecosistemi Onlus 
4 Universita IUAV di Veneza 
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Evolução do processo participativo 

Este processo participativo inclusivo e transversal que caracteriza o projeto UrbanWINS 

iniciou-se no lançamento do projeto (junho 2016) com a identificação, seleção e 

envolvimento dos stakeholders através de um mapeamento identificando os atores chave a 

envolver no projeto e nos Ágoras Locais (reporta-se aqui o seu desenvolvimento até ao 

fecho da segunda ronda - dezembro de 2017). Esta identificação, mobilização e 

envolvimento, se bem que intensa na fase preliminar do projeto, é um processo contínuo, 

que decorrerá até ao encerramento do mesmo (maio de 2019). 

Em paralelo cada cidade selecionou dois dinamizadores locais (um representante do 

município e um cidadão local). Os dinamizadores locais e representantes das 8 cidades 

piloto, participaram na Formação de dinamizadores locais para metodologias colaborativas 

ativas e coordenação das sessões dos Ágoras Locais: “Promoting Dialogue among Multi-

stakeholders in Public Governance”. Esta formação ocorreu entre 8 e 10 de maio de 2017 

na FCT NOVA com um total de 24 participantes. Teve como principal objetivo preparar e 

capacitar os dinamizadores locais para a participação pública ativa dando aos formandos 

competências e bases conceptuais para a criação de espaços de colaboração ativa e 

processos de participação mais ampliados. 

Após a seleção dos dinamizadores locais e a formação em metodologias colaborativas o 

passo seguinte para as cidades piloto foi dar início às sessões participativas presencias - 

Ágoras Locais (Tabela 1).  

O 1º Ágora local - Prioridades no consumo de recursos e prevenção de resíduos, foi 

lançado a 6 de junho em Bucareste, e a última sessão foi realizada no início de julho na 

cidade piloto de Albano Laziale. Esta ronda de Ágoras corresponde à fase A do processo e 

teve como objetivo a identificação das três (3) prioridades dos Municípios em questões 

ambientais relacionadas com o consumo de recursos e prevenção de resíduos, contando 

com um total de 217 participantes nas 8 cidades piloto. Entre as prioridades identificadas 

salientam-se: redução de resíduos na fonte, obrigação da implementação de recolha 

seletiva na fonte, sensibilização e educação ambiental, incentivos de redução, 

implementação do sistema PAYT, recuperação de energia, planeamento territorial, 

produção sustentável e consumo de proximidade. 

O 2º/3º Ágora Local – Das Prioridades às Ações, correspondente à segunda ronda, ocorreu 

nas 8 cidades piloto entre o final de setembro e o início de novembro 2017 com um total de 

283 participantes. Estes Ágoras, enquadrados na fase B, tiveram como principal objetivo a 

validação das prioridades identificadas no 1º Ágora, através da aplicação simplificada do 

modelo DPSIR (modelo pressão-estado-resposta), e a elaboração de uma lista preliminar de 

ações, e sua caracterização/desenvolvimento, visando dar resposta aos vários objetivos 

identificados em cada uma das prioridades. 
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Tabela 1 – Dados aos Ágoras Locais realizados até dezembro 2017. 

1ºÁgora Local 2ºÁgora Local 3ºÁgora Local 

Cidade  Data Nº Part Data Nº Part Data Nº Part 

R
O

M
E Albano Laziale 06/07/2017 32 03/10/2017 20 18/12/2017 14 

Pomezia 22/06/2017 30 24/10/2017 12 23/11/2017 20 

Bucharest 06/06/2017 69 11/10/2017 22 09/11/2017 37 

Cremona 23/06/2017 33 25/09/2017 19 06/11/2017 11 

Leiria 29/06/2017 21 07/11/2017 37 - 

Manresa 1ª Parte: 26/06/2017  
2ª Parte: 03/07/2017 

1ªP-43 
2ªP-31 30/10/2017 25 - 

Sabadell 19/06/2017 21 09/11/2017 17 - 

Torino 29/06/2017 32 28/09/2017 22 09/11/2017 27 

À data da elaboração desta comunicação as cidades piloto encontram-se a iniciar o 4º Ágora 

Local, em que se prevê realizar uma análise SWOT [Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)] e TOWS participativa 

das ações que emergiram dos Ágoras anteriores e que irão integrar o Strategic Planning 

Framework (SPf) e posteriormente o Plano de Ação Estratégico Local.  

O Ágora seguinte será em formato de seminário, onde serão apresentados os resultados 

iniciais do processo e o Strategic Planning Framework (SPf) desenvolvido para cada uma das 

cidades piloto, neste evento serão ainda hierarquizadas, por método de votação, as ações 

propostas (Top 6). Seguem-se duas sessões dedicadas à avaliação, seleção e 

desenvolvimento das 6 ações, resultando num Plano de Ação Estratégica Local, de onde 

serão selecionadas pelo menos três ações a serem implementadas - Ações Piloto. No 7º 

Ágora, os stakeholders contribuirão para a criação de um Plano de Avaliação das Ações 

Piloto, e por último, no 8º Ágora, que irá decorrer após o período de implementação das 

ações, será avaliado o resultado destas ações e desenvolvidas diretrizes para replicação 

deste processo no futuro. 

Considerações finais  

A cidade é um organismo vivo e como tal uma melhor compreensão, e a promoção das 

interações ao longo das cadeias de materiais de produção e consumo, contribui para novas 

soluções ao nível da gestão de resíduos, por assegurar a compreensão da dimensão dos 

seus vínculos com questões económicas e sociais e a promoção de mudanças de estilo de 

vida. Articulando esta postura a um processo que visa a colaboração reforça o potencial 

para soluções inovadoras. Este conjunto de elementos contribui para melhor assegurar a 

sustentabilidade urbana a longo prazo, reforçando o entendimento de que uma 

transformação real e efetiva na prevenção e gestão de resíduos ocorre quando os 

comportamentos de organizações e dos cidadãos se alteram.  
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Assim o processo participativo que caracteriza o UrbanWINS tem como base os Ágoras 

Locais e Online, e visa levar à melhoria do diálogo entre stakeholders e contribuir para o 

aumento das oportunidades de crescimento do conhecimento individual e coletivo graças 

ao cruzamento de ideias, conhecimento e experiências. Mais, assegura que os stakeholders, 

incluindo os cidadãos, se pronunciem em voz direta no desenvolvimento destas estratégias 

para a gestão de resíduos locais, e contribui para uma implementação efetiva e responsável. 

Os Ágoras Locais, elemento de suporte do processo participativo, encontram-se de 

momento na terceira ronda, onde as prioridades e ações propostas inicialmente serão 

analisadas individualmente. Este esforço representa um passo coletivo em frente para a 

resolução de um problema que só tem a ganhar com o envolvimento de todos, ajudando a 

criar ferramentas e instrumentos inovadores de prevenção e gestão de resíduos, 

promovendo a capacitação dos decisores para melhorarem as políticas de prevenção e 

gestão de resíduos com vista a melhorar a qualidade urbana e a criar cidades mais 

inclusivas, resilientes e sustentáveis.  

Agradecimentos 

Ao WASTE@NOVA, parte da equipa da FCT NOVA responsável pela gestão de resíduos e que 

colabora no projeto, nas pessoas de Graça Martinho, Ana Silveira, Ana Pires, Ana Gomes, 

Mário Ramos e Pedro Santos. Ao Município de Leiria, à Universidade de Coimbra e à 

CeifaCOOP, parceiros nacionais do UrbanWINS, e aos restantes parceiros do projeto. À 

Fundação para a Ciência e Tecnologia por ter parcialmente financiado esta investigação 

através do apoio ao MARE - Programa Estratégico UID/MAR/04292/2013. 

Referências  
1. UN (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights. United Nations, Department of

Economic and Social Affairs, Population Division. ISBN 978-92-1-151517-6
2. Hoornwerg, D e Pope, K. (2016). Population predictions for the world’s largest cities in the 21st century.

Environment & Urbanization.
3. UNEP (2011). Waste Investing in Energy and resurce Efficiency. Em Filho, W. Brandli, L. Moora, H. Kruopien,

J. Stenmarck, A. (2016). Benchmarking approaches and methods in the field of urban waste. Management.
Journal of Cleaner Production 112.

4. Hoornweg e Bhada-Tata, (2012). What a waste. A global review of solid waste management. Urban
development series papers. em Filho, W. Brandli, L. Moora, H. Kruopien, J. Stenmarck, A. (2016).
Benchmarking approaches and methods in the field of urban waste. Management. Journal of Cleaner
Production 112.

5. Filho, W. Brandli, L. Moora, H. Kruopien, J. Stenmarck, A. (2016). Benchmarking approaches and methods
in the field of urban waste. Management. Journal of Cleaner Production 112.

6. Day, D. (1997). Citizen Participation in the Planning Process: An essentially contested concept? In Journal of
Planning Literature, vol.11, nº3 (February 1997) Sage publications, Inc.

7. Niza, S., Rosado, L. e Ferrão, P. (2009). Urban Metabolism Methodological Advances in Urban Material Flow
Accounting Based on the Lisbon Case Study. Journal of Industrial Ecology.

8. Petts, J. (2010). Evaluating the Effectiveness of Deliberative Processes: Waste Management Case-studies.
Journal of Environmental Planning and management.

136

Parte II



9. Innes, J., Gruber, J., Neuman, M., Thompson, R. (1994). Coordinating Growth and Environmental
Management through Consensus Building. Policy Research Program Report, California Policy Seminar,
University of California, USA.

10. Dryzek, J. (2000). Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations. Cambridge
University Press, Cambridge, England.

11. Lake, R. (Ed.) (1987). Resolving Locational Conflict. Center for Urban Policy Research, Rutgers - The State
University of New Jersey, USA.

12. Christie P., White A. (2007). Best practices in governance and enforcement of marine protected areas: an
overview. FAO Expert Workshop on Marine Protected Areas and Fisheries Management: Review of Issues
and Considerations. FAO, Rome.

13. Ansell, C., Gash, A., (2008). Collaborative governance in Theory and practice. Journal of Public
Administration Research and Theory Advance 18, 543e571.

14. Berkes, F., (2009). Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organizations and
social learning. Journal of Environmental Manage- ment 90, 1692e1702.

15. Vasconcelos, L. T. (2000). New Ways in Shapping Local Agendas – the Experience in Implementing
Sustainability at the Municipal Level, ACSP Nov 2-5, 2000, Atlanta, Georgia, USA.

16. Nkhata AB, Breen CM, Freimund WA (2008). Resilient social relationships and collaboration in the
management of social-ecological systems. Ecol Soc 13:2

17. Habermas, J. (1970). ‘Towards a theory of communicative competence’, Inquiry, 13 (1-4), 360-375.
18. Habermas, J. (1991). ‘A reply’, in Axel Honneth and Hans Joas, eds., Communicative Action:    Essays on

Jürgen Habermas’s The Theory of Communicative Action, translated by Jeremy   Gaines and Doris L. Jones,
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pp. 214-264 (first published in German in 1986).

19. Kalmykova, Y., Rosado, L. Patrício, J., (2016). Resource consumption drivers and pathways to reduction:
economy, policy and lifestyle impact on material flows at the national and urban scale. Journal of Cleaner
Production 132.

20. Rosado, L. Niza, S. Ferrão, P., (2014). A Material Flow Accounting Case Study of the Lisbon Metropolitan
Area using the Urban Metabolism Analyst Model. Journal of Industrial Ecology.

21. Rosado, L. Kalmykova, Y. Patrício, J. (2016). Urban metabolism profiles. An empirical analysis of the
material flow characteristics of three metropolitan areas in Sweden. Journal of Cleaner Production 126.

137

Parte II



VALORIZAÇÃO DE CINZAS DE BIOMASSA E RESÍDUOS DE 
CAFÉ ATRAVÉS DA SUA APLICAÇÃO NO SOLO: ENSAIOS DE 
CAMPO 

João Peres Ribeiro1, Estela Domingos Vicente1, Isabel Nunes1, Luís Tarelho1, 
Célia Alves1, Ana Paula Gomes1 

1 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar/Departamento de Ambiente e Ordenamento, 

Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal 

joaoperes@ua.pt, estelaavicente@ua.pt, isanunes@ua.pt, ltarelho@ua.pt, 

celia.alves@ua.pt, pgomes@ua.pt 

Resumo 

Neste trabalho foi avaliada a deposição no solo como modo de gerir 2 resíduos de produção 

industrial e doméstica: cinzas de combustão de biomassa e resíduos de café. Foram 

realizados ensaios no campo, com a incorporação no solo de 7,5 ton. ha-1 de (i) cinza volante 

industrial - CI, (ii) cinza doméstica - CD ou (iii) mistura cinza doméstica+borras de café 

(CD+BC), seguida de uma sementeira de azevém. Após 2 meses, todos os tratamentos 

aumentaram o pH do solo e a biodisponibilidade de Ca, Mg e K, particularmente a aplicação 

de CD. As aplicações CD e CD+BC inibiram significativamente o crescimento de azevém. Os 

resultados obtidos mostraram que a incorporação de cinzas no solo pode ser uma forma 

viável de gerir estes resíduos, nomeadamente à escala doméstica, onde cargas desta 

magnitude se aplicam.  

Introdução 

Em Portugal, em 2015, só a indústria papeleira gerou 75 000 ton de resíduos de queima de 

biomassa, incluindo cinzas, que representam a fração inorgânica da biomassa obtida após 

combustão da mesma.1 A fração de granulometria mais baixa (1 a 150 µm) é geralmente 

referida como cinza volante.2 Este resíduo é também produzido a nível doméstico (e.g. em 

lareiras), em quantitativos desconhecidos. As cinzas de biomassa são tipicamente alcalinas 

(pH entre 8 e 13) e ricas em macronutrientes essenciais às plantas, como Ca, Mg, K, P ou S, 

além de uma série de outros elementos minoritários, como Fe, Mn, Na, Zn, Al, Si, B, Mo, Ti, 

etc. 3–5 

Estas características conferem às cinzas potencial para correção do solo, como tem vindo a 

ser descrito na literatura.6–9 Além do fornecimento de nutrientes essenciais às plantas, a sua 

aplicação no solo pode contribuir para a correção do pH, aumento da porosidade do solo e 

consequentemente da capacidade de retenção de água, aumento da atividade enzimática e 
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imobilização de metais pesados.3,10 A Suécia e a Finlândia são exemplos de boas práticas no 

que à aplicação de cinzas de biomassa no solo diz respeito, com legislação própria que 

regula esta prática.  

Em relação ao efeito que este tipo de tratamento pode ter no crescimento das plantas, 

encontram-se resultados contraditórios na literatura publicada sobre esta temática. Alguns 

estudos da década de 90, apontaram aumentos significativos no crescimento de plantas em 

solos tratados com cinzas de biomassa, bem como aumentos nos teores de Ca, Mg e K no 

tecido vegetal.7,11 Mais recentemente, Augusto et al. (2008) reportou que um 

favorecimento do crescimento de plantas nestas condições apenas seria de esperar em 

solos orgânicos, dado o azoto ser o principal requisito de fertilização da maioria dos solos 

minerais, e as cinzas serem praticamente livres de N.12 Brännvall et al. (2015) reportaram 

que a fertilização de solos com cinza de biomassa misturada com um suplemento orgânico 

(no caso, lamas de digestão anaeróbia de águas residuais) inibiu o crescimento de plantas e 

o aumento do teor de nutrientes no tecido vegetal.13

Neste contexto de suplemento orgânico à aplicação de cinzas de biomassa surgem as borras 

de café. Estas são resíduos acídicos, de granulometria fina e elevados teores de humidade 

(80 a 85 %), matéria orgânica, obtidos durante a preparação de café instantâneo a partir de 

grãos/pó de café com água quente.14 O café é uma das bebidas mais consumidas a nível 

mundial, o que impulsionou a disseminação de máquinas domésticas de café instantâneo. 

Desta forma, todos os consumidores domésticos de café se tornaram produtores de alguma 

quantidade de resíduos de café, para os quais a solução mais usada é a eliminação como 

resíduo indiferenciado.  

Algumas práticas de gestão sustentável deste resíduo têm sido estudadas em anos recentes, 

como a sua utilização em compostagem15, aplicação em construção não-estrutural, como 

pavimentação16, aplicação no processo de extração de tanina17 ou a produção de materiais 

de adsorção de CO2.18   

O objetivo deste trabalho foi avaliar a deposição no solo como meio de gerir e reaproveitar 

as cinzas de combustão de biomassa florestal e as borras de café, resíduos produzidos tanto 

a nível industrial como doméstico. A solução estudada permite não só desviar resíduos de 

aterro, como fazer a reciclagem dos nutrientes no solo, contribuindo para a implementação 

de práticas de economia circular. 

Metodologia 

Neste trabalho foi estudada a deposição no solo de três tipos de resíduo: i) cinza volante 

industrial (CI) proveniente da combustão de biomassa florestal numa instalação industrial 

do sector da pasta e papel; ii) cinza doméstica (CD) recolhida numa lareira convencional 

doméstica, após combustão de uma mistura de combustíveis florestais; iii) mistura 50:50 
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(%p.p, base seca) entre CD e borras de café (CD+BC). As borras de café foram recolhidas 

numa cafetaria local, sendo o material usado o resultado de uma amostra combinada de 2 

dias de geração. Estas foram utilizadas tal e qual foram recebidas, sem qualquer pré-

tratamento.  

A aplicação destes materiais no solo foi feita a uma carga de 7,5 ton ha-1 (base seca), à 

superfície do solo, com o cuidado de procurar que o material fosse igualmente distribuído 

pela área de estudo. No caso da aplicação CD+BC, a mistura foi feita previamente e depois 

então aplicada no solo. A carga usada foi escolhida com base em valores publicados em 

estudos análogos 9,7,19,20, procurando igualmente um equilíbrio entre uma carga 

suficientemente alta para obter resultados estatisticamente significativos, mas não 

excessivamente alta para um cenário de gestão doméstica dos resíduos. 

Os ensaios de campo foram levados a cabo num solo ligeiramente acídico do distrito de 

Aveiro, na região costeira de Portugal. O terreno de teste foi dividido em 12 parcelas 

quadradas de 0,25 m2. Cada parcela foi distanciada da seguinte por um mínimo de 0,20 m. 

O layout da grelha de teste está representado na figura 1, onde se pode ver que cada linha 

da grelha continha uma parcela de cada condição e que cada tratamento foi replicado três 

vezes. Aos tratamentos foram ainda adicionadas três parcelas de controlo (CT), a cujo solo 

não foi aplicado nenhum tratamento. Na figura 2 encontram-se fotografias do terreno de 

teste, após ser limpo, dividido nas 12 parcelas, e ser-lhe aplicado o tratamento selecionado.  

Figura 1: Layout do terreno de teste, com a grelha de parcelas de solo. CT – solo de 

controlo; CI – solo tratado com cinza industrial; CD – solo tratado com cinza doméstica; 

CD+BC – solo tratado com mistura de cinza doméstica e borras de café 
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Figura 2: Fotografias tiradas no momento de aplicação dos materiais nas parcelas de solo 

(cima) e 15 dias após a aplicação 

Em cada parcela foi semeado azevém (Lolium perenne) com o intuito de avaliar o efeito que 

a aplicação dos materiais de estudo no solo pode ter no crescimento de plantas. A 

sementeira foi feita a uma taxa de 22 gsementes.m
-2, de acordo com a indicação comercial de 

20 a 25 gsementes.m
-2, bem como a valores apontados em estudos anteriores.7 Sessenta dias 

após a sementeira, a biomassa edificada em cada parcela foi cortada (2-3 cm acima da 

superfície do solo), seca numa estufa durante 24h e pesada. O índice de crescimento (IC) foi 

calculado para cada parcela de solo de acordo com a equação 1, onde m designa massa. 

Quando inferior a 0.8, o IC indica a existência de fitotoxicidade do material aplicado no 

solo.21   

IC = (mbiomassa/msementes) / (mbiomassa no CT/msementes no CT) (1) 

Amostras de solo foram igualmente retiradas de cada parcela (0 – 15 cm de profundidade) 

após os 60 dias. Estas amostras foram secas ao ar até massa constante e crivadas a 2 mm. 

Após este pré-tratamento, as amostras foram extraídas pela solução de Mehlich III, que 

permite a quantificação do teor efetivamente biodisponível de cada elemento no solo. O 

conteúdo de K, Ca, Mg, Fe, Mn, Na, Al e Zn foi analisado por espectrofotometria de 

emissão/absorção atómica, com um PerkinElmer AAnalyst 200. O conteúdo em P foi 

quantificado por determinação colorimétrica, de acordo com a metodologia proposta no 

Standard methods for the examination of water and wastewater22 e com recurso a um 

espectrofotómetro UV/Vis Camspec® M501 Single Beam Scanning.  

Estes métodos analíticos foram igualmente utilizados na caracterização da composição 

química dos materiais aplicados no solo, tendo estes sido previamente digeridos, para 

avaliação do teor total em elementos. A técnica de digestão utilizada seguiu o procedimento 

descrito na CEN/TS 15290:2006, com recurso a um digestor Berghof Speedwave ® Four 

microwave system, com vasos de digestão TFM™.    
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Adicionalmente, todas as amostras de CI, CD, BC e de solo recolhido nas diferentes parcelas 

de campo foram analisadas em relação ao pH numa suspensão 1:5 (v/v) de sólido em água, 

de acordo com o procedimento da norma ISO 10390:2005. A medição do pH foi feita com 

recurso a um Denver Instrument® model 25. O solo estudado foi ainda caracterizado quanto 

ao seu teor de matéria orgânica (através de adaptação do procedimento da CEN/TS 

14775:2004) e da sua capacidade de campo (através da adição faseada de água, até 

saturação, a um perfil de solo de cerca de 0.3m, recolhido no campo). 

Aos resultados foram aplicados testes T a amostras independentes (p<0,05), para 

diferenciar estatisticamente as médias com um nível de confiança de 95%. 

Resultados 

O pH e o teor de matéria orgânica são dois dos fatores que mais afetam a biodisponibilidade 

de nutrientes no solo, sendo aceite como intervalo de pH ótimo para a maioria dos 

nutrientes 6 a 7,5.23 Na tabela 1 verifica-se que o solo estudado apresenta um pH fora desta 

gama ótima, ligeiramente ácido. Este valor enquadra-se contudo nas gamas apresentadas 

como médias dos solos portugueses: 4,0-5,8 em zonas rurais; 4,2-7,2 em zonas urbanas. O 

teor de matéria orgânica está acima do habitual máximo para solos portugueses (cerca dos 

11%).24,25 A densidade do solo é inferior a valores típicos de 1,1 a 1,6 kg L-1, o que se reflete 

numa capacidade de retenção de água superior. 26 

Tabela 1: Características físico-químicas do solo de estudo, no seu estado original 

pH 5.03 ± 0.14 

Teor de matéria orgânica [%p.p., base seca] 13.9 ± 0.3 

Densidade bulk [g cm-3] 0.596 

Capacidade de campo [kgágua kg-1
solo seco] 0.636 

Na tabela 2 e figura 3 está representada a composição físico-química dos materiais a aplicar 

no solo, verificando-se o esperado pH acima de 11 das cinzas de biomassa e ácido (< 6) das 

borras de café, que são quase totalmente matéria orgânica não estabilizada. Em relação à 

composição elementar, as cinzas são particularmente ricas em Ca e K, enquanto as borras 

de café são essencialmente ricas em K, com conteúdos consideráveis também de Mg e P. 

Destaca-se a riqueza das cinzas industriais em Al, elemento potencialmente tóxico para as 

plantas, caso a sua biodisponibilidade seja favorecida. Este facto não é completamente 

inesperado, tendo já sido reportado em outros estudos. 4,27 

Tabela 2: Características físico-químicas dos materiais a aplicar no solo 
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Cinza 

industrial 

Cinza 

doméstica 

Borras de café 

Teor de humidade (%p.p) 0.46 ± 0.20 4.52 ± 0.81 55.8 ± 0.12 

Teor de matéria orgânica 

(%p.p, base seca) 

7.09 ± 1.03 15.7 ± 2.33 98.1 ± 0.02 

pH 12.4 ± 0.01 11.8 ± 0.03 5.76 ± 0.11 

Figura 3: Fração mássica (g elemento . kg solo
-1) dos diferentes elementos analisados na 

composição química dos três materiais aplicados no solo (CI=cinza industrial; CD=cinza 

doméstica; BC=borras de café) 

Todas as aplicações de material aumentaram o pH do solo (v. tabela 3), para valores entre 

7,3 e 7,9 dois meses após a aplicação. Este valor ronda o limite superior do intervalo de pH 

referenciado como o ótimo para disponibilidade de nutrientes: 6 a 7,5. 23 A incorporação de 

CD no solo foi a aplicação que maior aumento causou, mesmo quando combinada com as 

BC, o que evidencia o seu maior potencial de correção de pH, possivelmente devido à 

riqueza da sua composição química em Ca e K, quando comparadas com as CI. 

Tabela 3: pH do solo 60 dias após incorporação dos materiais e da sementeira de azevém 

pH 

Controlo – CT 5.86 ± 0.05 

Solo + Cinza industrial – CI 7.36 ± 0.10 

Solo + Cinza doméstica – CD 7.88 ± 0.06 

Solo + [Mistura CD+Borras de café BC] 7.67 ± 0.03 

Como se pode ver na figura 4, todos os tratamentos aumentaram significativamente 

(p<0,05) a disponibilidade dos macronutrientes Ca, Mg e K no solo, bem como do 

micronutriente Mn. Este aumento foi particularmente acentuado nas aplicações com CD, 

refletindo a riqueza da composição química destas nestes elementos, em adição ao superior 
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aumento de pH no solo causado por estas aplicações. No caso do P, apenas as aplicações 

envolvendo CD produziram aumentos estatisticamente significativos de biodisponibilidade 

(p=0.0725). Para todos estes casos, as diferenças provocadas pelas aplicações CD e CD+BC 

não são estatisticamente diferentes, o que prova que a adição de BC foi pouco relevante no 

que diz respeito ao enriquecimento do solo em macronutrientes. 

Figura 4: Biodisponibilidade (gelemento.kgsolo
-1) dos diferentes elementos no solo 60 dias após 

incorporação dos materiais estudados 

A incorporação de CD (e CD+BC) reduziu significativamente a biodisponibilidade de Al no 

solo, o que é igualmente um resultado positivo destas aplicações, e decorre provavelmente 

da correção de pH do solo. De resto, Brännvall et al. (2015) referiram que a solubilidade e 

disponibilidade do Al no solo se reduz drasticamente para valores de pH acima de 5, o que 

ocorreu de facto neste trabalho após a incorporação dos materiais de estudo.13 Por outro 

lado, todas as aplicações testadas aumentaram significativamente a disponibilidade de Na 

no solo, o que pode causar excesso de salinização do solo e inibir o crescimento de plantas. 

Na tabela 4 são apresentados os resultados de crescimento de azevém nos solos tratados. A 

massa de azevém colhida nas parcelas tratadas com CI não difere estatisticamente da 

colheita das parcelas de controlo (p=0.8117), ao contrário do que acontece nas parcelas 

com incorporação de CD (p=0,0352). Ainda assim, ambas as aplicações (CI e CD) apresentam 

IC > 0,80, o que é sinónimo de ausência de toxicidade.  

Tabela 4: Produção de biomassa vegetal (azevém) e índice de crescimento para as 

diferentes aplicações de material no solo 

Condição Produção azevém 

[g por parcela] 

Índice de 

crescimento 
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Solo Controlo - CT 12.4 ± 1.03 - 

Solo + CI 12.6 ± 0.89 1.02 ± 0.07 

Solo + CD 10.2 ± 0.65 0.82 ± 0.05 

Solo + Mistura CD+BC 6.27 ± 0.97 0.51 ± 0.08 

Estes resultados mostram que a incorporação de 7,5 ton ha-1 no solo é uma forma viável de 

gerir as cinzas de biomassa, quer de proveniência industrial, quer as de proveniência 

doméstica testadas, beneficiando ou, pelo menos, não prejudicando, quer a fertilidade do 

solo quer o crescimento de plantas nesse solo. Por outro lado, a adição de BC ao solo 

provocou uma diminuição drástica da massa de azevém obtida nessas parcelas, para cerca 

de metade da obtida nas parcelas CT. Este facto levou a que o índice de crescimento ficasse 

em 0,51±0,08, indicando clara fitotoxicidade. Este efeito deveu-se provavelmente a um 

enriquecimento excessivo de nutrientes, com possível salinização excessiva, e/ou à 

composição das BC, que são 98% matéria orgânica não estabilizada. De facto, Zucconi et al. 

reportaram em 1995 que resíduos orgânicos não estabilizados poderiam induzir 

fototoxicidade nas plantas, devido nomeadamente à presença de ácidos orgânicos de baixo 

peso molecular.  

Conclusões 

Os resultados obtidos mostraram que a deposição no solo pode ser uma solução de gestão 

sustentável e circular para gerir cinzas de biomassa, nomeadamente a nível doméstico, 

onde cargas desta magnitude se aplicam.  

Todas as aplicações de material produziram aumentos de pH do solo até valores superiores 

a 7, e favoreceram a biodisponibilidade dos macronutrientes Ca, K e Mg. A cinza doméstica 

apresentou resultados superiores neste aspeto à cinza industrial, aumentando também a 

disponibilidade de P e inibindo a de Al. A adição de borras de café não alterou este 

comportamento, mas provocou inibição do crescimento das plantas.  

A incorporação de borras de café carece de mais estudo, bem como a durabilidade destes 

efeitos no tempo. Tal poderia ser estudado através da repetição das amostragens/colheitas 

de vegetação ao longo de um período de tempo superior.  
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Resumo 

A produção de energia com base no recurso renovável, biomassa florestal e a industrial da 

produção de pasta e papel, são relevantes geradores de resíduos, caso da cinza volante 

resultante da combustão de biomassa e da lama biológica resultante do tratamento de 

águas residuais, para os quais é necessário encontrar alternativas de gestão. Uma forma de 

valorização destes dois materiais pode ser, através da sua granulação, para posterior 

aplicação no solo. Foram produzidos grânulos com diferentes razões de mistura, 

estabilizados pela redução de humidade e pH, ocorrendo o autoendurecimento. Quando 

expostos às condições atmosféricas de inverno/primavera, 60 a 90% dos grânulos mantêm-

se íntegros e fonte de alcalinidade, tendo disponibilizado de forma gradual os nutrientes, Ca, 

K e outros.  

Introdução 

São vários os materiais residuais que podem ser valorizados para uso no melhoramento de 

solos, permitindo a reciclagem de nutrientes e de matéria orgânica, num contexto de 

economia circular. São exemplo os bioresíduos (fração biodegradável dos resíduos urbanos 

recolhidos separadamente), passando pelo mato das florestas, lamas não contaminadas 

provenientes do tratamento de águas residuais e até as cinzas resultantes da combustão de 

biomassa florestal residual. Estes podem ser tratados e adquirir o estatuto de fim de 

resíduo, dando origem a produtos estáveis e transacionáveis.  

Estima-se que em Portugal sejam produzidas anualmente 90 Gg de cinza, resultantes da 

combustão de biomassa florestal, em grande parte residual (topos, ramos, casca e cepos), 

em centrais termoeléctricas e 70 Gg de cinza proveniente das unidades de combustão de 

biomassa na indústria de pasta e papel (resíduos do processamento de eucalipto e 

pinheiro). Neste sector industrial ainda acresce elevado quantitativo de lamas biológicas 

provenientes do tratamento de águas residuais. A correta gestão destes resíduos tem sido 

um problema para os responsáveis, não só pelo seu ónus, mas também pela falta de 

opções, para além da eliminação em aterro.  
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A aplicação de cinzas no solo é uma prática ancestral que corrige solos ácidos e devolve-lhes 
nutrientes. Contudo, existem alguns constrangimentos nessa aplicação de forma intensiva, 
nomeadamente porque as cinzas são alvo de dispersão pelo vento e porque são reativas, 
manifestando um efeito de curta duração fortemente alcalino, pois apresentam um pH na 
gama 10-13, consoante o tipo de cinza.¹ Distingue-se a cinza da grelha, ou de fundo, da cinza 
resultante do despoeiramento dos gases de combustão, cinza volante. Relativamente à 
cinza de fundo, a cinza volante é enriquecida em elementos químicos tipicamente 
constituintes da fracção inorgânica da biomassa (Ca, Mg, Na, K, P, Cl) incluindo alguns 
metais pesados. O Zn é o metal mais abundante, seguido, por ordem decrescente de 
abundância, pelo Cr, Pb, Cu e Ni.2 A concentração destes elementos nas cinzas apresenta-se 
abaixo dos valores máximos admissíveis para os teores totais (correspondentes à fração 
solúvel em água-régia) patentes no decreto-lei nº 103 de 2015, que estabelece as regras a 
que deve obedecer a colocação no mercado de matérias fertilizantes.  

Ainda no âmbito dos resíduos da indústria de pasta e papel, as lamas biológicas 
provenientes do tratamento de águas residuais também são conformes com o referido 
decreto-lei nº 103 de 2015, relativamente ao seu teor em metais pesados, não obstante ser 
comum apresentarem concentração elevada de Cl. Por outro lado, as lamas biológicas 
apresentam-se húmidas, a matéria orgânica da fracção seca varia na gama de 40 a 70% e 
são ricas em azoto (2 a 4%).3  

Sendo notória a complementaridade das características dos dois resíduos, cinzas volantes e 

lamas biológicas, do ponto de vista da sua aplicação no solo com benefícios para as plantas 

e para a estrutura do solo, o objetivo do presente estudo é mostrar uma forma de 

estabilização estes dois materiais, através da granulação e avaliar como é os grânulos 

formados se comportam quando expostos às condições atmosféricas, no que respeita a 

aspectos físicos e químicos, com possíveis efeitos no solo. 

Metodologia 

A metodologia adotada encontra-se dividida em duas etapas: 

- estabilização de diferentes misturas de cinza volante e lama biológica, através da produção

de grânulos e monitorização de parâmetros ao longo do tempo;

- testes de exposição dos grânulos produzidos, às condições meteorológicas de

inverno/primavera e análise de um conjunto de parâmetros na água da chuva percolante

através dos grânulos.

Na primeira etapa, foram formados grânulos constituídos por cinza volante e lama biológica, 

provenientes de uma unidade industrial de produção de pasta e papel. A cinza volante 

provém da unidade de despoeiramento da caldeira de biomassa e a lama biológica provêm 

da estação de tratamento de águas residuais industriais. A cinza volante e a lama biológica 

foram caracterizadas em termos dos parâmetrso pH, teor de humidade, teor matéria 
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orgânica e conteúdo em azoto Kjeldahl (N-NKJ). Prepararam-se misturas com diferentes 

proporções dos dois materiais, e teor de humidade controlado, com a composição e 

nomenclatura presentes na Tabela 1.  

Tabela 1: Composição dos grânulos em cinza volante e lama biológica 
Mistura de cinza + lama, %pp base seca Teor de humidade %pp Nomenclatura 

Grânulos com 90% de cinza e 10% lama 33 C90_L10 

Grânulos com 70% de cinza e 30% lama  46* C70_L30 

Grânulos com 60% de cinza e 40% lama 57 C60_L40 

Grânulos com 50% de cinza e 50% lama 60 C50_L50 

Grânulos com 30% de cinza e 70% lama  53** C30_L70 

*Lama previamente seca para 55% de humidade;  **Lama previamente seca para 32% de humidade 

Posteriormente efetuou-se a granulação das misturas pelo método rotativo em tambor. 

Durante um período de dez semanas, monitorizou-se a fase de 

estabilização/autoendurecimento dos grânulos produzidos, dispostos em tabuleiros e 

conservados em ambiente confinado de laboratório, com temperatura 20±4°C e humidade

relativa entre 30 e 70%. Semanalmente os grânulos foram caracterizados através da 

determinação dos parâmetros: pH, teor de humidade e teor de matéria orgânica. Os 

parâmetros avaliados na cinza, na lama e nos grânulos, necessitaram da aplicação dos 

seguintes métodos analíticos:  

- norma ISO 10390:2005 para determinação do pH numa suspensão 1:5 (v/v) de sólido em

água, recorrendo a um potenciómetro Denver Instrument® model 25, com eléctrodo de

vidro;

- norma CEN/TS 14774-3:2004, sobre três réplicas de amostra húmida com cerca de 7 g

cada, para a determinação do teor de humidade por perda de massa a 105±5 °C, durante

duas horas; 

- norma CEN/TS 14775:2004, sobre três réplicas de amostra seca com cerca de 3 g cada,

para a determinação do teor de matéria orgânica, por perda de massa na calcinação a 550±
10 °C durante duas horas;

- Foss Application Note 300/2009, sobre três réplicas de amostra seca com cerca de 1 g,

para a determinação do teor em azoto de Kjeldhal (N-NKJ).

Na segunda etapa e após o período de estabilização de oito meses os grânulos de cinza e 

lama foram expostos às condições atmosféricas de forma a analisar o efeito da água da 

chuva sobre os materiais e a solubilização dos seus constituintes. Esta experiência 

pretendeu simular a aplicação de grânulos no solo e a mobilização dos seus constituintes 

para a matriz do solo. 

Foi colocada uma determinada massa de cada tipologia de grânulos (ver Tabela 1), sobre 

uma rede de plástico com malha 10×10 mm, suportada em funis plásticos (com 150 mm de 
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diâmetro). Sob a rede foi colocado um filtro de tecido (malha aproximadamente 0,6×0,6 

mm), por forma a reter partículas. A experiência incluiu três montagens sem amostra, para 

efeitos de controlo. Os funis foram suportados em frascos de plástico de 1 litro, escolhidos 

de forma a receber o volume equivalente ao máximo de precipitação dum dia, ver Figura 

1.b). Os dispositivos com os grânulos, juntamente com três réplicas do controlo, foram

colocados na cobertura do edifício dos laboratórios do Departamento de Ambiente e

Ordenamento da Universidade de Aveiro, ficando sujeitos às condições meteorológicas e

sem obstáculos à incidência da precipitação nos grânulos, Figura 1.a).

Figura 1: Imagem ilustrativa da montagem da exposição de grânulos (e controle) às 

condições atmosféricas, a) e esquema de pormenor de cada unidade, b). 

Esta experiência durou aproximadamente cinco meses, de novembro a abril, altura em que 

a precipitação se tornou menos frequente. A recolha da água percolante foi efetuada 

sempre que os frascos de 1 L atingiram um volume aproximado de 0,5 L, estando 

dependente da precipitação durante os meses de estudo, foi realizada aos 30, 65, 107 e 156 

dias. Imediatamente após a recolha das amostras foi analisado o pH e a CE e as mostras 

foram preservadas para posterior análise dos elementos dissolvidos: Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, 

P e Cl. O pH e a CE da água percolante, foram determinados usando um eléctrodo de vidro 

acoplado a um potenciómetro (Denver Instrument® model 25) e uma sonda de CE acoplada 

a um condutivímetro (Consort C861), respetivamente. O conteúdo dos elementos 

dissolvidos, Ca, Mg, Na, K, Fe e Mn, foram determinados por espectrofotometria de 

emissão/absorção atómica (PerkinElmer AAnalyst 200). O conteúdo em P solubilizado foi 

quantificado por um método colorimétrico (espectrofotómetro UV/Vis Camspec® M501 

Single Beam Scanning) e o conteúdo em Cl solubilizado foi quantificado por titulação 

argentométrica, métodos 4500-P E e 4500-Cl- B, respetivamente, ambos de acordo com as 

b) a) 
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metodologias propostas no Standard methods for the examination of water and 

wastewater.4 

Findos os cinco meses de exposição às condições atmosféricas, todo o sistema foi 

desmontado, avaliou-se a integridade física dos grânulos, contabilizando a sua variação de 

massa: a soma da fração de sólidos arrastados e a fracção de elementos solubilizados, ou 

seja, elementos que são mobilizados dos grânulos para a água. 

Resultados 

De acordo com a metodologia apresentada, num primeiro tópico serão apresentados os 

resultados relativos à formação de grânulos de cinza volante e lama biológica, seguindo-se 

um segundo tópico com os resultados da exposição às condições atmosféricas desses 

grânulos. 

Formação de grânulos 

As principais características dos materiais constituintes dos grânulos estão presentes na 

Tabela 2, podendo-se observar importantes diferenças que traduzem a complementaridade 

dos dois materiais no sentido da formação do produto, grânulo. Uma vez que a granulação 

ocorre através do processo de hidratação,5 a superior humidade das lamas relativamente à 

cinza, pode ser suficiente para formar o grânulo, sem que seja necessário adicionar mais 

água à mistura. 

As lamas vão conferir um certo conteúdo em matéria orgânica e em azoto aos grânulos, 

uma vez que na cinza a abundância destes dois componentes é reduzida, como resultado do 

processo de combustão que lhes deu origem. Este aspeto é relevante quando se pensa na 

aplicação dos grânulos no solo, pois a matéria orgânica e o azoto são os principais agentes 

dos adubos/condicionadores de solos. As lamas apresentam um caráter neutro (pH=7,46) 

de forma que o forte caráter alcalino da cinza (pH=12,10) será um pouco reduzido pelos 

lamas, mas permitindo que os grânulos mantenham um certo poder neutralizante quando 

adicionados a solos ácidos. 

Após a formação dos grânulos, a estabilização dos parâmetros monitorizados, ocorreu em 

duas semanas, conforme se pode constatar pela observação da Figura 2. 

Tabela 2: Principais características da lama biológica e da cinza volante. 

Material 
Teor de humidade 

[%pp, btq] 

Teor de matéria 

orgânica [%pp, bs] 
pH 

N-NKJ

[mg/kg, bs] 

Lama biológica 75,5 36,5 7,46 15263 

Cinza volante 5,1 1,8 12,10 235 

O teor de humidade inicial (Figura 2.a)) mostra que os grânulos com maior percentagem de 

cinza (C90_L10) foram os que se formaram com menor quantidade de água e os grânulos com 
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maior teor de humidade no seu processo de formação são os C50_L50. Estes grânulos tiveram 

a particularidade de serem os únicos formados só com a humidade das lamas, sem qualquer 

adição extra de água. A primeira semana de análise mostrou um decréscimo acentuado na 

humidade de todos os grânulos em relação à mistura inicial. Nas semanas seguintes o teor 

de humidade manteve-se praticamente constante, com flutuações relacionadas com a 

humidade relativa do ar ambiente (Figura 2.a)). No entanto, da 1ª à 8ª semana os grânulos 

com maior percentagem de lamas, C30_L70, apresentaram um teor de humidade 

ligeiramente superior aos restantes, mas sempre inferior a 10%, o que é benéfico do ponto 

de vista de conservação e armazenamento. 

Os grânulos com maior teor de matéria orgânica são os C30_L70 e com menor teor de 

matéria orgânica são os C90_L10, reflectindo a maior e menor presença das lamas. Conforme 

se observa na Figura 2.b), nas diferentes tipologias de grânulos, o teor de matéria orgânica 

sofre pequenas alterações, sugerindo que sua degradação ocorre em pequena extensão. 

Este facto pode dever-se à baixa humidade que os grânulos adquirem, logo após a primeira 

semana e que é inibidora da actividade microbiológica responsável pela degradação da 

matéria orgânica.  

Relativamente ao pH verifica-se que os grânulos que são constituídos maioritariamente por 

cinza, os C90_L10, são os que apresentam maiores valores de alcalinidade durante todo o 

processo. A observação da Figura 2.c) permite verificar que quanto maior a percentagem de 

cinza no grânulo, maior o seu valor de pH durante toda a fase de estabilização. Nesta fase 

todos os grânulos revelam um decréscimo no valor de pH verificando-se a maior variação, 

de 0,9 unidades, nos grânulos C90_L10 . 

A estabilização química, que deverá diminuir a reatividade dos grânulos, está associada ao 

processo de carbonatação dos hidróxidos presentes na cinza hidratada, principalmente 

CaOH, por reacção com o dióxido de carbono atmosférico, resultando na formação de 

CaCO3 e levando ao autoendurecimento dos grânulos e alteração do seu aspeto, conforme 

se pode observar na Figura 3.a) e 3.b).6 

a) b) c) 

0
20

40

60

80

Te
o

r 
d

e 
h

u
m

id
ad

e …

Semana

C90
_L1
0

0

10

20

30

Te
o

r 
d

e 
m

at
ér

ia
 

o
rg

ân
ic

a 
[%

p
p

, b
s]

Semana

C9
0_
L…

7,5

8,5

9,5

10,5

1ª 2ª 3ª 4ª 6ª 8ª

pH

Semana

C
3
0…

153

Parte II



Figura 2: Avaliação do processo de estabilização dos grânulos, relativamente aos 

parâmetros, teor de humidade, a), teor de matéria orgânica, b) e pH, c). 

Exposição dos grânulos às condições atmosféricas 

O intervalo temporal de exposição e os períodos de amostragem da água da chuva que 

percolou os grânulos, estão patentes na Tabela 3, acompanhados das condições de 

precipitação e temperatura. 

Tabela 3: Condições atmosféricas de exposição. Informação recolhida pela “Torre: Tempo e 

Clima”, torre meteorológica da Universidade de Aveiro em 2015. 
Intervalo de tempo [dia] [0-30] [30-65] [65-107] [107-156] 

Precipitação [mm] 82,2 75,7 75,3 32,6 

Intensidade de precipitação média diária [mm/dia] 2,74 2,16 1,79 0,67 

Gama de temperatura [°C] [8-17] [7-13] [6-14] [11-21] 

No fim de 156 dias de exposição foi possível verificar que todas as tipologias de grânulos 

mantêm entre 60 a 90% da sua integridade física, Figura 3.c). Os grânulos de cinza e lama 

constituídos maioritariamente por cinza, designados por C90_L10 e C70_L30 são os que 

sofreram maior desagregação de partículas, fração de 38% e 30% respetivamente e também 

os que mais viram reduzidos o seu tamanho. Por sua vez nos grânulos C30_L70 e C60_L40 e 

C50_L50 a desagregação de partículas foi 10%, 7% e 6% respetivamente, Figura 3.d). Quanto à 

fração de sólidos não solubilizados e <0,6 mm, verifica-se que em todas as situações estes 

não ultrapassam 2% e a fração de elementos solubilizados variou entre 13% para C70_L30 e 

3% para C50_L50. 

Relativamente às características das amostras de água percolante, a Figura 4 ilustra os 

valores de pH e CE. O pH das amostras de água percolante apresenta carater alcalino 

variando entre 7,6 e 8,3, sempre superior ao pH da água da chuva (≈6). Este facto pode ser

explicado pelo carater altamente alcalino da cinza. Como consequência os grânulos com 

maior teor em cinza C90_L10 e C70_L30 são os que conferem, em média, valores de pH mais 

elevados à água percolante. 

a) b) c) d) 

154

Parte II



Figura 3: Aspeto visual dos grânulos C60_L40 no dia de formação a), após o período de um 

mês de estabilização (b) e após a exposição às condições atmosféricas, o grânulo integro em 

c) e as partículas que se desagregaram e ficaram retidas na malha com diâmetro médio de

0,6 mm, em d). 

Nas duas últimas amostragens ocorre um aumento do pH para todas as amostras de água 

percolante que poderá ser devido à diminuição da intensidade de precipitação, mas 

também ao aumento da área de exposição dos materiais que constituem os grânulos, 

resultante da desagregação de partículas. A CE da água percolante varia entre 1056 e 410 

µS/cm, gama de valores superior à CE da água da chuva (≈90 µS/cm), o que sugere a 

presença de elementos dissolvidos. Para todos os tipos de grânulos, as amostras de água 

percolante da primeira recolha são as que apresentam maior CE, verificando-se uma 

tendência de diminuição ao longo do tempo, resultante da diminuição da disponibilidade de 

elementos solúveis para a água percolante ao longo da exposição. Verifica-se ainda que os 

tipos de grânulos com maior quantidade de cinza, C90_L10, C70_L30 e C60_L40 são os que 

conferem, em média, maior CE ao longo das amostragens.  

Nas amostras de água percolante procedeu-se à análise e quantificação de elementos 

químicos solúveis, Ca, Mg, Na, K, Mn, Fe, P e Cl. A Figura 5 ilustra esses resultados tomando 

com exemplo os casos dos grânulos C90_L10 e C30_L70. Todos os valores são o resultado da 

média de três réplicas e a precisão dos resultados foi avaliada pelo coeficiente de variação 

que, globalmente se registou na gama 1% - 8%. 

A primeira recolha (aos 30 dias) registou a maior dissolução de todos os elementos, sendo o 

Cl e o K os mais abundantes. Nas recolhas seguintes (ver Tabela 3) verificou-se uma 

diminuição na concentração de todos os elementos, passando a ser o Ca o mais abundante. 

As concentrações de K e Cl, diminuem de forma regular ao longo das amostragens de água 

percolante e, de certa forma, acompanhados pelo Na e Mg. Este facto pode ser explicado 

pela elevada solubilidade destes elementos quando estão em contacto com a água da 

chuva. O Mn e o P apresentam concentrações vestigiais em todas as recolhas e em todas as 

situações, a concentração de Fe encontra-se abaixo do limite de deteção (LD Fe = 17 mg/kg 

amostra, bs). 

A análise da Figura 5 permite constatar que incrementando a fracção de lama biológica nos 

grânulos de 10% para 70%, acarreta uma maior abundância de Cl lixiviado pela água da 

chuva, o que pode ser limitante para a cultura de algumas espécies arbóreas e arbustivas, 

de acordo com o Regulamento CE nº 1020/2009. 
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Figura 4: Valores de CE e pH da água percolante recolhida nas diferentes amostragens 

tendo em conta os vários tipos de grânulos de cinza e lama.7 
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Figura 5: Fração mássica lixiviada dos elementos por unidade de massa de grânulos (em 

base seca, bs), na exposição às condições atmosféricas, para os grânulos com 90% de 

cinza+10% lama (à esquerda) e 30% de cinza+70% lama (à direita).7 

Conclusões 

O autoendurecimento dos grânulos é rápido, ocorrendo no período de duas semanas e 

conduzindo à estabilizando dos diferentes parâmetros. Durante a exposição à chuva, os 

grânulos libertam gradualmente os seus elementos, proporcionalmente à sua abundância 

no material original, com exceção do Fe e do Mg que são lixiviados em pequena extensão. O 

Ca, o K e o Cl, são os elementos mais abundantes na água da chuva que percolou os 

grânulos. Na água de percolação, o pH varia entre 7,6 e 8,3, dependendo da razão 

cinza/lama de constituição dos grânulos.  
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Após a exposição às condições atmosférica a maioria dos grânulos mantém cerca de 60 a 

90% da sua integridade física. O tipo de grão formado por 50% de cinza e 50% de lama 

mostrou-se o mais resistente à desagregação, quando exposto às condições atmosféricas. 

Este aspeto indica que durante a estação de chuvas não se esgotou o potencial de correcção 

de pH e a disponibilidade de nutrientes mobilizáveis dos grânulos para o solo. De acordo 

com os parâmetros avaliados, os resultados indicam que as diferentes tipologias de 

grânulos (diferentes proporções de cinza volante e de lamas biológicas), produzem efeitos 

semelhantes. 

Os resultados obtidos mostram que o tratamento da cinza volante mais a lama biológica, 

pelo processo de granulação, conduz a um material estável, enquanto seco. Desta forma é 

facilitado o seu transporte e aplicação no solo. Por outro lado, a estabilização química 

permite usufruir dos efeitos corretivos do pH no solo e de importe de nutrientes, de forma 

gradual e prolongada no tempo. 
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Resumo 

A geração de eletricidade em Portugal tem sofrido alterações significativas nos últimos 

anos ao nível das tecnologias e sistemas de geração utilizados. Este estudo apresenta 

uma avaliação de ciclo de vida dos principais sistemas de geração de eletricidade em 

Portugal (carvão; gás natural; hídrica; mini-hídrica; eólica e solar fotovoltaico). Foram 

desenvolvidos inventários de ciclo de vida para estes sistemas e calculados impactes 

ambientais nas seguintes categorias: depleção de metais, depleção fóssil, aquecimento 

global, depleção de ozono, acidificação terrestre e eutrofização de água doce (método 

ReCiPe); toxicidade humana e ecotoxicidade de água doce (método USETox). Foi 

também avaliada a pegada de água comparando dois métodos alternativos (ReCiPe e 

AWARE). 

Introdução 

A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) procura identificar de forma holística os impactes em 

cada fase do ciclo de vida de um produto ou sistema com o objetivo de minimizar as 

cargas ambientais. A geração de eletricidade, indispensável à maioria das atividades 

humanas, está associada a impactes ambientais muito significativos. Para além disso, 

estes impactes diferem significativamente de acordo com a tecnologia. A metodologia 

de ACV pode ser usada para fornecer uma visão geral do desempenho ambiental dos 

sistemas de geração de eletricidade, bem como identificar fases ou processos de ciclo 

de vida onde os impactes ambientais são mais significativos. 

Para o contexto Português, Garcia et al.1 realizaram uma avaliação ambiental de ciclo de 

vida para os mixs de eletricidade de 2003 a 2012 e Garcia e Freire2 apresentaram uma 

avaliação marginal das emissões de gases com efeito estufa (GEE) da geração de 

eletricidade. Garcia et al.1 também compararam os impactes ambientais de diferentes 

tecnologias de geração de eletricidade, observando uma redução global nos impactes 

do mix de eletricidade no período de 2003 a 2012. O presente artigo baseia-se no 

estudo de Garcia et al.1 e expande a avaliação dos impactes ambientais dos principais 

sistemas de geração de eletricidade em Portugal considerando indicadores adicionais 
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(e.g., cálculo da pegada de água) e atualizando os modelos de ciclo de vida destes 

sistemas de modo a refletir as suas características atuais. Este artigo tem como objetivo 

geral avaliar e comparar os impactes ambientais associados aos seis principais sistemas 

de geração de eletricidade em Portugal, nomeadamente carvão, gás natural, grande 

hídrica, mini-hídrica, eólica e solar fotovoltaica, considerando os anos de 2012-2016. 

Esses sistemas foram selecionados para análise por constituírem uma percentagem 

elevada da capacidade instalada e da geração de eletricidade em Portugal nos últimos 

cinco anos (mais de 90% em 2016), conforme apresentado na Figura 1. Outras 

tecnologias de geração (e.g biomassa) foram excluídas por representarem uma 

percentagem significativamente menor da capacidade instalada. Apesar dos sistemas 

fotovoltaicos atualmente representarem uma reduzida parcela na geração, foram 

incluídos com base em evidências que apontam para um crescimento significativo no 

futuro. 

Figura 1: Capacidade instalada (esquerda) e geração de eletricidade (direita) de 2012 a 

2016 (dados obtidos de 3 (CO: Carvão; NG: Gás Natural; HL: Grande hídrica; HS: Mini-

hídrica; WD: Eólica; PV: Fotovoltaica) 

Materiais e Métodos 

A avaliação dos impactes ambientais dos principais sistemas de eletricidade em 

Portugal foi realizada com base na metodologia de Avaliação de Ciclo de  Vida.4 Foram 

desenvolvidos inventários de ciclo de vida para cada tecnologia tendo em conta as fases 

do ciclo de vida descritas na Figura 2: produção de materiais e montagem de 

componentes, extração, processamento e transporte de combustíveis, construção, 

operação, manutenção e desmantelamento das centrais, tratamento e deposição final 

dos resíduos. A unidade funcional adotada é 1 MWh de electricidade gerada. O ano de 

referência da avaliação é 2016, mas os impactes associados aos sistemas individuais 

foram calculados para o período 2012-2016. Ao considerar um período temporal 

159

Parte II



superior a um ano, o estudo tem em conta a variabilidade anual na geração (e 

respetivos impactes). 

Figura 2: Fronteiras do sistema 

Os impactes ambientais de ciclo de vida foram avaliados utilizando o método ReCiPe5 

para as categorias: depleção de metais (DM), depleção fóssil (DF), aquecimento global 

(AG), depleção de ozono (DO), acidificação terrestre (AC) e eutrofização de água doce 

(EU); e o método USETox6 para as categorias: ecotoxicidade de água doce (EC) e 

toxicidade humana (TH). Foi também avaliada a pegada de água comparando dois 

métodos alternativos: ReCiPe (depleção de água - DA) e AWARE (pegada de escassez de 

água - PEA).7

O software Simapro v8.0 foi usado para modelar os sistemas de geração de eletricidade 

e calcular os impactes de ciclo de vida. O inventário usado para construir os modelos de 

ciclo de vida foi recolhido de várias fontes. Os dados primários foram obtidos de fontes 

diretamente relacionadas com os sistemas de geração a operar em Portugal. Dados 

relativos a sistemas de energias renováveis foram obtidos da base de dados e2P – 

Energias Endógenas de Portugal.8 Dados dos sistemas fósseis foram obtidos a partir das 

declarações ambientais das centrais de Sines9 (carvão) e Ribatejo10 (gás natural), bem 

como dos principais fornecedores de combustíveis fósseis (e.g., Galp11). Dados 

operacionais relativos à capacidade instalada e eletricidade gerada pelas centrais foram 

obtidos da base de dados da REN (operadora nacional de transmissão de energia 

elétrica). Dados secundários foram obtidos da base de dados ecoinvent v3.0.12 Foram 

consideradas as seguintes simplificações: 

• As características dos sistemas e condições de operação (e.g., eficiência de

conversão anual, origem dos combustíveis e matérias-primas, etc.) foram

consideradas constantes ao longo da vida das centrais.

• As variações na eficiência ou performance dos sistemas devido à idade dos

sistemas ou à sua localização geográfica foram consideradas negligenciáveis. No

entanto, variações regionais no que diz respeito ao nível de escassez de água
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foram tidas em conta na avaliação do impacte do uso da água. 

Resultados 

A Figura 3 apresenta os impactes ambientais de ciclo de vida por MWh de eletricidade 

gerada pelos vários sistemas. Os resultados foram desagregados de modo a ser possível 

identificar as contribuições específicas da infraestrutura e da operação das diferentes 

tecnologias. Em termos de fases do ciclo de vida (Figura 2), a infraestrutura 

compreende: produção de materiais e montagem de componentes, construção e 

desmantelamento das centrais e tratamento e deposição final dos resíduos, enquanto 

que a operação compreende: extração, processamento e transporte de combustíveis e 

operação e manutenção das centrais. 

Em geral, os sistemas fósseis apresentam maiores impactes ambientais do que os 

sistemas renováveis em 6 das 11 categorias de impacte ambiental consideradas (DF, AG, 

DO, AC, EU e TH). Para todas as categorias, os impactes dos sistemas fósseis provêm 

principalmente da operação das centrais, enquanto que nos sistemas renováveis, os 

impactes têm origem essencialmente na infraestrutura. 

A depleção de metais foi estimada como sendo mais elevada para os sistemas eólicos e 

fotovoltaicos, que se estimou reduzirem as reservas existentes em 18.6 e 13.9 Kg Fe eq 

por MWh de eletricidade gerada, respetivamente. As centrais a gás natural apresentam 

os menores impactes nesta categoria (1.1 kg Fe eq MWh-1). Esta tendência pode ser 

atribuída ao facto de os sistemas eólicos e fotovoltaicos terem uma percentagem 

relativa de componentes metálicos mais elevada, vida útil inferior e menor geração de 

eletricidade anual em comparação com outros sistemas. A utilização de ferro e 

manganês constituem as principais causas da depleção de metais nos sistemas fósseis, 

enquanto que a utilização de cobre, níquel e crómio é responsável pela maioria dos 

impactes nesta categoria nos sistemas renováveis. 

A depleção fóssil foi mais elevada nos sistemas a carvão e gás natural (243.6 e 154.8 kg 

oil eq MWh-1, respetivamente). Por outro lado, os sistemas hidroelétricos (grande 

hídrica e mini-hídrica) apresentaram os menores impactes nesta categoria (1.3 e 0.9 kg 

oil eq MWh-1, respetivamente). A utilização de carvão e gás natural contribuíram 

significativamente para os impactes nesta categoria, tanto por serem combustíveis 

usados na operação das centrais fósseis como por serem fontes de energia primária no 

fabrico da infraestrutura dos sistemas renováveis (e.g., fundição de metais). 

As centrais fósseis apresentaram a maior contribuição para o aquecimento global 

(carvão: 1123 kg CO2 eq MWh-1; gás natural: 444 kg CO2 eq MWh-1), enquanto que os 

sistemas hidroelétricos apresentaram a menor contribuição para esta categoria (grande 
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hídrica: 13 kg CO2 eq MWh-1; mini-hídrica: 4 kg CO2 eq MWh-1). As substâncias que mais

contribuíram para estes impactes foram o dióxido de carbono (proveniente de gases de 

combustão e flaring) e o metano (proveniente  da libertação direta de gás natural na 

sua extração, venting).13 As emissões de metano biogénico (resultantes da 

decomposição anaeróbia da matéria orgânica submersa) representaram uma 

percentagem significativa (~45%) dos impactes no aquecimento global das grandes 

hídricas. 

A geração a gás natural causa os maiores impactes na depleção da camada de ozono (6 

x 10 -5 kg CFC-11 eq MWh-1) devido ao uso de bromotrifluorometano (i.e., Halon 1301) 

como medida de combate aos incêndios durante a extração e processamento de gás 

natural, composto altamente inflamável. A geração a carvão causou os maiores 

impactes na acidificação terrestre (2.91 kg SO2 eq MWh-1). As substâncias que mais 

contribuíram para esta categoria foram o dióxido de enxofre (SO2) e os óxidos de azoto 

(NOx), que resultam da oxidação de impurezas presentes no combustível durante a 

combustão. Os resultados têm em conta o efeito da utilização de sistemas de 

tratamento de gases (dessulfurização, desnitrificação e remoção de partículas) que 

foram instalados nas centrais a carvão em 2008, como discutido em Garcia et al.1. 

O impacto na eutrofização de água doce foi mais elevado para as centrais a carvão (0.4 

kg PO4
3- eq MWh-1), sendo a emissão de fosfatos a que mais contribuiu para este 

impacte. Os sistemas fotovoltaicos causaram os maiores impactes na ecotoxicidade de 

água doce (0.54 CTUe MWh-1) e as mini-hídricas os menores (0.01 CTUe MWh-1). Estes 

impactes são maioritariamente atribuídos a emissões de diflubenzurão e clorotalonil, 

pesticidas usados nas atividades agrícolas. 

A pegada da água foi calculada a partir dos métodos ReCiPe (depleção de água) e 

AWARE (pegada de escassez de água). A depleção de água (DA, ReCiPe) estima o 

consumo de água de ciclo de vida para cada um dos sistemas de geração em análise. 

Para obter a pegada de escassez de água (PEA, método AWARE), os consumos de água 

foram multiplicados por fatores de caracterização regionais do método AWARE. Em 

geral, a aplicação destes fatores de caracterização resultou em impactes mais elevados 

no uso da água do que o método ReCiPe, exceto para as centrais a carvão. Em ambos os 

casos, as grandes hídricas apresentaram as maiores pegadas de água (29.24 m3 MWh-1 – 

DA; 615.71 world m3 MWh-1 – PEA) e as mini-hídricas as menores (0.03 m3 MWh-1 – DA; 

0.61 world m3 MWh-1 – PEA). 

162

Parte II



Figura 3: Impactes ambientais de ciclo de vida dos principais sistemas de geração de 

eletricidade em Portugal 

Relativamente aos impactes na toxicidade humana, foram avaliadas duas categorias: 

toxicidade carcinogénica e não-carcinogénica. Para a toxicidade carcinogénica, a 

geração com base em carvão produziu os maiores impactes (9E-09 CTUh MWh-1), 
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enquanto que as grandes hídricas geraram os menores impactes (4E-10 CTUh MWh- 1). 

As substâncias que mais contribuíram para estes impactes foram o 2,3,7,8- 

tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) e o formaldeído, emitidas durante a combustão de 

compostos orgânicos voláteis, tais como hidrocarbonetos presentes nos combustíveis 

fósseis. Os sistemas fotovoltaicos causaram os impactes mais elevados na toxicidade 

não-carcinogénica (2E-09 CTUh MWh-1) e as grandes hídricas os mais baixos (2E-11 

CTUh MWh-1). Nesta categoria, as substâncias mais significativas foram o óxido de 

propileno (usado no fabrico de componentes plásticos de poliuretano) e o aldrin (usado 

como pesticida). 

Conclusões 

Da análise apresentada, pode concluir-se que não existe um sistema de geração de 

eletricidade em Portugal que apresente impactes de ciclo de vida mais reduzidos em 

todas as categorias ambientais analisadas. No entanto, o sistema com melhor 

performance ambiental na maioria das categorias é o sistema baseado na energia 

hídrica (mini-hídrica) e o com maiores impactes o sistema a carvão. A ACV permitiu 

obter uma visão global da performance ambiental dos sistemas de geração de 

eletricidade utilizados em Portugal, identificando os sistemas e situações com impactes 

mais negativos, e quais as principais contribuições, procurando oportunidades de 

melhoria. A fim de se obter o máximo benefício ambiental dos sistemas ou opções 

disponíveis, é importante que os tomadores de decisão considerem estes trade-offs, 

com base numa estratégia que considere as diferentes (e, por vezes, conflituantes) 

prioridades das várias partes interessadas. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no 

âmbito dos projetos: SABIOS (Avaliação da sustentabilidade de sistemas de bioenergia: 

uma abordagem ciclo de vida multicritério para apoio à decisão, incluindo alterações do 

uso dos solos) FEDER/FCT | PTDC/AAG-MAA/6234/2014 (POCI-01-0145-FEDER-016765), 

e SUSTAINFOR (Avaliação da sustentabilidade de estratégias de gestão do setor florestal 

no contexto da bioeconomia) FEDER/FCT | PTDC/AGR-FOR/1510/2014 (POCI-01-0145-

FEDER-016764), e da Bolsa de Pós- 

Doutoramento SFRH/BPD/114869/2016. 

Referências 

1. Garcia, R., Marques, P. & Freire, F. “Life-cycle assessment of electricity in Portugal”. Appl. Energy 134,

(2014).

2. Garcia, R. & Freire, F. “Marginal Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions of Electricity Generation in Portugal

and Implications for Electric Vehicles”. Resources 5, 41 (2016).

3. REN (“Redes Energéticas Nacionais”), Annual Technical Data [accessed 31 September 2017]

http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoTecnica/Paginas/DadosTecnicos.aspx

164

Parte II



4. ISO. ISO 14040: “Environmental management – life cycle assessment – principles and  framework.”

(International Organization for Standardization, 2006).

5. Huijbregts M. A. J., Steinmann Z. J. N., Elshout P. M. F., Stam G., Verones F., Vieira M., Zijp M., Hollander

A., and van Zelm R., “ReCiPe 2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and

endpoint level,” International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 22, no. 2, pp. 138–147, 2017.

6. Rosenbaum R. K., Bachmann T. M., Gold L. S., Huijbregts M. A. J., Jolliet O., Juraske R., Koehler A., Larsen

H. F., MacLeod M., Margni M., McKone T. E., Payet J., Schuhmacher M., Van De Meent D., and Hauschild

M. Z., “USEtox - The UNEP-SETAC toxicity model: Recommended characterisation factors for human

toxicity and freshwater ecotoxicity in life cycle impact assessment,” International Journal of Life Cycle

Assessment, Vol. 13, no. 7, pp. 532–546, 2008.

7. Boulay A.-M., Bare J., Benini L., Berger M., Lathuillière M. J., Manzardo A., Margni M., Motoshita M.,

Núñez M., Pastor A. V., Ridoutt B., Oki T., Worbe S., and Pfister S., “The WULCA consensus

characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on

available water remaining (AWARE),” The International Journal of Life Cycle Assessment, Jun. 2017.

8. APREN Associação Portuguesa De Energias Renováveis & INEGI Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão

Industrial, “e2p - endogenous energies of Portugal,” 2016. [Online] Available at: http://e2p.inegi.up.pt/

[Accessed: 11-Sep-2017].

9. EDP (Energias de Portugal), “Declaração Ambiental - Central Termoelectrica de Sines - EU Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS),” 2016

10. 10. EDP (Energias de Portugal), “Declaração Ambiental - Central Termoelectrica de Ribatejo - EU Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS),” 2015

11. Galp Energia, “Natural gas sourcing - Galp.” [Online]. Available:

http://www.galpenergia.com/EN/Investidor/ConhecerGalpEnergia/Os-nossos-negocios/Gas- Power/Gas-

Natural/Aprovisionamento/Paginas/Aprovisionamento.aspx. [Accessed: 11-Sep-2017]

12. G. Wernet, C. Bauer, B. Steubing, J. Reinhard, E. Moreno-Ruiz, and B. Weidema, “The ecoinvent database

version 3 (part I): overview and methodology,” International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 21, no.

9, pp. 1218–1230, 2016.

13. Safaei, A., Freire, F., Antunes, C. "Life-Cycle Greenhouse Gas assessment of Nigerian Liquefied Natural Gas

addressing uncertainty". Environmental Science & Technology, vol. 49, pp. 3949- 3957, (2015).

165

Parte II



AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DE PÉLETES DE BIOMASSA: 
UMA REVISÃO ANALISANDO A VARIABILIDADE DOS 
RESULTADOS 

Pedro Marques1, Paula Quinteiro2, Ana Dias2, Fausto Freire1 

1 ADAI-LAETA Departamento Engenharia Mecânica, Universidade Coimbra, Coimbra, Portugal 
2 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), Departamento de Ambiente e 

Ordenamento, Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, Aveiro, Portugal 

pedro.marques@dem.uc.pt, p.sofia@ua.pt, acdias@ua.pt, fausto.freire@dem.uc.pt 

Resumo 

O uso de péletes (“pellets”) de biomassa, enquanto forma de bioenergia que substitui 

combustíveis fósseis, vem sendo incentivado como uma opção para mitigar as alterações 

climáticas e a depleção de recursos fósseis; no entanto, estudos recentes de avaliação de 

ciclo de vida (ACV) de péletes apresentam uma elevada variabilidade nos impactes 

ambientais e no consumo de energia primária não renovável. 

Este estudo apresenta o estado da arte da ACV de péletes de biomassa, comparando 

resultados e realizando uma avaliação detalhada dos métodos, opções metodológicas e 

de modelação, assim como dos dados de inventário e principais pressupostos. As 

principais causas para a elevada variabilidade dos resultados foram investigadas e 

discutidas. 

Introdução 

A bioenergia pode contribuir para mitigar as alterações climáticas (ao substituir 

combustíveis fósseis), e aumentar a diversidade e segurança do abastecimento de 

energia.1,2 No entanto, os estudos recentes de avaliação de ciclo de vida (ACV) de péletes 

de biomassa apresentam uma elevada variabilidade nos impactes ambientais, com 

estudos apresentando emissões de gases com efeito de estufa (GEE) dos péletes 

superiores às alternativas fósseis e outros valores relativamente reduzidos. 

O presente estudo apresenta uma revisão bibliográfica de estudos de ACV de péletes de 

biomassa, focada nas emissões de GEE e no consumo de energia primária não renovável. 

Foi efetuada uma extensa e detalhada pesquisa no ISI “Web of Knowledge”, que inclui 

publicações científicas das bases de dados científicas mais relevantes, nomeadamente: 

Web of Science®, Current Contents Connect®, Derwent Innovations IndexSM. A pesquisa 

foi efetuada utilizando uma combinação de palavras-chave, com os termos “life cycle 

assessment” (ou “LCA”, “life cycle analysis”, “life cycle”, etc…), e “biomass pellets” 

(“wood pellets”). Foram identificados inicialmente cerca de 40 artigos científicos, dos 
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quais foram selecionados 15 artigos com resultados relevantes para os objetivos deste 

estudo, nomeadamente por serem estudos detalhados de ciclo de vida de péletes de 

biomassa e/ou de uma das fases  do seu ciclo de vida. Os 15 artigos selecionados estão 

detalhados na Tabela 1, com base na informação mais relevante para a presente revisão, 

nomeadamente: fronteiras do sistema; unidade funcional; tipo de biomassa; existência 

de pré- tratamento dos péletes; métodos de Avaliação de Impactes de Ciclo de Vida 

(AICV) e categorias de impacte ambiental analisadas (todos os artigos calcularam 

emissões de GEE, a que corresponde “1” na última coluna, exceto o estudo Wa-133). 

Tabela 1: Resumo dos estudos considerados na presente revisão bibliográfica. 
Referência Designação Fronteiras do 

sistema 
Unidade 
funcional 

Biomassa 
utilizada 

Pré- 
tratamento 

Método 
de AICV 

Nº de 
categorias 

[1] Mc-16 Cradle to grave 1 MJ elétrico Pinho X IPCC 20071 

[4] Ha-16 Cradle to gate 1 MJ péletes Várias - IPCC 20071 

[5] Ky-16 Cradle to gate 1 MJ péletes Bagaço de azeitona - ILCD 7 

[6] Mck-16- Cradle to grave 1 kWh 
elétrico 

75% Álamo, 25% 
Bétula 

X nd 1 

[7] La-16 Cradle to gate 1 kg péletes Resíduos de madeira - ReCiPe 7 

[8] Ad-15 Cradle to gate 1 Tonelada 
de péletes 

Pinho X ReCiPe 3 

[9] Ha-15 Cradle to gate 1 MJ péletes Várias - IPCC 20071 

[10] Pa-15 Cradle to gate 1 m3 péletes nd - Eco- 
indicator 

11 

[11] Cl-15 Cradle to grave 1 kWh 
elétrico 

Várias - Traci 9 

[12] Co-15 Cradle to grave 1 MWh 
elétrico 

Várias - ReCiPe 9 

[13] MU-15 Cradle to gate 1 GJ péletes Várias - nd 2 

[14] Ja-14 Cradle to grave nd nd X IPCC 20061 

[15] Ro-14 Cradle to grave 1 kWh 
elétrico 

Resíduos de madeira - IPCC 20061 

[16] Po-14 Cradle to grave 1 GJ térmico Salgueiro ou Álamo - ReCiPe 9 

[3] Wa-13 Cradle to gate 1 Tonelada 
de péletes 

Resíduos de madeira - - 1 

Análise aos estudos selecionados 

Nesta secção é feita uma análise detalhada aos estudos, com base na informação 

apresentada na Tabela 1. 

Fronteiras do sistema 

Verifica-se que os estudos analisados consideram diferentes fronteiras do sistema, seis 

estudos efetuaram uma análise do tipo “Cradle-to-Gate” e nove estudos efetuaram uma 

ACV completa (“Cradle-to-Grave”). O sistema “Cradle-to-Gate” considera, no geral, as 
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seguintes fases: cultivo da biomassa, transporte da biomassa para a fábrica, peletização 

(processamento de péletes), mas nalguns casos também o transporte final de péletes. Os 

estudos “Cradle-to-Grave” para além do sistema “Cradle-to-Gate”, consideram a 

combustão dos péletes para produção de calor e/ou eletricidade. 

Unidade funcional 

São várias as unidades funcionais consideradas nos diversos estudos, nomeadamente com 

base em massa, energia e volume dos péletes. 

Biomassa para produção de péletes 

Os estudos analisados consideraram diferentes tipos de biomassa para a produção de 

péletes. Seis estudos consideram um mix de biomassa, com base em pinho, eucalipto, 

álamo, acácia, salgueiro, etc. Três estudos3,7,15 consideraram a utilização  de resíduos de 

madeira (de origem industrial e florestal), e apenas dois estudos1,8 consideram um tipo 

único de biomassa (pinho) como matéria-prima. 

Pré-tratamento 

Os estudos referem dois tipos de pré-tratamento da biomassa: i) torrefação, que consiste 

num processo térmico que aumenta a densidade mássica e energética da biomassa, 

retardando a degradação e permitindo obter gás de torrefação; ii) tratamento a vapor (1-

15 minutos a 200-300ºC), que permite também aumentar a densidade mássica e 

energética da biomassa. Três estudos1,8,14 avaliam numa perspetiva de ciclo de vida o 

processo de torrefação dos péletes, analisando a influência da duração e da temperatura 

de torrefação, na performance ambiental dos péletes. Estes estudos consideram cenários 

de torrefação onde variam o tempo e a temperatura de torrefação de forma a determinar 

as implicações destes parâmetros na performance ambiental dos péletes torrefeitos. 

Apenas um estudo avalia o ciclo de vida dos péletes com tratamento a vapor.6

Método de Avaliação de Impactes de Ciclo de Vida (AICV) 

Os estudos utilizaram diferentes métodos de AICV para quantificarem os impactes 

ambientais. Catorze estudos avaliaram as emissões de GEE e nove estudos avaliam 

também outras categorias ambientais, destacando-se a categoria de consumo de energia 

primária não renovável (4 estudos5,8,10,3). 

Análise e discussão dos resultados (energia e GEE) 

Na presente secção serão analisadas as emissões de GEE e a energia primária não 

renovável calculadas nos estudos. As emissões de GEE variam consideravelmente (2 a 

147 gCO2eq/MJ péletes), assim como o consumo de energia primária não renovável (0.01 

a 0.61 MJ/MJ péletes). 
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Como os estudos analisados consideraram diferentes unidades funcionais, para permitir a 

análise e comparação dos resultados, foi efetuada a conversão para a unidade funcional 

de 1 MJ de péletes, tal como apresentado na Figura 1. Sempre que disponível, a Figura 1 

detalha as emissões de GEE para as principais fases de ciclo de vida, nomeadamente o 

cultivo (incluindo o transporte da biomassa para a fábrica), a peletização (produção de 

péletes) e o transporte final de péletes. 

Figura 1: Emissões de GEE: contribuição das principais fases do ciclo de vida. 

Na maioria dos estudos, as fases de peletização e de transporte de péletes são as que mais 

contribuem para as emissões de GEE, salvo algumas exceções em que se consideram 
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distâncias reduzidas de transporte de péletes e utilização simultânea de resíduos de 

madeira para secagem da biomassa e eletricidade proveniente de fontes renováveis 

(como se verifica nos cenários 1, 2 e 3 do estudo Ha-164). Na fase de peletização as 

emissões variam entre 0.5 e 55 gCO2eq/MJ péletes, devido essencialmente ao teor de 

humidade da biomassa (que varia entre 20 a 60% dependendo do estudo), ao mix elétrico 

considerado (renovável ou fóssil), e ao combustível utilizado para secagem da biomassa 

(resíduos de madeira, gasóleo ou gás natural). Em particular, os estudos La-167 e Ad-158 

(todos os cenários) e MU-1513 (cenário 4), apresentam emissões elevadas de GEE da fase 

de peletização porque consideram que a secagem da biomassa é feita com gás natural. 

O pré-tratamento (torrefação ou tratamento a vapor) só apresenta vantagens se o calor 

necessário para o processo for obtido com recurso a resíduos de madeira (cenários 1-1-T, 

2-1-T, 3-1-T e 4-1-T do estudo Mc-161) e o transporte de péletes ocorrer a grandes

distâncias (transporte intercontinental), devido ao benefício da maior densidade mássica e

energética dos péletes.

O transporte de péletes apenas assume relevância quando se consideram distâncias 

intercontinentais (transporte marítimo) ou quando ocorre transporte internacional 

rodoviário (com recurso a veículos pesados). Nestas situações as emissões do transporte 

de péletes podem atingir valores de 8 a 15 gCO2eq/MJ péletes (Mc-161 (cenários 7 e 8) e

Ha-164 (todos os cenários)). 

Na fase de cultivo, corte e transporte da biomassa também se verifica uma grande 
variabilidade (0.1 a 10.3 g CO2eq/MJ péletes), que resulta do tipo de biomassa e da distância 

de transporte para fábrica. As emissões mais reduzidas correspondem a resíduos de 

madeira e distâncias de transporte baixas (cenários 1, 2, 4, 9 do estudo Ha-159). As emissões 

mais elevadas correspondem à utilização de rolaria de pinho ou eucalipto e a distâncias para 

o transporte da biomassa superiores a 30 km (todos os cenários do estudo Ad-158, cenários

5 e 6 do estudo Ha-159 e cenário 3 do estudo MU-1513). De referir ainda que o estudo Já-

1414 inclui uma análise de incerteza à energia necessária para secagem da biomassa e às

emissões de metano resultantes do armazenamento da biomassa sob a forma de estilha

para produção de péletes e calor. O estudo não apresenta os resultados por fase de ciclo de

vida, mas verifica-se um aumento significativo (10 a 40 gCO2eq/MJ péletes) das emissões

totais de GEE, quando comparamos o cenário 1 (peletização com recursos renováveis) com

os cenários de incerteza 3, 4, 5 e 6, que contemplam as emissões de metano resultante do

armazenamento da biomassa triturada em pilhas (o cenário 2 considera um mix elétrico

fóssil na fase de peletização). O estudo Ro-1415 também contabiliza as emissões de metano

resultantes do armazenamento da biomassa triturada em pilha nos cenários 2, 3 e 4

(aumento progressivo do tempo de armazenamento até 6 meses), verificando-se um

aumento significativo das emissões de GEE dos péletes.
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A Figura 2 apresenta o consumo de energia primária não renovável (EPNR) para 4 estudos, 

sendo que para 2 estudos apresentam-se simultaneamente o consumo de energia primária 

não renovável e emissões de GEE. Da análise da Figura 2 verificamos que existe uma forte 

correlação entre o consumo de energia primária não renovável e emissões de GEE nos 2 

estudos que consideram simultaneamente estas categorias ambientais5,8. 

Figura 2: Consumo de energia primária não renovável (EPNR) e emissões de GEE: 

contribuição das principais fases do ciclo de vida. 

Conclusões 

Este artigo apresenta o estado da arte da ACV de péletes de biomassa, analisando  em 

detalhe as emissões de GEE e as necessidades de energia primária não renovável. Foi 
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realizada uma avaliação detalhada dos métodos, opções metodológicas e de modelação 

assim como dos dados de inventário e principais pressupostos. 

Observou-se uma elevada variabilidade nos resultados dos vários estudos, em que os 

níveis mais elevados de emissões de GEE dos péletes não mitigam as alterações climáticas, 

pois as emissões são superiores às alternativas fósseis; no entanto, os valores mais baixos 

de emissão de GEE traduzem-se em reduções superiores a 80% (comparativamente às 

fósseis). As situações mais favoráveis estão associadas a: i) utilização de resíduos de 

madeira (como matéria-prima e fonte de energia), ii) utilização de eletricidade com baixa 

intensidade de GEE; iii) distâncias reduzidas de transporte para a biomassa e para a 

distribuição final de péletes. 

O armazenamento da biomassa triturada em pilhas para produção de péletes ou calor 

(para secagem da biomassa) é um especto crítico no cálculo das emissões de GEE de ciclo 

de vida dos péletes, pondo em causa a sua performance ambiental comparativamente aos 

combustíveis fósseis, e deve ser analisado com mais detalhe. Verificou-se uma elevada 

correlação entre emissões de GEE e as necessidades de energia primária não renovável 

nos estudos que analisam estas duas categorias ambientais. 
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Resumo 

O arroz é considerado uma das culturas mais cultivadas no mundo e também está entre as 

que mais geram resíduos [1]. De acordo com Pandey et al. (2010), somente a casca 

representa cerca de 20% da massa do arroz [2]. Além dos resíduos sólidos, oriundos do 

beneficiamento dos grãos, os efluentes gerados no processo de produção do arroz 

parboilizado possuem cargas orgânicas muito altas que precisam passar por processos de 

tratamento antes de serem descartados no ambiente. Neste contexto, o presente trabalho 

tem como objetivo avaliar os aspectos e impactos gerados na produção e beneficiamento do 

arroz branco e parboilizado, identificando qual dos dois processos apresenta mais impactos 

ao meio ambiente.  

Introdução 

O arroz, juntamente com o feijão, constitui o principal alimento da população brasileira e 

também movimenta a economia do país.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), a estimativa 

em janeiro para safra nacional para 2017, era de 1 963 019 hectares de área a serem 

colhidas de arroz e produção esperada de 11 639 426 toneladas de grãos [3]. 

Para cada tonelada de arroz em casca colhido, 1,35 t de palha são gerados no campo. No 

processo industrial, cada tonelada de arroz processada gera 200 kg de casca de arroz, 100 

kg de farelo de arroz e 140 kg de arroz quebrado. Uma vez que a casca não apresenta 

nenhum valor nutricional como o farelo de arroz ou o arroz quebrado não podendo ser 

aproveitada, apresenta-se hoje como uma fonte atraente de biomassa que pode ser usada 

na geração de energia. Depois da combustão da matéria orgânica contida na casca de arroz, 

cinza com elevado teor de sílica permanece [4]. 
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O entendimento das causas e dos tipos de impactos ambientais relacionados a uma certa 

atividade apresenta-se como uma importante ferramenta na tomada de decisões dentro da 

própria empresa. Resultados desta avaliação podem ser aplicados para a adoção de práticas 

de gestão ambiental ou práticas ambientais que busquem, ao mesmo tempo, aumentar a 

eficiência dos seus processos e reduzir os impactos ao meio ambiente, de forma integrada e 

preventiva.  A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que estuda os aspectos 

ambientais e os impactos ao longo da vida de um produto, desde a extração de recurso, 

passando por produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem e disposição [5]. A ACV pode 

ser dividida em quatro fases: definição de objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação 

de impactos e interpretação. Considerando as quatro fases da Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV), o Inventário do Ciclo de Vida (ICV) é a fase de identificação e avaliação dos efeitos 

ambientais gerados por um produto ou atividade durante o seu ciclo de vida [6]. Neste 

sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos e impactos gerados na 

produção e beneficiamento do arroz branco e parboilizado, identificando qual dos dois tipos 

de arroz apresenta mais impactos negativos ao meio ambiente.  

Metodologia 

A metodologia do estudo foi dividida em duas etapas que serão descritas a seguir. 

Primeira etapa: Levantamento de dados 

Na primeira etapa, foi realizada revisão bibliográfica, definição dos objetivos e escopo, bem 

como limites a serem correspondidos com a ACV.  O levantamento de dados foi elaborado 

sobre o processo de beneficiamento de arroz que pode ocorrer de diferentes formas: 

beneficiamento tradicional que se resume na retirada da casca e do farelo para a obtenção 

do arroz branco; ou a industrialização do arroz parboilizado que utiliza banhos de imersão 

em água quente com posterior secagem antes do processo tradicional de retirada da casca 

e do farelo [7]. 

Definição dos objetivos e escopo 

O estudo de ACV foi realizado com o objetivo de identificar e comparar, qualitativamente, 

os aspectos e impactos gerados durante o processo de beneficamento do arroz branco e do 

arroz parboilizado.  

Espera-se que os resultados possam: 

a) Contribuir para a gestão dos aspectos, bem como impactos ambientais significativos

durante o processo;

b) Fornecer, mesmo que de forma qualitativa, subsídios para a tomada de decisão na

aquisição de equipamentos, sistemas de controles de emissões, bem como nas ações

ecoeficientes.
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Limites 

O estudo se limita somente à etapa de beneficiamento do arroz, em dois processos 

distintos: beneficiamento do arroz branco e beneficimento do arroz parboilizado.  

Segunda: Avaliação dos aspectos e impactos 

Para avaliação dos aspectos e impactos do processo produtivo do arroz, foi elaborada a 

matriz, onde foram considerados três critérios: situação de operação, frequência ou 

probabilidade de ocorrência de aspectos e impactos e severidade. O grau de risco foi 

calculado através da multiplicação do valor da frequência pelo valor da severidade, 

resultando em seis classificações diferentes. Por fim, foram considerados impactos 

significativos aqueles identificados com grau de risco moderado, sério e intolerável. No 

Quadro 1 são apresentados os critérios da avaliação de aspectos e impactos e a classificação 

do grau de risco. 

Quadro 1:  Critérios da avaliação de aspectos e impactos 

Situação Operacional (SO) 

Normal (N) Emergencial (E) 

Situações esperadas e 

relacionadas com a rotina 

operacional. 

Eventos inesperados que podem ocasionar danos 

graves ao meio ambiente e/ou à saúde do 

trabalhador 

Frequência ou Probabilidade (F) 

Extremamente Remota (1) 
Geração do aspecto ocorre < 20% em relação à 

atividade. 

Remota (2) 
Geração do aspecto ocorre 20% ≤ ocorrência < 40% 

em relação à atividade 

Possível (3) 
Geração do aspecto ocorre 40% ≤ ocorrência < 60% 

em relação à atividade 

Frequente (4) 
Geração do aspecto ocorre 60% ≤ ocorrência < 80% 

em relação à atividade 

Muito Frequente (5) 
Geração do aspecto ocorre ≥ 80% em relação à 

atividade 

Severidade (S) 

Isenta (0) Inexistência de impacto ambiental. 

Leve (1) Impacto restrito ou local de ocorrência. 

Moderada (2) 
Impacto restrito a empresa, reversíveis com ações 

mitigadoras 

Séria (3) 
Impacto ambiental restrito ou não a empresa, 

reversíveis com ações mitigadoras ou corretivas 

Grave (4) 
Impacto ambiental restrito ou não a empresa, 

reversíveis com ações corretivas. 
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Catastrófica (5) 

Impacto ambiental restrito ou não a empresa, com 

consequências irreversíveis mesmo com ações 

corretivas 

Grau de Risco (GR) 

Isento de grau de risco (IS) 0 

Grau de Risco Menor (ME) 1 a 4 

Grau de Risco Tolerável (TO) 5 a 9 

Grau de Risco Moderado 

(MO) 
10 a 12 

Grau de Risco Sério (SE) 13 a 16 

Grau de Risco Intolerável 

(IN) 
20 a 25 

Para esse estudo, foram considerados impactos significativos, os classificados como 

moderados, sérios e intoleráveis. 

Resultados 

Os resultados encontrados encontram-se detalhados nos subitens seguintes. 

Levantamento de dados 

Com base nas informações, obtidas durante o levantamento de dados e após 

desenvolvimento do fluxograma do processo de beneficiamento do arroz, pode-se 

identificar as diferenças entre os processos. As etapas de encharcamento, fornos rotativos, 

secagem são realizadas somente para o arroz parboilizado, no restante, a sequência é a 

mesma. No beneficiamento do arroz branco, não há as etapas de encharcamento, fornos 

rotativos e secagem, porém há o polimento, onde ocorre a retirada de algumas camadas do 

grão, com o objetivo de melhorar a textura e alterar o sabor. 

Durante o encharcamento ocorre a hidratação do arroz através de água aquecida. O arroz é 

submetido a um pré-cozimento, onde a água permanece em uma temperatura em torno de 

68°C a 74°C para arroz seco e, 75°C a 76°C para arroz verde durante aproximadamente 6 a 7 

horas, facilitando a etapa de gelatinização do amido contido no grão. 

Nos fornos rotativos é realizada a retirada da umidade dos grãos vindos do encharcamento 

em fornos rotativos com temperaturas entre 400°C a 500°C, gerando vapor para a inserção 

dos nutrientes (vitaminas e minerais) que se encontram na película e germe para dentro do 

grão. 

Por fim, nos secadores, trocadores de calor fazem com que o calor excedente nos fornos 

rotativas retirem a umidade (ficando entre 12,5% e 13%)  parcial do arroz com casca.  

A partir do conhecimento do processo de beneficiamento do arroz, foi elaborado o 

fluxograma com todas as entradas e saídas, que pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma do processo produtivo do beneficiamento do arroz 

Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais 

Nessa etapa foram identificados os aspectos e impactos ambientais, causados durante o 

processo de beneficiamento do arroz, somente nas etapas que diferem um processo do 

outro. A etapa de polimento, para o arroz branco e as etapas de encharcamento, fornos 

rotativos e secadores para o arroz parboilizado são apresentados, nos Quadros os 2, 3, 4 e 

5.  

Etapas 
exclusivas do 

arroz 
parboilizado. 

Etapa 
exclusiva do 

arroz branco. 
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Quadro 2:  Avaliação de aspectos e impactos: Beneficiamento do arroz branco - etapa de 

polimento 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental SO F S GR 
P

o
lid

o
r 

Consumo de 

energia elétrica 

Comprometimento dos recursos 

naturais 
N 5 4 20 IN 

Contribuição para os impactos 

causados pelas hidrelétricas 
N 3 5 15 SE 

Diminuição da demanda 

energética em áreas urbanas 
N 3 3 9 TO 

Geração de ruído 

Alteração da qualidade de vida 

dos funcionários expostos 
N 3 4 12 MO 

Poluição sonora N 3 3 9 TO 

Consumo de 

água 

Uso dos Recursos Naturais Não 

Renováveis (URNNR) 
N 4 5 20 IN 

Alteração na distribuição do 

abastecimento público 
N 4 3 12 MO 

Geração de 

Efluentes 

líquidos 

Alteração da água/solo N 3 3 9 TO 

Alteração da qualidade da água do 

corpo hídrico receptor 
N 3 3 9 TO 

Alteração do abastecimento 

público de água  
N 3 3 9 TO 

Diminuição da autodepuração do 

corpo hídrico receptor  
N 3 3 9 TO 

Total de impactos durante a etapa de polimento 11 

Total de impactos com riscos toleráveis 6 

Total de impactos com riscos moderados 2 

Total de impactos com riscos sérios 1 

Total de impactos com riscos intoleráveis 2 

Na etapa de polimento, exclusiva do arroz branco, os impactos identificados como 

intoleráveis e sérios, foram, o consumo de energia e de água. Isso se deve ao fato de que 

durante o polimento, realizado para retirada das camadas externas (farelo) através de 

fricção entre grãos, é realizado com equipamento de jateamento com água, no qual sua 

fonte de energia é elétrica. A água potável, é um recurso natural não renovável e nessa 

etapa não é reaproveitada. 

A geração de efluentes líquidos teve impactos considerados toleráveis, pois os danos 

causados se mantem, geralmente, no entorno das empresas, nas quais possuem estações 

de tratamento de efluentes (ETE). 

No aspecto de geração de ruído, os impactos foram considerados toleráveis e moderados, 

pois ocorre nas proximidades das máquinas e equipamentos, não atingindo o lado externo 

179

Parte II



da fábrica. Medidas como enclausuramento de máquinas, redução do tempo de exposição 

do trabalhador e o uso de proteção individual podem minimizar esses impactos, diminuindo 

os riscos. 

Quadro 3:  Avaliação de aspectos e impactos: Beneficiamento do arroz parboilizado - etapa 

de encharcamento 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental SO F S GR 

Consumo de 

 água 

Uso dos Recursos Naturais Não 

Renováveis (URNNR) 
N 5 4 20 IN 

En
ch

ar
ca

m
en

to
 

Alteração na distribuição do 

abastecimento público 
N 3 4 12 MO 

Geração de 

Efluentes 

líquidos 

Alteraçõa da água/solo N 3 5 15 SE 

Alteração da qualidade da água do 

corpo hídrico receptor 
N 4 4 16 SE 

Alteração do abastecimento 

público de água  
N 3 4 12 MO 

Diminuição da autodepuração do 

corpo hídrico receptor  
N 3 3 9 TO 

Geração de ruído 

Alteração da qualidade de vida 

dos funcionários expostos 
N 3 4 12 MO 

Poluição Sonora N 3 3 9 TO 

Consumo de 

energia elétrica 

Comprometimento dos recursos 

naturais 
N 5 4 20 IN 

Contribuição para os impactos 

causados pelas hidrelétricas 
N 3 5 15 SE 

Diminuição da demanda 

energética em áreas urbanas 
N 3 3 9 TO 

Total de impactos durante a etapa de encharcamento 11 

Total de impactos com riscos toleráveis 3 

Total de impactos com riscos moderados 3 

Total de impactos com riscos sérios 3 

Total de impactos com riscos intoleráveis 2 

O encharcamento é uma etapa exclusiva do arroz parboilizado. Tem como objetivo, 

transportar os nutrientes da película integralmente para o grão, através de um pré 

cozimento, bem como aumentar o teor de umidade para 30 a 33%, para posterior 

gelatinização do amido contido no grão. Dos 11 impactos identificados, 8 foram 

classificados como significativos. Novamente os aspectos significativos foram uso dos 

recursos naturais não renováveis, água e energia elétrica. Durante essa etapa há um 

consumo médio de 10 a 20 m3 de água potável. Além do volume elevado de água, o que 
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impacta mais ainda essa etapa é a condição dessa água ser necessariamente potável, o que 

dificulta muito a adoção de um ciclo fechado. 

Quadro 4:  Avaliação de aspectos e impactos: Beneficiamento do arroz parboilizado - etapa 

de fornos rotativos 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental SO F S GR 

Fo
rn

o
s 

ro
ta

ti
vo

s 

Consumo de 

energia 

elétrica 

Comprometimento dos recursos 

naturais 
N 3 4 12 MO 

Contribuição para os impactos 

causados pelas hidrelétricas 
N 3 5 15 SE 

Diminuição da demanda energética em 

áreas urbanas 
N 3 3 9 TO 

Geração de 

Efluentes 

líquidos 

Alteração da água/solo N 3 5 15 SE 

Alteração da qualidade da água do 

corpo hídrico receptor 
N 4 4 16 SE 

Alteração do abastecimento público de 

água  
N 3 4 12 MO 

Diminuição da autodepuração do 

corpo hídrico receptor  
N 3 3 9 TO 

Emissões 

atmosféricas

/ cinzas, 

material 

particulado 

e vapores. 

Alteração da qualidade do ar/água e 

solo 
N 5 4 20 IN 

Alteração da qualidade de vida dos 

moradores das proximidades 
N 3 3 9 TO 

Contribuição para o aumento dos 

gases do efeito estufa 
N 5 2 10 MO 

Contribuição para o aumento do 

aquecimento global 
N 5 4 20 IN 

Geração de 

ruído 

Alteração da qualidade de vida dos 

funcionários expostos 
N 3 4 12 MO 

Poluição Sonora N 3 3 9 TO 

Total de impactos durante a etapa de fornos rotativos 13 

Total de impactos com riscos toleráveis 4 

Total de impactos com riscos moderados 4 

Total de impactos com riscos sérios 3 

Total de impactos com riscos intoleráveis 2 

Na etapa dos fornos rotativos, ocorre a retirada da umidade dos grãos vindos do 

encharcamento. A temperatura varia entre 400°C a 500°C, gerando vapor para a inserção 

dos nutrientes. Nesses fornos, na maioria das vezes o combustível utilizado para geração de 

vapor, são as cascas de arroz, oriundas do processo de produção do arroz branco.  É uma 
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etapa bem impactante, apresentando 13 impactos, sendo 9 deles significativos. A geração 

de efluentes líquidos identifica etapas com grau de risco sério, devido a carga orgânica 

elevada. Esses efluentes são levados para ETE e posteriormente para corpo hídrico receptor. 

Quadro 5:  Avaliação de aspectos e impactos: Beneficiamento do arroz parboilizado - etapa 

dos secadores 

Etapa Aspecto Impacto Ambiental SO F S GR 

Se
ca

d
o

re
s 

Emissões 

atmosféricas 

Vapores, cinzas, 

material 

particulado. 

Alteração da qualidade do ar/água 

e solo. 
N 5 4 20 IN 

Alteração da qualidade de vida 

dos moradores das proximidades 
N 3 3 9 TO 

Contribuição para o aumento do 

efeito estufa 
N 5 2 10 MO 

Contribuição para o aumento do 

aquecimento global 
N 5 4 20 IN 

Geração de 

Efluentes 

líquidos 

Alteração da água/solo N 3 2 6 TO 

Alteração da qualidade da água do 

corpo hídrico receptor 
N 3 2 6 TO 

Alteração do abastecimento 

público de água  
N 3 3 9 TO 

Diminuição da autodepuração do 

corpo hídrico receptor  
N 3 4 12 MO 

Total de impactos durante a etapa dos secadores 8 

Total de impactos com riscos toleráveis 4 

Total de impactos com riscos moderados 2 

Total de impactos com riscos sérios 0 

Total de impactos com riscos intoleráveis 2 

Essa etapa tem por finalidade completar a gelatinização do amido e reduzir o conteúdo de 

umidade, para garantir a conservação do produto final. A fonte de combustível dos 

secadores varia entre as cascas de arroz do processo de produção do arroz branco, como 

também o gás GLP. As indústrias adotam tecnologias de fim de tubo, como lavadores de 

gases, filtros de manga, exaustores e galerias para minimizar os impactos ambientais 

gerados, já que nessa etapa o principal aspecto é a emissão de efluentes gasosos na 

atmosfera. Nesse caso específico o aspecto engloba riscos nos quais saem do entorno da 

empresa. A interferência pode variar desde a diminuição da qualidade de vida da vizinhança 

local até o aumento do aquecimento global, com a emissão de gases durante a combustão.   
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Considerações finais 

O beneficiamento do arroz parboilizado, apesar de aproveitar as cascas de arroz, como 

combustível energético, causa maior impacto ao meio ambiente do que o beneficiamento 

do arroz branco, pela questão do encharcamento e também a necessidade de uso de fornos 

rotativos, consequentemente, com consumo energético maior. 

A avaliação de aspectos e impactos, no processo de beneficiamento de arroz, apresentou-se 

uma importante ferramenta para identificar as etapas com maiores impactos significativos, 

auxiliando as empresas na busca da  implementação de novas soluções e tecnologias. Este 

trabalho vem a somar a estudos  realizados  pelo NucMat/Unisinos, no sentido de se 

conhecer dados de aspectos e impactos ambientais gerados no beneficiamento do arroz 

branco e parboilizado. 
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Resumo 

O clima da Terra está mudando como resultado da atividade antropogênica desde o início 

da revolução industrial. Para garantir que a redução das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) não interfira no desenvolvimento de um país, a produção de energia a partir de 

resíduos florestais surge como uma opção. No entanto, são necessários estudos para avaliar 

os impactos ambientais relacionados a atividade. Este trabalho investigou os potenciais 

impactos ambientais, a partir da metodologia de avaliação de ciclo de vida (ACV), resultantes 

da produção de eletricidade em Portugal com biomassa residual de eucalipto, considerando 

dois tipos de tecnologias: caldeiras de grelha e caldeiras de leito fluidizado. 

Introdução 

A produção de eletricidade a partir de biomassa florestal está sendo incentivada de acordo 

com objetivos de redução de gases de efeito estufa (GEE) em Portugal. Em 2016, a biomassa 

florestal residual foi responsável pela produção de cerca de 234 MWe da eletricidade total 

no país.1 A produção anual de resíduos da exploração florestal em Portugal é estimada entre 

0,8 e 1,2 milhões de toneladas por ano2,3 e cerca de 47-58% desses resíduos provêm de 

floresta de eucalipto.2,4 

Atualmente, existem 13 centrais que utilizam caldeiras de leito fluidizado (com capacidade 

instalada de 192 MWe) e 8 centrais que utilizam caldeiras de grelhas (com capacidade 

instalada de 42 MWe) alimentadas com resíduos florestais para produzir eletricidade em 

Portugal.5 As grelhas têm sido utilizadas para combustão de biomassa florestal para 

produção de calor e eletricidade há vários anos.6,7 No entanto, as caldeiras de leito 

fluidizado emergiram como uma opção mais adequada para a combustão de biomassa em 

grande escala devido à crescente conscientização acerca dos impactos ligados à produção 

de energia.8,9,10,11 
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Os impactos ambientais desta tecnologia alternativa para conversão da biomassa florestal 

podem ser quantificados através de uma avaliação do ciclo de vida (ACV). A ACV é uma 

ferramenta para avaliar, de forma holística, um produto ou uma atividade durante todo o 

seu ciclo de vida.12 No entanto, são poucos os estudos de ACV que avaliaram o desempenho 

ambiental da utilização de biomassa florestal para produção de eletricidade.13,14,15 A 

comparação entre as duas tecnologias e seus respectivos potenciais impactos ambientais é 

crucial para apoiar a tomada de decisão.16 Portanto, este estudo tem como objetivo 

comparar os impactos ambientais associados às duas tecnologias alternativas de 

combustão: leito fluidizado e grelhas, usando a ACV. 

Metodologia 

A unidade funcional é a produção de 1 kWh de eletricidade injetada na rede portuguesa a 

partir da combustão de biomassa residual de eucalipto. A Figura 1 mostra a fronteira do 

sistema dividida em três etapas: (1) gestão florestal (incluindo a preparação do terreno, 

plantação, condução dos povoamentos e exploração florestal); 

(2) recolha, processamento e transporte (incluindo operações de enfardamento, rechega, 

trituração, carga e descarga); e (3) conversão de energia (incluindo a combustão da 

biomassa bem como o tratamento e destino final dos resíduos). Na etapa de recolha, 

processamento e transporte, o processamento dos resíduos tem configurações diferentes, 

nomeadamente, trituração na floresta com resíduos soltos, trituração em parque com 

resíduos soltos e trituração em parque com resíduos em fardo.17 Na etapa de conversão de 

energia, são considerados dois cenários diferentes: combustão em caldeiras de grelha e 

combustão em leito fluidizado.

A gestão florestal ocorre em três rotações sucessivas, de 12 anos cada18,19, sendo 

constituída pelas seguintes fases: preparação do terreno, plantação, condução dos 

povoamentos, exploração e estabelecimento da rede viária e divisional. A preparação do 

terreno consiste em eliminar a vegetação indesejável através de um trator com discos, 

escarificar o solo e fertilizá-lo com superfosfato (21% P2O5) e com um fertilizante ternário 
(15% N, 12% P2O5 e 9% K2O). A plantação é uma operação manual. A condução dos 

povoamentos compreende limpeza de mato, fertilização e seleção de varas. A limpeza é 

feita oito vezes por revolução (ou seja, ao longo de três rotações sucessivas). A fertilização é 

realizada com um fertilizante à base de nitrogênio (30% N) e um fertilizante ternário (15% N, 

8% P2O5 e 8% K2O) aplicados uma vez por rotação. As varas são cortadas com uma 

motosserra uma única vez na segunda e terceira rotação. O corte do eucalipto é realizado 

com um harvester. O estabelecimento da rede viária e divisional inclui a construção e 

manutenção de caminhos, aceiros e faixas corta-fogo. As cargas ambientais da gestão 

florestal foram alocados entre as diferentes saídas de biomassa, nomeadamente madeira e 

biomassa residual para energia com base num critério mássico. 
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Figura 1: Fronteiras do sistema da produção de energia a partir de biomassa florestal. 

Neste estudo foi considerado que 50% da biomassa residual é deixada no solo da floresta. A 

proporção em massa de cada componente de biomassa foi obtida de acordo com valores 
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típicos da bibliografia: 75,3% de madeira, 10,3% de ramos, folhas e bicadas, 10,0% de casca 

e 4,4% de cepos.20 

É considerado um balanço neutro de CO2 biogênico, uma vez que o CO2 libertado para a 

atmosfera durante a combustão dos resíduos de eucalipto é reabsorvido pela planta ao 

longo do seu ciclo de crescimento. 

Na etapa de recolha são utilizados forwarders para a rechega e extração de resíduos de 

eucalipto. Os resíduos são carregados em caminhões com gruas acopladas. Na fase de 

trituração dos resíduos, considerou-se uma perda de matéria seca de 2%.21,22 O transporte 

até à central elétrica varia de acordo com os cenários estabelecidos. Nos cenários S1A e 

S1B, a biomassa triturada é transportada por um caminhão (carga útil 20 t) por uma 

distância de 35 km. Nos cenários S2A e S2B, a biomassa bruta é transportada por um trator 

com um semirreboque (carga útil 10 t) por 10 km até um parque para realizar a trituração e 

seguidamente por um caminhão (carga útil de 20 t) por mais de 25 km até à central elétrica. 

Nos cenários S3A e S3B, os resíduos em fardo são transportados por um caminhão (carga útil 

24 t) por 10 km até um parque de trituração e então os resíduos triturados são 

transportados por mais 25 km por um caminhão (carga útil 20 t) até à central elétrica. As 

distâncias para transportar os resíduos para a central foram obtidas tendo em conta as 

distâncias ótimas do ponto de vista econômico.2 Os dados de inventário para as etapas de 

gestão florestal e recolha, processamento e transporte dos resíduos de eucalipto, bem 

como o valor da umidade dos resíduos igual a 40%, foram retirados da bibliografia.17,19,23 

No estágio de conversão de energia, a conversão ocorre em duas centrais térmicas de 

biomassa localizadas em Portugal, uma com caldeira de grelhas (com eficiência térmica para 

produção de energia igual a 20%) e outra com um leito fluidizado borbulhante (com 

eficiência térmica para produção de energia igual a 25%). Os dados de inventário para o 

estágio de conversão de energia são mostrados na Tabela 1. Os dados médios sobre o 

consumo de insumos (biomassa, gás natural, areia e água) e a geração de resíduos (água 

residual e cinzas) provêm de medições realizadas na central de grelhas ao longo de oito anos 

(2000-2007) e na central de leito fluidizado ao longo de dois anos (2011-2012). As emissões 

de CO2, SO2, CO, NOx e PM2.5 durante a combustão também foram medidos nas duas 

centrais em análise. As restantes emissões gasosas foram calculadas com base em fatores 

de emissão da bibliografia para caldeiras de grelha e leito fluidizado com uma capacidade 

inferior a 50 MWe.24,25,26 O poder calorífico considerado para os  resíduos  de  eucalipto  é 

de  17,5 MJ/ton.10 A produção de materiais auxiliares, água e energia consumidos nas três 

etapas também foram considerados e os dados foram retirados da base de dados 

Ecoinvent12, que também foi a fonte dos dados para a produção, tratamento e deposição 

dos resíduos. 
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Os fatores de caracterização usados para a avaliação dos impactos foram os recomendados 

pelo International Reference Life Cycle Data System.27 As categorias de impacto selecionadas 

para a avaliação foram: alteração climática, formação de matéria particulada, formação 

fotoquímica de ozônio, acidificação, eutrofização marinha e depleção de recursos minerais e 

fósseis. 

Resultados e discussão 

A Figura 2 mostra a contribuição relativa de cada etapa para o impacto total. 

188

Parte II



Figura 2: Resultados da avaliação dos impactos ambientais associados a cada estágio da 

produção de 1 kWh de eletricidade a partir da combustão de 

A etapa de gestão florestal apresentou uma reduzida contribuição para o impacto total em 

todas as categorias. A única exceção é a depleção mineral e fóssil, em que a gestão florestal é 

a principal responsável pelo valor de impacto obtido (92-94% do impacto total). Neste 

estágio, a fertilização com fosfato e nitrogênio foi o processo que mais contribuiu para o 

impacto total, devido ao consumo de índio, cadmio e chumbo. 

Na etapa de recolha, processamento e transporte, o sistema de trituração na floresta de 

resíduos soltos apresentou menor impacto para todas as categorias analisadas. Isto é devido 

ao baixo consumo de diesel no transporte e nas operações de carga/descarga. No entanto, a 

opção de triturar na floresta nem sempre é viável, pois pode não haver espaço suficiente 

para instalar um triturador ou a quantidade de resíduos florestais pode ser insuficiente para 

justificar a instalação de um triturador.28 

A contribuição do estágio de conversão de energia foi particularmente relevante para as 

categorias de impacto: alteração climáticas (49% do impacto total), formação de matéria 

particulada (94-95% do impacto total), formação fotoquímica de ozônio (85- 88% do 
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impacto total), acidificação (76-79% do impacto total) e eutrofização marinha (70% do 

impacto total). Outros estudos salientaram, também, a importância da conversão de energia 

no impacto total do sistema de produção de eletricidade.14,15 No presente estudo, os 

resultados mostraram que o leito fluidizado apresentou menor impacto em todas as 

categorias de impacto estudadas. As diferenças entre a grelha e o leito fluidizado foram, em 

média, de 18% para a depleção mineral e fóssil, 19% para a eutrofização marinha, 21% para 

a acidificação, 21% para a formação fotoquímica de ozônio, 34% para alteração climática e 

36% para a formação de matéria particulada. 

O impacto relativo à alteração climática resulta principalmente das emissões de CO2 fóssil e 

N2O. O impacto causado pela grelha excedeu o do leito fluidizado devido às emissões de 

CO2 a partir da queima do gás natural, que foi igual a 37,4 g/kWh para a grelha e 7,18 g/kWh 
para o leito fluidizado. Em termos de emissões de N2O, o impacto ambiental foi maior nos 

cenários que utilizavam o leito fluidizado como tecnologia de conversão, uma vez que a 

temperatura de combustão no leito fluidizado está na faixa onde a formação de N2O é mais 

acentuada (750-950 ºC).29
 

As diferenças relativas à categoria de impacto formação de matéria particulada entre as 

tecnologias em análise ocorreram principalmente devido à eficiência de conversão de 

biomassa para energia, uma vez que o fator de emissão de material particulado inferior a 

2,5 µm (PM2,5) foi considerado o mesmo para ambas as tecnologias. A eficiência de

conversão em energia é maior no leito fluidizado (25%) do que na caldeira de grelhas (20%), 

de acordo com as medições nas centrais em estudo. 

Consequentemente, a quantidade de biomassa e gás natural necessária para produzir 1 kWh 

de eletricidade foi maior na caldeira de grelhas. 

A formação fotoquímica de ozônio ocorre essencialmente em resultado da emissão de CO e 

compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) da etapa de conversão de energia. O 

impacto ambiental da caldeira de grelhas excede o do leito fluidizado, uma vez que as 

emissões de CO durante a combustão da biomassa (4,98 g/kWh) são superiores às do leito 

fluidizado (0,698 g/kWh). Tal deve-se à conversão mais eficiente do combustível para o leito 

fluidizado face à grelha, uma vez que o contato entre a biomassa e o gás é maior no leito 

fluidizado, o que favorece uma distribuição mais uniforme de temperatura na câmara de 

combustão.30,31 

Na acidificação, as emissões de NOx (cerca de 62% do impacto total nesta categoria), 

emitidas durante o estágio de conversão de energia contribuíram com cerca de 95% para o 

impacto total. As emissões de NOx foram superiores na caldeira de grelhas do que no leito 

fluidizado, isso ocorre devido as temperaturas de combustão serem significativamente 

maiores no caso das grelhas.32 A emissão de NOx, principalmente (95-96%) durante o 
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estágio de conversão de energia, foi responsável por cerca de 73% do impacto total na 

eutrofização marinha. A emissão de NOx foi de 3,22 g/kWh no forno a grelhas e 2,68 g/kWh 

no leito fluidizado. 

Na depleção de recursos minerais e fósseis, a gestão florestal foi a etapa que mais 

contribuiu para o impacto total, entre 92-94%. Nesta etapa, foram utilizados como 

fertilizantes, o fosfato e o nitrogênio, causando o esgotamento de índio, cádmio e chumbo. 

Conclusões 

Este estudo avalia os potenciais impactos ambientais associados à produção de eletricidade 

a partir de biomassa residual de eucalipto. São ainda identificas as etapas de produção de 

eletricidade com o maior impacto ambiental. Esta análise é particularmente importante 

dado o aumento da procura de resíduos florestais nos últimos anos pelas centrais de 

biomassa em Portugal. 

Os resultados mostram que a configuração da cadeia de abastecimento tem alguma 

importância (menor que 6% do impacto total) na categoria de impacto alteração climática, 

eutrofização de água e depleção mineral e fóssil, mas é irrelevante para as restantes 

categorias de impacto. Já o estágio de conversão de energia desempenha um papel 

importante na maioria dos impactos estudados, com exceção da categoria de impacto 

depleção mineral e fóssil, em que o estágio de gestão florestal é o mais relevante. 

O estudo mostrou que a tecnologia de conversão leito fluidizado apresenta menor impacto 

ambiental face à tecnologia a grelhas e pode ser uma boa alternativa para a implementação 

de novas centrais de energia. Além disso, uma análise usando outros indicadores (por 

exemplo, indicadores econômicos) deve ser realizada como uma ferramenta complementar 

para verificar se esta tecnologia é promissora para a produção de eletricidade a partir da 

biomassa. 
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Resumo 

A economia circular é um modelo económico sustentável e inovador baseado nas interações 

observadas nos mecanismos naturais dos ecossistemas, que é necessário tendo em conta, 

que o modelo atual (“extrair, transformar, descartar”) está a atingir os seus limites físicos 

face à escassez de recursos (matérias-primas e energia) para satisfazer as necessidades da 

sociedade. 

Esta é uma alternativa atrativa e viável que as organizações devem procurar, oferecendo 

diversos mecanismos de criação de valor com respeito pelo ambiente.  

A indústria cerâmica tem investido em estratégias de economia circular, revelando a 

capacidade deste sector para a eco-inovação, destacando-se neste artigo alguns exemplos 

práticos, apontando ainda as suas principais vantagens e obstáculos. 

Introdução 

A Economia Circular consiste numa “resposta ao desejo de um crescimento sustentável no 

contexto da pressão crescente que a produção e o consumo exercem sobre o ambiente e os 

recursos mundiais”.1 É regenerativa e restaurativa por princípio, tendo como objetivo 

manter produtos, componentes e materiais no seu mais alto nível de utilidade e valor ao 

longo do tempo.2 

A economia tem funcionado maioritariamente num modelo linear de “recolha, produção e 

eliminação”, onde todos os produtos atingem eventualmente um estatuto de “fim de vida 

útil”, o que conduz a um aumento na procura de recursos escassos, e consequentemente, a 

uma maior degradação ambiental. 

A contínua aplicação deste modelo torna-se inviável, porque depende exclusivamente da 

extração de recursos com disponibilidade limitada, enquanto a transição para uma 

economia circular redireciona o foco para a reutilização, reparação, renovação e reciclagem 

dos materiais e produtos existentes, ou seja, o que era visto como um “resíduo” pode ser 

transformado num recurso (Figura 1). 
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Figura 7: Economia Circular vs. Economia Linear.1 

O plano de ação desenvolvido pela União Europeia para a problemática da gestão dos 

recursos passa pela implementação da economia circular, elemento essencial da visão 

definida pela União Europeia e respetivos Estados Membros no 7º Programa de Ação em 

matéria de Ambiente3: «A nossa prosperidade e a sanidade do nosso ambiente resultam de 

uma economia circular inovadora em que nada se desperdiça e em que os recursos naturais 

são geridos de forma sustentável e a biodiversidade é protegida, valorizada e recuperada de 

modo a reforçar a resiliência da nossa sociedade.» 

Uma “Europa eficiente em termos de recursos” é uma das iniciativas emblemáticas no 

quadro da estratégia “Europa 2020” que visa um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo referindo mesmo que “num mundo com crescentes pressões sobre os recursos e o 

ambiente, a EU não tem escolha a não ser ir para a transição para uma economia circular 

eficiente dos recursos e finalmente regenerativa”. Esta iniciativa tem como objetivo 

contribuir para dissociar o crescimento económico da utilização dos recursos, assegurar a 

transição para uma economia hipocarbónica, aumentar a utilização das fontes de energia 

renováveis, modernizar o setor dos transportes e promover a eficiência energética.4 

O objetivo final centra-se na utilização eficiente dos recursos, otimizando os ciclos de vida 

dos produtos e serviços através da eco-inovação e ecodesign para a requalificação, 

reaproveitamento, prevenção e mitigação dos resíduos gerados nas atividades industriais. 

Para tal, é importante considerar a aplicação de diversas estratégias com intuito de 

melhorar a eficiência na utilização de recursos, nomeadamente, a desmaterialização dos 

195

Parte II



produtos e serviços, ecodesign, pensamento de ciclo de vida, prevenção da produção de 

resíduos, extensão do ciclo de vida do produto e simbioses industriais. 

As atividades económicas têm um papel fundamental nesta transição, podendo redefinir as 

suas cadeias de produção, visando a eficiência e circularidade dos recursos naturais (onde 

os materiais são introduzidos num outro ciclo de vida através da reutilização, recuperação, 

reciclagem, etc.). Isto pode resultar na criação de novos mercados que respondam às 

mudanças nos padrões de consumo, evoluindo no sentido da utilização, reutilização e 

partilha de produtos, e contribuindo para a criação de mais e melhores empregos.1 

Em Portugal destaca-se a recente aprovação do Plano de Ação para a Economia Circular em 

Portugal, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, de 11 de 

dezembro de 2017.5 Este plano apresenta três níveis de ações a serem introduzidas e 

trabalhadas durante os próximos três anos: ações de cariz transversal, nacionais, que 

consolidam algumas das ações de várias áreas governativas para esta transição; agendas 

setoriais, sobretudo para setores mais intensivos no uso de recursos e de cariz exportador; e 

agendas regionais, que devem ser adaptadas às especificidades socioeconómicas de cada 

região. 

Exemplos na indústria cerâmica 

Ao nível da Europa, a indústria cerâmica tem investido em inovações no âmbito da 

economia circular, nomeadamente, na reutilização de telhas e na reciclagem de materiais 

cerâmicos provenientes de resíduos de construção e demolição, que através da sua 

moagem, que são reutilizadas como matérias-primas secundárias para diferentes 

aplicações.6 

Nas empresas portuguesas temos vários exemplos de economia circular estudados ou em 

aplicação, em diferentes áreas, nomeadamente inovações classificadas como estratégias de 

ecodesign, simbioses industriais, extensão do ciclo de vida, ecoeficiência e valorização de 

resíduos e subprodutos., entre outras. Existindo vários exemplos que abrangem mais do que 

uma estratégia. 

a) Ecodesign e pensamento de ciclo de vida

O ecodesign é a “integração sistemática de considerações ambientais no processo de design 

de produtos”, uma vez que se estima que esta etapa é responsável por cerca 70% a 80% dos 

impactes ambientais relacionados com o produto.7,10 A aplicação deste conceito desde o 

início do processo de desenvolvimento otimiza o perfil ambiental do produto em todas as 

etapas do seu ciclo de vida, nomeadamente, na extração de matérias-primas e auxiliares, 

transporte, fabricação, distribuição, utilização (podendo incluir previamente a construção) e 

fim de vida. Procura assim integrar uma abordagem de pensamento de ciclo de vida, onde 
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se consideram todos os aspetos ambientais relevantes (produto) durante todo o seu ciclo de 

vida. 

Salienta-se ainda que o CTCV encontra-se envolvido no desenvolvimento de um centro 

transfronteiriço para favorecer a geração de novos modelos de negócio baseados no 

Ecodesign, na economia circular e na economia verde (DEGREN_DEsign & Green 

ENgineering). Trata-se de um projeto aprovado no âmbito do Programa Operativo EP - 

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020, com forte aposta na promoção do 

ECODESIGN no contexto da EUROACE (região Centro, Alentejo, Estremadura), de forma a 

que este atue como alavanca de competitividade através da qual se promove a inovação e a 

transferência de tecnologia. Inclui várias atividade, entre as quais: 

• Atividade 1: Mapeamento de Recursos e Observatório de ECODESIGN;

• Atividade 2: Capacitação e Serviços a Empresas em ECODESIGN;

• Atividade 3: Laboratório de Projetos Técnicos em ECODESIGN.

• Atividade 4: Plano Estratégico e de Internacionalização em ECODESIGN.

b) Valorização de resíduos e subprodutos

No campo da valorização de resíduos, o CTCV tem efetuado uma série de ensaios de 

incorporação de resíduos tão diversificados como lamas de ETAR, lamas de ETA, resíduos de 

celulose, resíduos florestais, pó de cortiça, resíduos da indústria metalúrgica, cinzas 

volantes, lamas de curtumes, lamas de corte de pedra natural, resíduos de lâmpadas 

fluorescentes, etc., em materiais cerâmicos principalmente no subsector da cerâmica 

estrutural, pavimento e agregados leves.  

As percentagens de incorporação dos resíduos são em geral relativamente reduzidas, de 

forma a que, a valorização não comprometa as propriedades e qualidade do produto final, 

sendo necessário um contínuo investimento no desenvolvimento de técnicas para otimizar 

o processo de valorização.

Incorporação de resíduos (seleção de materiais de baixo impacte): 

- Incorporação de resíduos industriais (serrim, lamas de ETAR, curtumes, lâmpadas 

fluorescentes, na produção de tijolos e ladrilhos cerâmicos, até 30% em peso (vários 

estudos com CTCV); 

- Incorporação de resíduos industriais na produção de ladrilhos cerâmicos, até 80%

em peso, mantendo-se a resistência (Green Earth, Roca); 

- Incorporação até 90% de materiais reciclados na produção de ladrilhos cerâmicos 

(EcoTECH, Revigres, desenvolvido no âmbito do projeto InEDIC); 

- Mistura do caco moído com uma resina epóxida, num processo de moldação, para 

obtenção de peças inovadoras bastante promissoras ao nível estético com elevada 

incorporação de materiais reciclados - caco de porcelana (REMADE, SPAL). 
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c) Eco-eficiência

Redução da espessura dos produtos (Redução da utilização de materiais): 

- Redução da espessura de ladrilhos cerâmicos de 12 mm para 6,5 mm (Ladrilho

cerâmico Light – Revigres). Vários exemplos de ladrilhos com espessura reduzida 

comercializados por várias marcas.  

Esta estratégia acarreta um menor consumo de matérias-primas, menor consumo energia 

(fabrico), menores emissões de gases (CO2 e outros – PM; NOx, SO2). Também na etapa de 

distribuição do produto se conseguem otimizações com um maior número de peças por 

carga de transporte, logo racionalização de custos, consumos energéticos e emissões nos 

transporte. 

Etapa de produção (Redução do impacte ambiental na fase de produção): 

- Evitar formas complexas e alterações de espessura nas paredes da peça, de forma a

evitar perda de eficiência e a geração de resíduos; 

- Processo de cozedura de porcelana por gás/micro-ondas, com vista a uma

tecnologia mais limpa, mais rápida, menos onerosa e mais eficiente, que a tradicional 

(CERWAVE, Porcelanas da Costa Verde). 

Elementos construtivos de elevada eficiência (Redução do impacte ambiental na fase de 

utilização): 

- Desenvolvimento de tijolos com elevados desempenhos térmicos, mecânicos e

acústicos, melhorando a eficiência energética do edifício (CBloco, CTCV); 

- Produtos multifuncionais – SolarTiles - produtos cerâmicos fotovoltaicos

integrados, de elevada eficiência, para revestimentos de edifícios (telhas e revestimentos 

exteriores de fachada) que incorporem, de raiz e por deposição, filmes finos fotovoltaicos; 

- Easy clean and selfclean - Superfícies hidrófilas com efeito fotocatalítico.

revestimentos cerâmicos exteriores com propriedades autolimpantes, de elevada eficácia e 

durabilidade; 

- ThermoCer - Pavimentos cerâmicos com materiais de mudança de fase para

melhoria da eficiência energética em edifícios; 

- Produtos multifuncionais – Minimus (Costa Verde), desenvolvido no âmbito do

projeto InEDIC. 

Novo método de instalação e desmantelamento (Otimização do sistema de fim de vida): 

- Pavimento técnico elevado que reduz e facilita a separação de resíduos de

demolição e permite a montagem de sistemas de aquecimento radiante e flexibilidade para 

alterar o pavimento (Pavimento elétrico elevado, Porcelanosa). 

d) Extensão do ciclo de vida – exemplo do caco cerâmico
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A indústria cerâmica é também um sector com fortes potencialidades para 

incorporação/valorização de resíduos, sendo esta uma prática crescente a nível nacional, 

tanto de resíduos cerâmicos como de resíduos/subprodutos de outros sectores industrias. 

Para além de se desenvolver uma via sustentável para estes resíduos, introduzem-se num 

novo ciclo produtivo passando de resíduo a recurso e paralelamente desenvolvem-se 

produtos inovadores, com melhoramento das características dos produtos finais.7-8 

O aproveitamento dos subprodutos pela própria indústria (poeiras, lamas e cacos 

cerâmicos) minimiza a extração de recursos naturais e elimina a acumulação de resíduos, 

potenciando a economia circular. Acontecendo o mesmo com a valorização de resíduos de 

outros sectores em composições cerâmicas, criando ainda, neste caso, sinergias entre 

empresas. 

A aplicação de MTD (Melhor Técnica Disponível) na área da gestão de resíduos é uma 

prática que tem vindo a ser desenvolvida pelos diferentes subsetores da indústria cerâmica, 

com o objetivo da racional utilização dos recursos naturais e evitar ou minimizar a 

deposição em aterro, permitindo desta forma, um desenvolvimento sustentável, 

privilegiando-se a sua reutilização e reciclagem, contribuindo para a diminuição da 

utilização de energia ao longo da cadeia de produção e consequentemente para a redução 

de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), em suma a prevenção da poluição. 

O diploma referente ao regime geral da gestão de resíduos, o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 

17 de junho, estabelece requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um 

processo produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos, quaisquer 

substâncias ou objetos resultantes de um processo produtivo cujo principal objetivo não 

seja a sua produção, devendo ser apresentado um pedido junto da ANR (Autoridade 

Nacional dos Resíduos) – APA (Agência Portuguesa do Ambiente), individualmente ou 

através da respetiva associação setorial.  

Neste sentido, a APICER (Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de cristalaria), 

suportado num estudo técnico desenvolvido pelo CTCV, submeteu um pedido à APA, em 

março de 2017, do qual resultou a declaração de Subproduto n.º 9/2017, de 16/08/2017, 

relativa à classificação dos desperdícios resultantes do fabrico de produtos cerâmicos como 

subproduto, ao abrigo do artigo 44º-A do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos. 

Aquela decisão é válida para algumas tipologias de materiais que resultam de diversas fases 

do processo de fabrico do material cerâmico, nomeadamente: 

� Preparação da mistura cerâmica, aparas resultantes da conformação da pasta antes

do processo térmico;

� Partículas e poeiras, recolhidas do sistema de despoeiramento;

� Peças cerâmicas não conformes, após processamento térmico.
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E destina-se exclusivamente a empresas associadas da APICER (que será viabilizado empresa 

a empresa) e apenas às situações em que aqueles materiais tenham como destino as 

seguintes atividades: 

� Fabrico de pasta cerâmica

� Fabrico de materiais de construção (cimento, betão, argamassas, agregados)

� Terraplanagens e construção de estradas

� Pavimentação de áreas desportivas.

Aquela declaração permite que os associados da APICER, que cumpram os critérios exigidos, 

possam expedir estes desperdícios como subproduto e não como resíduo, facilitando todo o 

processo, nomeadamente a movimentação dos materiais deixa de estar sujeita a guias de 

transporte de resíduos. 

Outro exemplo de extensão do ciclo de vida: 

- Pavimentos cerâmicos filtrantes, com base em stocks de pavimentos cerâmicos de

baixo valor comercial, que se prevê que reduza a água de escoamento em cerca de 90%, 

permitindo a sua reutilização na irrigação (CERSUDS) 

Discussão – Vantagens e limitações   

Apesar das vantagens proporcionadas aos fabricantes em matéria de custos e materiais, 

muitas empresas quando pretendem colocar em prática as estratégias de economia circular 

na indústria cerâmica, são confrontadas com obstáculos legais e burocráticos dificultando 

esta transição para uma economia circular.  

Outro dos obstáculos com que as empresas se deparam diz respeito às matérias-primas 

secundárias, ou seja, a incerteza quanto à sua qualidade, podendo ser difícil determinar os 

níveis de impurezas ou a adequação para uma reciclagem de elevada qualidade7, sendo 

necessário a existência de normas de qualidade aplicáveis a estas matérias-primas 

secundárias ou sub-produtos. 

Surge assim a necessidade de: 

a) Promover maior eficiência nas simbioses entre os diversos setores e agentes

económicos envolvidos, para que o resíduo de uma indústria possa ser utilizado

como matéria prima ou recurso noutros setores, mas acautelando os excessos de

burocracia e morosidade na movimentação de resíduos;

b) Criar sistemas de informação (e mesmo formação) sobre resíduos, recursos e

produtos que podem ser recuperados ou reciclados de forma a prolongar o ciclo de

vida dos produtos e a eco inovação;

c) Majorar os incentivos e/ou criar benefícios fiscais que possam estimular a eficiência

de processos e o uso de recursos de forma mais circular;

d) Motivar a sociedade para um novo estilo de vida, mais colaborativo e sustentável.
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Considerações finais 

Dos vários estudos efetuados e da prática existente no setor, verificamos que a indústria 

cerâmica tem a capacidade para inovar o processo de fabrico e valorizar 

resíduos/subprodutos da própria e outras indústrias, promovendo estratégias de economia 

circular e simbioses industriais. 

No entanto, diversos aspetos devem ser melhorados para otimizar este processo, como por 

exemplo, na incerteza da qualidade das matérias-primas secundárias, obstáculos legais e 

burocráticos relativo aos resíduos e custos associados elevados. Existem, assim, aspetos que 

podem ser melhorados, sendo necessário considerar abordagens de reciclagem em circuitos 

abertos e fechados, existir um funcionamento adequado do mercado de materiais 

reciclados e evitar uma abordagem “one size fits all”, sendo necessário uma solução 

específica para o sector. 
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Resumo 

Contar histórias é uma prática pedagógica através da qual podemos repassar 

conhecimentos, costumes, tradições e valores, disseminando a cultura e estimulando a 

formação do cidadão, e estrategicamente, abordar práticas sustentáveis nas suas diferentes 

dimensões. O desenvolvimento sustentável é abordado atrelado às dimensões: social, 

cultural, política, ambiental e econômica. Uma sociedade sustentável é aquela que não 

coloca em risco os elementos do meio ambiente e não prejudica as futuras gerações. 

Autores como Gadotti, Freire,Sachs, salientam que a sustentabilidade requer uma mudança 

no pensar, no agir e no sentir, evidenciando os sujeitos em sua ligação com o planeta Terra. 

Focalizando nesses conceitos, o projeto envolveu a contação de histórias nas escolas do 

município de Brejo Santo no Estado do Ceará, Brasil.  

Introdução 

Nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)1, para o Brasil, estão propostos numa 

agenda prós-2015 de planos de ações para promoção da sustentabilidade em seus vários 

aspectos. A sustentabilidade para Sachs (2009)2 deve estar focada em dimensões 

abordando questões social, cultural, política, territorial, ecológica, ambiental e econômica.  

Gadotti (2008)3 diz que o conceito de sustentabilidade na reorientação da educação formal, 

na mudança do padrão de produção e de consumo e na adoção de estilos de vida 

sustentáveis, é uma temática necessária de ser abordada na escola. A educação escolar 

como uma das instâncias que forma o cidadão para a vida tem grande influência na 

aprendizagem, atitudes e valores. 

Uma sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco os elementos do meio 

ambiente, não prejudica as futuras gerações. Sendo necessária uma mudança no pensar, no 

agir e no sentir como parte do nosso planeta. 
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A contação de histórias é uma prática pedagógica através da qual podemos repassar 

costumes, tradições e valores, disseminando a cultura e estimulando a formação do 

cidadão. A ação do projeto (Propagação cultural da sustentabilidade através da contação de 

histórias) teve como objetivo divulgar os conceitos e práticas sustentáveis nas suas 

diferentes dimensões, mediando a propagação da sustentabilidade. 

A primeira parte do artigo aborda o referencial teórico sobre a educação e a 

sustentabilidade observando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)1 para o 

Brasil e os principais conceitos de sustentabilidade. A segunda parte traz um embasamento 

referencial sobre a importância da contação de histórias como uma prática pedagógica para 

difusão de ideias e comportamentos. A terceira parte dispõe sobre a análise do tema 

considerando as ações desenvolvidas no projeto e a propagação da sustentabilidade através 

da contação de histórias em suas diferentes dimensões. 

Educação e Sustentabilidade 

Na agenda brasileira de desenvolvimento  pós-2015,  orientam-se as discussões  diante dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)1 para o Brasil, dentre essas discussões há 

um item que  trata da promoção da sustentabilidade na educação formal através de 

diferentes formas de aprendizagens. A carta da Terra4, um documento histórico evoluído 

dos encontros das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estabelece princípios 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável, e trata em um dos seus itens sobre a 

integralização na educação formal, dos conhecimentos, valores e habilidades necessários 

para um modo de vida sustentável.  

Gadotti (2008)3 a sustentabilidade refere-se ao próprio sentido da vida como seres 

humanos, o cuidado com o outro e com o planeta. Acosta (2016)5 afirma que precisamos 

imaginar um outro mundo possível, o bem viver é um aprendizado de convivência com a 

natureza,com os outros e consigo. O conceito de sustentabilidade na reorientação da 

educação formal, na mudança do padrão de produção e de consumo e na adoção de estilos 

de vida sustentáveis, é uma temática necessária de ser abordada na escola.  

A educação escolar como uma das instâncias que forma o cidadão para a vida tem grande 

influência na aprendizagem de atitudes e valores. Freire (1979)6 enfoca que é preciso 

conscientizar para libertar, refletir sobre si e sobre está no mundo, de forma que possamos 

agir conscientemente nesse mundo. Educar para sustentabilidade requer uma reflexão de 

está no mundo e agir em prol de uma mudança. Nessa perspectiva, o universo infantil 

através das histórias contadas de forma lúdica, interage com a realidade local. 
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A contação de história como prática pedagógica 

A contação de histórias é uma prática pedagógica através da qual podemos repassar 

costumes, tradições e valores, disseminando a cultura e estimulando a formação do 

cidadão. A cultura aqui entendida como todos os produtos que resultam da atividade 

humana, por serem produtos humanos que se desprendem do homem,voltam-se para ele e 

o marcam,impondo-lhe formas de ser e de se comportar (FREIRE, 1979)6.

Tendo em vista os aspectos simbólicos que contribuem no processo de formação de 

identidade e de consolidação dos saberes e fazeres de territórios em seus diferentes 

contextos, consideramos que as ações voltadas para o fortalecimento cultural e a 

interligação da academia com o popular tendem a provocar o (re)estabelecimento de 

práticas substanciais no processo de formação humana. 

O ato de contar histórias deve estimular todos os sentidos interligando com o contexto do 

educando e favorecendo a reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo e as mudanças que 

ocorrem com as suas ações. Ao contar uma história o narrador envolve a plateia no tema do 

qual está sendo abordado interligando uma comunicação cultural com o público. Segundo 

Tahan (1961)7 a contação de histórias facilita a aquisição de novos conhecimentos, difusão 

de ideias  e de novos comportamentos. 

Dessa forma a oralidade tem grande importância para difusão das histórias disseminando 

assim a cultura através da vocalidade, esta por sua vez, não se restringindo só a voz, mas 

também acrescentando gestos e a expressão corporal. Em uma contação de história a 

oralidade assume um papel de destaque, pois é através da voz que o contador vai propagar, 

questionar, fazer refletir o público para algo que está sendo tratado. 

A propagação da sustentabilidade através da contação de histórias 

A ação Propagação cultural da sustentabilidade através da contação de histórias teve como 

objetivo divulgar os conceitos e práticas sustentáveis nas suas diferentes vertentes. Uma 

sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco os elementos do meio ambiente, 

não prejudica as futuras gerações. Sendo necessário uma mudança no pensar, no agir e no 

sentir como parte do nosso planeta. Manter o Planeta Terra vivo é uma tarefa de todos nós 

(GADOTTI, 2008)3. 

O Projeto da contação de história surgiu a partir de uma extensão de intervenção de campo 

de estudantes do mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável, como uma 

possibilidade conversar com outros estudantes e promover uma ação de educação com 

foco na sustentabilidade, através de atividades lúdicas e de ensino-aprendizagem com as 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, disseminando esse conhecimento e foi 

organizado conforme procedimentos detalhados a seguir. 
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Iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica sobre o tema (contações de histórias) e suas 

metodologias. Nessa construção, foram utilizadas referências de artigos publicados na 

internet, sites e entrevistas que enfocasse a sustentabilidade, educação e os objetivos para 

o desenvolvimento sustentável.  Após a coleta de informações, o grupo reuniu-se para

sistematizar os entendimentos e identificar uma escola para as ações do projeto. Em

seguida elaborou-se uma história, os figurinos e a decoração do espaço para a prática.

Durante a atividade, um dos momentos focou na abordagem às crianças em saber se já 

havia conhecimento prévio sobre sustentabilidade, para isso foram feitas perguntas 

interagindo com as crianças e com a temática. Em um outro momento foram utilizados 

instrumentos que evocavam as dimensões social, econômica, cultural e ambiental para 

identificar como as crianças relacionavam as dimensões, com o intuito de promover debate 

e reflexão, conforme imagem a seguir (figura 01 e 02): 

Figura 01: Grupo de crianças reunidas durante a contação de história 

206

Parte II



Figura 02: Grupo de crianças reunidas durante a contação de história 

Figura 02: Grupo de crianças interagindo durante intervenção dos atores 

A contação de história foi realizada no Teatro Municipal de Brejo Santo, estado do Ceará, 

compondo a execução da segunda etapa. Estiveram presentes 110 crianças do 2º, 3º, 4º e 

5º anos, de uma escola municipal. A contação foi encenada por 5 bolsistas do curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, que apresentaram uma 

peça teatral para as crianças presentes. Durante a contação da história, as crianças 

protagonizaram os momentos de intervenções com perguntas principalmente sobre as 

dimensões da sustentabilidade em estudo, usaram objetos para contextualização da 

vivência do educando e discutiram sobre a interligação das dimensões como o todo, 

associando a localidade e região a qual pertenciam. 
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Conclusões 

Torna-se clara a importância da utilização da contação como instrumento facilitador no 

processo de sensibilização dos estudantes acerca da importância de se trabalhar um tema 

como a sustentabilidade dentro de um cenário tão alarmante pelo qual o mundo passa 

quando se refere à escassez de recursos naturais. Além disso, pode-se dizer que essa 

ferramenta pedagógica funciona também como incentivo à leitura na educação infantil, 

partindo da concepção de que a história, quando bem contada, proporciona aos alunos 

maior interesse pelo assunto em questão, estimulando assim o hábito de ler. Percebeu-se 

que a exploração dessa temática não encerrou e que o projeto foi apenas um incentivo a 

continuação de ações em prol de disseminar as dimensões da sustentabilidade e favorecer a 

aprendizagem interativa.  

Educar para sustentabilidade é educar para o fortalecimento local regional nos aspectos 

sociais, culturais, econômicos e ambientais. A promoção de uma educação inclusiva e 

equitativa que aborda os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável perpassa pela 

oportunidade de conhecer e refletir para agir localmente. A didática da contação de história 

através de peça teatral e a utilização de objetos que associem as dimensões de 

sustentabilidade foram favoráveis a disseminação do conhecimento e compreensão da 

temática. 
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Resumo 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender a percepção ambiental de professores da 

educação básica sobre os mananciais que abastecem o munícipio de Paranaguá, situado no 

litoral do estado do Paraná. Com o resultado das percepções dos professores, buscou-se 

subsídios à construção de Recursos Educacionais Abertos – REAs. Com esse recurso 

pedagógico, intenta-se promover maior sensibilização e mobilização dos envolvidos no 

processo de uma Educação para a sustentabilidade. Acredita-se que a apreensão do 

conhecimento do indivíduo ocorre por meio da reflexão em relação a interdependência com 

o meio natural, permitindo-se o despertar de elementos que contribuem para um processo

educacional mais significativo.

Introdução 

Compreender o mundo em que vivemos é uma busca intrínseca do ser humano. Logo, a 

Educação, é uma das formas em que se busca e pode alcançar essas respostas. Mas se essas 

respostas não tiverem significado as mesmas perdem o sentido. 

Na concepção educacional freireana, os trabalhos por temas-geradores contribuem para a 

elucidação em torno das relações existentes entre sociedade, cultura e natureza. 

Sintetizando os conflitos e as contradições provenientes das relações homens-mundo1. 

A partir de temas-geradores, os quais se encontram fundamentados na relação dialética 

entre subjetividade e objetividade, podem permitir a prática pedagógica que é a reflexão 

e ação dos educandos e educadores sobre a realidade sócio-histórica-cultural vivida e a 

ser transformada2. 
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A pesquisa em questão, vem desenvolver por meio de um tema-gerador, para a prática da 

Educação Ambiental, construir um diagnóstico da percepção ambiental de professores da 

Educação básica, como auxílio para uma reflexão transformadora que a Educação Ambiental 

indica de acordo com as Diretrizes Nacionais Curriculares. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a percepção ambiental de professores da educação 

básica sobre o manancial que abastece o município de Paranaguá, Paraná. O tema água tem 

muitas variáveis, que podem ser abordadas, a ideia é a proximidade do seu mundo real e 

assim ter subsídios para a criação de qualquer recurso pedagógico auxiliador. 

Desdobrando-se em objetivos específicos: Caracterização dos mananciais que compõem o 

Sistema de Captação de água, que abastece o município de Paranaguá; Apresentar subsídios 

para a confecção de Recursos Educacionais Abertos – REAs, sobre a captação de água do 

município; e, Promover informações de modelos reais/locais, para professores utilizarem 

em suas aulas, desenvolvendo o tema transversal Educação Ambiental. 

Essa pesquisa resultará em subsídios para fomentar a prática de uma educação híbrida, 

onde Recursos Educacionais Abertos – REAs, irão permitir a interdisciplinaridade entre as 

áreas do conhecimento e a Educação Ambiental. 

Referencial Teórico 

De acordo com Santana et al (2012), os Recursos Educacionais Abertos – REAs, são materiais 

de ensino, aprendizagem e pesquisa veiculados em qualquer suporte ou mídia, que estejam 

sob domínio público ou licenciados de maneira aberta por licenças de direito autoral livres, 

tais como as do Creative Commons, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por 

terceiros. O uso de formatos técnicos abertos, bem como de softwares livres e formatos 

abertos de edição, facilita o acesso e a reutilização potencial dos recursos publicados 

digitalmente. Os REA podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros 

didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, softwares, e qualquer outra ferramenta, 

material ou técnica, que possa apoiar o acesso e a produção de conhecimento3. O REA 

servirá de base para desenvolver a principal função da Educação Ambiental que é a 

formação de cidadãos conscientes, preparados para a tomada de decisões e atuando na 

realidade socioambiental, com um comprometimento com a vida, o bem-estar de cada um 

e da sociedade, tanto a nível global como local4. 

Desenvolver ações de Educação Ambiental, utilizando o meio natural é complexo, mas por 

meio de uma abordagem multidimensional e interdisciplinar – que no espaço escolar 

apresenta – permitirá a superação dos desequilíbrios4. 

Nessa perspectiva, é necessário identificar nos professores da educação básica, a percepção 

ambiental que se tem do objeto de pesquisa (manancial), para assim, ter condições de 
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construir um produto pedagógico auxiliador, que atenda as áreas do conhecimento, pois 

cada docente apresentará domínio da ciência específica que trilhou na sua formação. 

Sendo escolhida a dinâmica de captação de água potável e sua origem, exatamente os 

Mananciais que abastecem o município de Paranaguá-Paraná-Brasil. Nesse manancial, há 

nove captações de água, localizadas predominantemente em áreas da Serra do Mar, cujas 

bacias estão cobertas em quase a totalidade por florestas5. 

No ano de 2011, a região de manancial que abastece o município sofreu um acidente 

ambiental de ordem natural, que descaracterizou a paisagem local e que levou o ponto de 

captação da água para outra região onde a ação antrópica é mais impactante. 

Promover a construção coletiva e interdisciplinar de um produto pedagógico auxiliador, 

voltado para a Educação Ambiental e em consonância com as áreas do saber é de muita 

relevância. Sendo uma das formas de atender a uma demanda de ordem planetária, no 

quesito, Educação para Sustentabilidade. Contribuindo para a formação de um sujeito 

histórico, crítico e emancipado. 

Destacando a Educação Libertadora, para essa pesquisa, a mesma nos leva para as reflexões 

locais, de causas que envolvem o meio ambiente, por exemplo, sendo que, com essa 

investigação o professor poderá formar o sujeito crítico e emancipado. Com o auxilio de um 

produto pedagógico, promovendo a interdisciplinaridade e quiçá a transdiciplinaridade. 

Essa temática provoca uma reflexão, nas mais diversas áreas do conhecimento, requisito 

necessário para promover uma discussão/reflexão 

interdisciplinar, abordando as premissas da Educação Ambiental, que além de ser um tema 

transversal da educação brasileira é hoje uma prática recomendada nos mais diversos 

acordos internacionais entre nações, pois o meio ambiente hoje é uma preocupação 

planetária. 

Materiais e Métodos 

Esse tema-gerador será discutido com um público amostral de professores da Educação 

básica. Destacando uma reflexão em torno de um item de necessidade básica e de 

manutenção para a qualidade de vida de qualquer indivíduo em qualquer ciscunstância. 

A pesquisa, ocorreu numa instituição de ensino do município de Paranaguá- Pr, Brasil, 

Instituto Estadual de Educação “Dr. Caetano Munhoz da Rocha”, que oferta as modalidades 

de ensino fundamental, ensino médio e profissionalizante, considerando que o público 

amostral são professores das quatro áreas do conhecimento (Linguagens e suas tecnologias, 
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Matematica e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas) do ensino médio. 

A caracterização do Manancial em questão, aconteceu com uma visita técnica guiada por 

um Mestre Geógrafo local. Por meio de imagens fotográficas, registrou-se o olhar da 

pesquisadora ao ambiente a ser estudado, e que posteriormente seria apresentado aos 

professores pesquisados. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário, com perguntas semi-estruturadas. 

Com as variáveis encontradas, traçou-se um fio condutor, para a construção de um Recurso 

Educacional Aberto – REA de cunho interdisciplinar. 

Antes da aplicação desse instrumento de pesquisa, foram apresentadas uma série de 

imagens, da região do Manancial local, para assim o professor conseguir perceber na 

paisagem, quais aspectos podem contribuir para a sua área do conhecimento e na 

sequencia ter subsídios para responder ao questionário submetido. 

Em uma das salas da instituição reuniu-se os professores e de forma coletiva apresentou-se 

a seleção de imagens do manancial, nesse momento muitas questões foram levantadas e 

discutidas entre os colegas, registrando-se um momento de reflexão acerca da temática. 

Os professores do ensino médio da referida instituição compoem o universo amostral dessa 

pesquisa, porém o instrumento de pesquisa foi aplicado em 8 professores. 

A sugestão da construção do Mapa Interativo, terá por base os conceitos de Recursos 

Educacionais Abertos - REAS, Visualização Cartográfica e Multimídia e Desing de Interação. 

Sua base será com o uso de tecnologias da informação, tendo como prioridade a utilização 

alternativa (smartphones, tablets, notebooks, computadores), recursos tecnológicos 

acessíveis ao universo escolar. 

Resultados e Discussões 

Questionou-se aos professores, se conheciam o manancial que abastece o município, e, o 

resultado apresentado foi o seguinte: 
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Figura 1: Resultado sobre o conhecimento dos mananciais locais 

Esse resultado nos apresenta que apenas 25% dos participantes possuem conhecimento do 

local questionado. O que nos leva a uma hipótese de que o local, tema-gerador, é pouco 

discutido em sala de aula. 

Quando questionados sobre a realização de aulas de campo, as respostas foram unanimes, 

não realizam aulas de campo, o que pode confirmar a hipotese anterior, da falta de 

conhecimento do manancial local. 

Seguindo com as questões, perguntou-se sobre a apresentação geográfica do município que 

os professores realizam em sala de aula. Os resultados foram: 

Figura 2: Resultado sobre a apresentação geográfica do município 
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Cerca de 37,5% dos participantes responderam que não apresentaram o município em suas 

práticas, corroborando com as respostas anteriores, e, demonstrando a falta de 

conhecimento do manancial, ausencia de aulas de campo, total falta de conhecimento local 

e das questões ambientais locais. 

Outro dado que traz um alerta com relação a ausencia de temas-geradores locais é o 

resultado que a questão sobre os recursos pedagógicos utilizados em sala de aula que 

fomentam a prática docente. Obtivemos os seguintes resultados: 

Figura 3: Resultado sobre recursos pedagógicos mais utilizados 

Percebe-se que 25,8% dos professores utilizam o livro didático como fonte de recurso 

pedagógico  mais  utilizado,  o  qual  apresenta  temas-geradores  de  ordem nacional e até 

mesmo mundial, mas não aborda situações locais. Essa deficiência nos livros didáticos nos 

faz refletir em como abordar os temas ambientais locais para discussão em sala de aula. 

Questionou-se os professores sobre quais informações as imagens do manancial deveriam 

ter para tornar-se um recurso pedagógico de uso na sua area de conhecimento. Os 

resultados foram os seguintes: 

Quadro 1: Contribuições sobre os itens necessários para a construção do 

Mapa Interativo 
AREA DO CONHECIMENTO CONTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES 

Linguagens e suas tecnologias 
Informações sobre os fatores climáticos 

e suas influências em nossa vida. 

Matemática e suas tecnologias Unidades de medidas; Mapas; Escalas. 
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Ciências da Natureza e suas tecnologias 

Aspecto químico da água e meio 

ambiente; Vazão, densidade e volume 

antes e depois do acidente ambiental. 

Ciências Humanas e Sociais aplicadas 

História do abastecimento e 

saneamento do município; 

Consequências do “agir 

antropocêntrico” nos mananciais; 

Patrimônio Municipal. 

Fonte: A autora (2017). 

No quadro 1 percebe-se que os professores das mais diversas áreas de conhecimento, 

conseguem a partir de um tema-gerador local, extrair informações que podem ser 

trabalhadas e tornar-se um REA. 

Quando os professores foram questionados sobre o uso pedagógico de um REA dos 

mananciais do município, com informações das suas áreas  do conhecimento, a aceitação foi 

unânime. Pois, esse recurso construído, adequado e com informações locais poderá ser 

utilizado, fomentando-se a prática de uma Educação para a Sustentabilidade. 

Nos resultados apresentados, nota-se a grande ausência de discussões sobre os temas-

geradores locais de ordem ambiental no espaço escolar, ausência de aulas de campo, para 

promover um ato significativo na apreensão de conteúdos ligados ao meio ambiente. 

Sabe-se que a realidade brasileira em torno da educação não é uma das mais ideais para o 

aprendizado significativo. Lembrando que a situação das escolas públicas brasileiras são 

salas superlotadas e com pouco investimento tanto na infraestrutura quanto na carreira do 

profissional da educação. 

Esses são aspectos que devem ser destacados, por possuirem impacto direto na prática 

educacional. Indicando a necessidade de mais pesquisas em torno de estratégias de 

promoção de uma Educação para a Sustentabilidade. 

Conclusões 

A Educação Ambiental faz parte das políticas públicas brasileiras e seu ensino é obrigatório 

na educação formal. Infelizmente, por diversos motivos, ela não está efetivamente 

transformando o indivíduo, emancipando as pessoas e despertando uma consciência 

ambiental. Entendemos que é urgente ter um “plano B” para as resolver as questões 

ambientais, pois, afinal de contas, existe apenas um único planeta para o ser humano viver. 

215

Parte II



Acreditamos que a educação é o espaço onde a formação da sociedade se dá em sua 

prática, setor este que precisa ser fomentado por recursos pedagógicos auxiliadores para a 

formação de sujeitos mais sensibilizados e mobilizados para o meio ambiente. Contudo, não 

devemos esquecer que necessitamos conhecer que o agente propulsor desse setor é o 

professor, o qual está envolvido com diversas variáveis que são obstáculos na sua prática 

ambiental. 

Nesse sentido, conhecer as percepções dos professores é algo muito enriquecedor na 

efetividade da Educação Ambiental e na construção de um produto pedagógico, 

considerando a interdisciplinaridade dos conhecimentos. 

Ainda há necessidade de mais pesquisas nessa área, para descobrirmos alternativas efetivas 

para a resolução das causas ambientais e fontes de conscientização da sociedade em geral. 

Agradecimentos 

À Direção e docentes do Instituto Estadual de Educação “Dr. Caetano Munhoz da Rocha”, 

por permitir que essa pesquisa fosse realizada em seu estabelecimento  de Ensino. À UFPR 

Setor Litoral, Mestrado PROFCIAMB pelos subsídios teóricos para a pesquisa em questão e a 

minha orientadora pelos caminhos apresentados. 

Referências 

1. P. Freire, “Educação e Mudança”, 1. ed, São Paulo, Atual, 1986.

2. J. R. Torres; N. Ferrari; S. R. P. Maestrelli, “Educação Ambiental crítico-transformadora no contexto

escolar: teoria e prática freireana”, in C. F. B. Loureiro; J. R. Torres, “Educação Ambiental: dialogando

com Paulo Freire”, 1. ed, São Paulo, Cortez, 2014.

3. B. Santana; C. Rossini; N. Pretto, “Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas e políticas

públicas”, 1. ed, Salvador: BA, Edufba: São Paulo: SP, Casa da Cultura Digital, 2012.

4. G. C. Melazo, “Percepção ambiental e Educação Ambiental: uma reflexão sobre as relações

interpessoais e ambientes no espaço urbano”, Olhares & Trilhas, Uberlândia, ano 6, n.6, p-45-51,

2005.

5. C. Cunico, “Zoneamento ecológico-econômico do estado do Paraná – Litoral”, Curitiba: ITCG, 2016,

Relatório Técnico.

216

Parte II



AS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS DOS ESTADOS BRASILEIROS: 
A IGNORÂNCIA É UMA BENÇÃO PARA QUEM? 

Amanda Keren FROIS1 
1 Departamento de Administração, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil 

amandafrois@gmail.com 

Resumo 

A promoção do crescimento da consciência ambiental e a participação popular nos 

processos decisórios demanda o acesso de qualidade às informações ambientais. Dentro 

dessa problemática, essa pesquisa se propôs a a analisar como a oferta de informações 

ambientais disponibilizadas pelas unidades federativas brasileiras pode implicar a 

participação social no campo da política ambiental, por meio de um levantamento censitário 

das informações ambientais nos sites oficiais. Concluiu-se, após a coleta de dados, que há 

um baixo nível de acesso e de qualidade das informações disponibilizadas pelas UF’s, 

podendo implicar diretamente na falta de participação socia na agenda ambiental, além de 

ir de encontro aos direitos fundamentais, de liberdade, igualdade e vida. 

Introdução 

Para o cumprimento do direito ao meio ambiente equilibrado com a minimização dos 

problemas ambientais, o Estado se utiliza das políticas ambientais. Porém, muitas vezes o 

governo privilegia interesses políticos e econômicos, quando cria, aplica ou controla certa 

política, o que revela a face conflituosa da política ambiental.1 Isso legitima a demanda por 

informação ambiental, pois também é direito do cidadão o acesso público aos dados e 

informações existentes dado que os riscos e danos ambientais recaem sobre ele, como 

demonstram a Constituição Federal e as leis federais brasileiras de nº 6.938/1981, 

10.650/2003 e 12.527/2011. 

Nessa perspectiva integradora, para a promoção do crescimento da consciência ambiental e 

a participação popular nos processos decisórios é necessário que haja o acesso de qualidade 

às informações ambientais.2 Essas informações ambientais, enquanto capital específico do 

campo das políticas ambientais, denominado também de capital informacional3, são 

decisivas tanto para a produção de sujeição da população às políticas quanto para a 

qualificação do debate e mobilização social diante dos problemas ambientais. 

Dentro dessa problemática, essa pesquisa se propôs a analisar como a oferta de 

informações ambientais disponibilizadas pelas unidades federativas brasileiras pode 

implicar a participação social no campo da política ambiental. 
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Esse artigo foi elaborado por meio de um levantamento censitário, em que se verificou 

quais são e como estão publicadas as informações ambientais referentes à qualidade da 

água e do ar nas unidades federativas brasileiras. Essa delimitação foi realizada por 

questões de escopo, em que a água e o ar foram os recursos naturais escolhidos por serem 

essenciais à existência e à dignidade da vida. Todas as informações ambientais foram 

levantadas e analisadas em relação à qualidade e facilidade de acesso. O quadro abaixo 

demonstra a operacionalização das variáveis. 

Tabela 1: Variáveis e Indicadores analisados 

A coleta dos dados foi realizada entre 25 de setembro de 2017 e 08 de outubro de 2017, nos 

sites de secretarias ambientais, de órgãos executivos e de sistemas de informações das 

unidades federativas brasileiras, a partir da legislação que prevê a publicação das 

informações ambientais nesses locais. 

Direito à informação ambiental na legislação brasileira 

O Brasil possui três leis federais que legislam sobre o acesso à informação ambiental. A 

primeira é a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/198110, promulgada em 1981, 

como resposta à movimentação internacional ocorrida após a Conferência de Estocolmo. A 

PNMA colocou o Estado como base para a manutenção do equilíbrio ecológico, buscando 

um tratamento global e unitário à defesa da qualidade do meio ambiente no país, instituiu o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e o Sistema Nacional de Informação sobre o 

Meio Ambiente (SINIMA), responsável pela gestão da informação, baseado na integração e 

compartilhamento de informações entre os diversos sistemas existentes ou a construir, 
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partir de três eixos estruturantes: desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação; 

integração de bancos de dados e sistemas de informação; e, fortalecimento do processo de 

produção, sistematização e análise de estatísticas e indicadores relacionados com as 

atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 

A segunda Lei, de nº 10.650/200311, dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 

ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama, instituído pela Lei 

6.938/1981, obrigando os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e 

fundacional, a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 

administrativos relacionados ao meio ambiente e a fornecer todas as informações 

ambientais em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, principalmente relativas a 

qualidade do meio ambiente; políticas, planos e programas potencialmente causadores de 

impacto ambiental; resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de 

poluição e de atividades potencialmente poluidoras, entre outras. 

Por fim, a Lei de nº12.527/201112, conhecida como Lei do Acesso à Informação, apesar de 

não dispor sobre a questão ambiental em si, dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados com o fim de garantir o acesso às informações públicas, tornando-se um marco 

político para a publicidade do Estado. Após a promulgação da LAI, a obtenção de 

informações ambientais também tornou-se menos burocrática. 

A informação como instrumento da Política Ambiental 

Os problemas ambientais, na sociedade do risco13, não se distribuem conforme as diferenças 

sociais, econômicas e geográficas, assim, não são problemas limitados à uma localidade ou 

ao interesse de um único ator no campo ambiental.13 Por isso, há a necessidade da 

multiplicação de práticas sociais e intervenções políticas para o fortalecimento do direito à 

informação ambiental acessível, considerando-se a premissa de que o acesso à informação 

na resolução dos problemas ambientais pode implicar na reorganização do poder.14 

Nesse contexto, as políticas voltadas à área ambiental devem buscar compreender qual a 

lógica de distribuição de riscos deve ser tomada, ou seja, quais riscos devem ser aceitos, 

considerando que uma política ambiental inclui não apenas o que os atores decidem 

proteger, mas o que decidem não proteger, pois não agir predispõe permitir que outros 

atuem sobre o meio ambiente e o moldem.14,15 

Embora isso possa ser inferido a partir de uma análise mais aprofundada das políticas 

ambientais, explicitamente, é possível perceber que a política ambiental é fundamentada na 

teoria econômica, a medida que trabalha com as externalidades para o meio ambiente e os 

custos sociais e privados, por meio de instrumentos que estimulem a redução dessas 

externalidades com a internalização dos custos externos ambientais16,17. 
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Esses instrumentos, na legislação brasileira, só começaram a ser discutidos a partir da 

Conferência de Estocolmo, quando as questões ambientais, principalmente controle da 

poluição e criação de unidades de conservação da natureza, por motivos também 

econômicos, foram pensadas. Apenas com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

os instrumentos da política ambiental em nível federal foram concretizados. São alguns dos 

principais instrumentos da política ambiental: instrumentos de comando e controle, 

instrumentos econômicos e instrumentos de comunicação. Os dois primeiros são 

largamente utilizados no Brasil, enquanto os instrumentos de comunicação são utilizados de 

maneira tímida, em comparação14, o que se nota em diversos estudos voltados aos 

instrumentos da política ambiental, que não discutem os instrumentos de comunicação17, 

evidenciando a prevalência  dos outros instrumentos nas relações ambientais, o que é 

esperado, devido aos interesses econômicos que estão por trás da maioria das relações na 

sociedade moderna. 

Os instrumentos de comunicação englobam o fornecimento de informação, acordos, criação 

de redes, selos ambientais, marketing e sistemas de gestão, utilizando-se de valores morais 

e cívicos, para interromper um comportamento danoso ao meio ambiente e conscientizar 

tanto os agentes poluidores quanto as populações atingidas sobre os problemas 

ambientais.17 

Essa sociedade do risco é “também a sociedade da ciência, da mídia e da informação. Nela, 

escancaram-se assim novas oposições entre aqueles que produzem definições de risco e 

aqueles que as consomem13”. Em contraponto com os instrumentos, pode- se afirmar que, 

antes dos de comando e controle ou econômicos, a verdadeira base para a política 

ambiental é a informação e difusão dos problemas e riscos, inclusive os ambientais. 

A ignorância como instrumento de dominação 

Em seus estudos a respeito do poder simbólico, Bourdieu define a sociedade como um 

espaço social determinado por diversos campos de poder.3 Esses campos são microcosmos 

autônomos dentro de um espaço social, ou seja, são espaços estruturados em que seus 

integrantes, os dominantes e os dominados, lutam pela manutenção ou pela obtenção de 

posições por meio da busca de recursos ou capitais específicos, materiais ou simbólicos.3 

Assim, para analisar um campo, não se deve estudar seus integrantes, mas suas posições e 

as tensões e relações existentes entre elas, pois um campo de poder também é um campo 

de forças e de lutas pelo poder entre os detentores de diferentes formas de poder.3,22 

Consequentemente, as relações sociais sempre possuem uma hierarquia, determinada pelo 

sistema de dominação vigente no campo específico. Essa hierarquia, muitas vezes, se 

manifesta por meio da cultura e dos sistemas simbólicos (linguagem, arte, representação) 

presentes no espaço social, com o uso de ferramentas informacionais: discursos, 
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mensagens, conhecimento em geral.3 À essa forma de manifestação, Bourdieu nomeia 

como capital informacional.21 

Ao acumular para si, todo o capital informacional relacionado ao meio ambiente, o Estado 

pode monopolizar a verdade coletiva, dando a si o privilégio de construir e manter o senso 

comum. Nesse caso, a ignorância da população a respeito da situação ambiental ao seu 

entorno e do andamento das políticas públicas, pode trazer ao Estado a segurança de 

dominação no campo de poder específico.3 

É nesse processo que podem residir as causas da falta de participação da sociedade nas 

políticas ambientais, pois a formulação e implementação das políticas ambientais envolve 

diversos agentes: desde o Estado e funcionários públicos, universidades, pesquisadores, 

setores produtivos e mídia até a sociedade civil organizada e população geral. Essa 

preocupação com a participação de vários agentes está presente no Art. 225 da 

Constituição Federal19, quando se determina que cabe ao poder público e à coletividade, 

juntos, o dever de proteger e preservar o ambiente. Na Política Nacional de Meio Ambiente, 

a abordagem dos conflitos ambientais também orienta à participação pública no processo 

decisório.10 

Supõe-se então que as políticas deveriam ser formuladas de maneira que o interesse desses 

diferentes agentes se refletisse. Porém, nem sempre elas estão de acordo com os interesses 

da população a que se destinam.20 Alguns motivos são a longa tradição da verticalização e 

não-participação da população na formulação das políticas, a falta de diálogo claro e 

objetivo com a população, a possibilidade de participação popular apenas no final do 

processo de formulação da política, que muitas vezes recebe apenas uma exposição sobre 

os projetos, debates insuficientes, entre outros motivos.20 

Todos esses motivos podem ser resumidos em um: falta de informação à população. 

Considerando a discussão prévia sobre campo de poder e dominação, nota-se que a falta de 

informação gera um desequilíbrio das relações de poder no processo de participação 

popular, por meio da linguagem burocrática do Estado, da falta de acesso aos processos 

decisórios e da precariedade das informações prestadas no processo de formulação de 

políticas públicas. No próximo tópico, os resultados da pesquisa realizada são apresentados 

e discutidos, com base nessa breve fundamentação teórica. 

Resultados 

Antes de iniciar a análise de cada variável, é necessário dizer que os estados do Amapá, 

Roraima e Piauí não apresentaram nenhuma das informações ambientais pesquisadas em 

seus sites ambientais estaduais. Além disso, nenhum estado da região Norte do Brasil 

apresentou informações relacionadas à qualidade da água. 
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Quanto à qualidade do ar, nenhum estado da região nordeste apresentou informações, bem 

como os estados da região norte com exceção do Acre, Santa Catarina e Mato Grosso do 

Sul. A figura abaixo apresenta geograficamente as unidades federativas que possuem 

informações ambientais. Cada cor representa uma região do Brasil: amarelo, norte; verde, 

nordeste; azul, centro-oeste; rosa, sudeste, e; laranja, sul. 

Figura 1: Mapa comparativo de UF’s quanto à publicação de informações ambientais 

Figura 1: Mapa comparativo de UF’s quanto à publicação de informações ambientais 

Dos estados que possuem informações sobre a água, 42% deles possuem as informações 

espalhadas em mais de dois sites (Bahia, Sergipe, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul e Distrito Federal). 

Apenas 37% de estados que possuem informações referentes à qualidade do ar, e, por 

serem poucas as informações disponibilizadas, todas estão centralizadas em um único 

endereço. Acesso às informações ambientais 

Os estados que menos centralizam as informações são os da região norte do Brasil, em que 

todos os estados possuem um índice de centralização menor do que 0,5, ou seja, utilizam 

três páginas ou mais para a publicação das informações, quando existentes. 

Quanto à localização das informações, os estados que menos demandam esforços para 

acesso às informações são Espírito Santo e Paraná, respectivamente. Os sites que contém 

informações, levam a elas com, em média, dois carregamentos de página. A região com 

melhor índice de localização das informações é a região sul, seguida pela região sudeste. 

Quanto ao nível de interpretação das informações, os únicos estados que apresentam 

algum dado interpretado são os da região centro-oeste, região sul, Bahia, Acre, Amazonas, 

Pará, Rondônia e Espírito Santo, correspondendo a 48% do total. 
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A partir da média dos três indicadores apresentados, têm-se que os estados que 

apresentam média satisfatória de acesso às informações (>0,5), em ordem crescente são: 

Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato 

Grosso, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 

Qualidade das informações ambientais 

Quanto à abrangência espacial, considerando-se o número de mesorregiões de cada estado, 

as UF’s que obtiveram, nas informações publicadas, a cobertura de mais de 50%, foram: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Bahia, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul, correspondendo a 33% das unidades federativas. 

O nível de temporalidade das informações, ou seja, a presença de séries históricas 

referentes à qualidade do ar e da água foi, na maioria das UF’s, satisfatório. Apenas os 

estados do Ceará e Sergipe não possuem nenhuma informação com uma série de pelo 

menos três anos. O Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal 

possuem uma temporalidade mínima de três anos em todas as informações disponíveis. 

Quanto à periodicidade das publicações, apenas 23% dos estados que possuem uma mesma 

informação publicada mais de duas vezes, sendo possível mensurar a frequência, possuem 

periodicidade satisfatória. Os únicos estados que possuem periodicidade total das 

informações são o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, conforme o gráfico a seguir 

demonstra. Os estados que possuem média 0,5 possuem uma frequência inconsistente, 

porém há certo nível de historicidade das informações publicadas. 

Por fim, o último indicador de Qualidade das informações é o de atualização das 

informações, que considera a data da última informação publicada e o respeito à 

periodicidade proposta. Os únicos estados que possuem 100% de informações atualizadas 

são Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Todas as informações 

publicadas sobre a água pelos estados estão atualizadas, porém as informações referentes 

ao ar nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre e Goiás 

não estão atualizadas, fazendo a média geral de atualização desses estados diminuir. 

Os estados de São Paulo e Distrito Federal foram os únicos que alcançaram a pontuação 

máxima na variável qualidade. O Distrito Federal, em partes, por seu território reduzido em 

relação aos outros estados; São Paulo possui um sistema integrado de informações, com 

dados de todas as agências ambientais. 

A figura abaixo apresenta os índices de acesso e de qualidade das informações ambientais 

disponibilizadas pelas UF’s brasileiras. Nota-se que, com exceção dos estados que não 

possuem nenhuma informação, todos os estados possuem algum nível mínimo de qualidade 

das informações, baseado nos indicadores propostos, porém, só ficam acima da média nas 
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duas variáveis os estados do Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 

Rio Grande do Sul. 

Figura 2: Nível de acesso e de qualidade das informações ambientais por UF. 

As implicações da falta de divulgação das informações ambientais pelos estados não se 

refletem apenas na desigualdade no campo da política ambiental, minimizando a 

participação social, como discutido até aqui. Também se refletem no próprio Estado, na 

natureza e no sistema econômico. A disponibilidade de informações de qualidade pelos 

estados e, como foi percebido, a falta da divulgação das informações, faz com que o Estado 

venda uma ideia de meio ambiente seguro e equilibrado, buscando evitar assumir os custos 

da degradação ambiental, na qual ele é o maior responsável. Quando o sistema econômico, 

que em busca do lucro, utiliza até a exaustão os recursos naturais, além de trazer outras 

consequências ao meio ambiente, como a produção de resíduos no processo e consumo dos 

produtos, isso não vem à tona. Assim, outros atores acabam por assumir essas 

externalidades, como a sociedade, principalmente os mais pobres, que convivem 

diariamente com os efeitos da poluição e degradação da água e ar, bem como a própria 

natureza e outras espécies animais. O desconhecimento das causas dessas externalidades, 

do direito que possui a um meio ambiente equilibrado e da possibilidade de participação na 

agenda política, leva a população à adoção de uma posição passiva ante os problemas 

ambientais. 

Sabendo que a falta de disponibilização das informações, não é um erro, não se dá por falta 

de recursos, mas expressa uma relação de forças13, sendo utilizada como uma estratégia no 

processo de legitimação do Estado e da redução de demandas, a maior e mais importante 

implicação que a falta de informação ambiental pelos estados brasileiros traz, para a 

sociedade, é a assimetria de capital informacional21 que cria, tirando da população o próprio 

direito de decidir sobre si, à medida que um meio ambiente equilibrado também pode ser 

uma decisão pessoal. Considerando os riscos ambientais globais e escaláveis 
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independentemente de classe social, o direito de compreendê-los e, se necessário, 

combatê-los não deve ser recusado a nenhum ser humano. 

Considerações finais 

As relações de poder no campo da política ambiental, mesmo quando aparentemente 

equilibradas, no sentido da existência de alguns estados que disponibilizam as informações 

propostas com qualidade e de maneira acessível, possuem uma hierarquia, que expressa 

uma relação de dominação da população pelo Estado. Assim, o acesso à informação 

ambiental para a condução da agenda pública e à participação social são direcionados 

conforme o detentor de capital simbólico no campo de poder define. No caso dos estados 

brasileiros, a grande maioria disponibiliza informações de forma dispersa ou com qualidade 

e acesso comprometidos, colaborando para manter a relação no campo da política 

ambiental desigual. A falta de informação não implica apenas na manutenção da dominação 

do campo de poder pelo Estado, mas implica diretamente na sociedade, além de ir de 

encontro aos direitos fundamentais, de liberdade, igualdade e vida. 
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RESUMO 
Esta comunicação tem como objetivo mostrar que a atuação da Águas de Coimbra (AC) em 

respeito pelo meio ambiente e a pedagogia da sustentabilidade são princípios que se 

inscrevem nos nossos valores e que deles fazemos evidência com um forte investimento em 

ações de Responsabilidade Social e Ambiental. 

É revestido deste conceito de Responsabilidade Social e Ambiental que apresentamos no 

CIALP / XX Encontro REALP / XI CNA, uma comunicação sobre sensibilização/educação para 

a “bacia do Rio Mondego”, uma iniciativa do Museu da Água. 

Na AC cumprimos diariamente a Missão a que nos propomos, tendo como primeira 

preocupação a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos clientes.  

Apresentar a AC é apresentar o seu Património Institucional, que é a soma do seu 

Património Histórico, Património Documental, Património Humano e Património 

Infraestrutural, bens materiais e imateriais, que pela sua importância e valor único, são a 

identidade das pessoas que trabalham ou trabalharam na Empresa.  

O Museu da Água de Coimbra faz parte do património da AC e é hoje um espaço 

museológico dinâmico, de celebração de memórias antigas, inspirado no diálogo 

permanente entre Coimbra e o Rio Mondego, património natural a preservar. 

Museu da Água de Coimbra 

Situado no Parque D. Manuel Braga, e a ocupar antiga Estação de Captação da Água de 
Coimbra, o Museu da Água de Coimbra assenta no grande pilar da sustentabilidade 
ambiental. É sua missão participar na conservação do património e cultura da água, 
preservando e sensibilizando os visitantes para a sua utilização responsável. 

Principais objetivos do Museu da Água de Coimbra: 
1. compreender o ciclo hidrológico e o ciclo urbano da água;
2. perceber a importância da água no contexto do desenvolvimento das populações,

nomeadamente no favorecimento das condições de vida da população;
3. sensibilizar para as temáticas da poluição, desperdício da água e uso eficiente dos

recursos;
4. valorizar o património natural e histórico relacionado com o abastecimento de água;
5. criar laços de afetividade com o património da Água.
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A Bacia do Rio Mondego - 12 meses, 12 seminários 

“- Ana, tu tens alguma coisa que te provoque medo? 
Ela respondeu imediatamente: 
- O aquecimento climático.
O psiquiatra estremeceu ligeiramente na cadeira. Era um médico experiente, mas fora, pela
primeira vez, apanhado de surpresa com uma resposta da jovem.
- o que disseste?
- tenho medo das alterações climáticas provocadas pelo Homem. Tenho medo que
estejamos a pôr o planeta em perigo sem pensarmos nas gerações que virão depois de nós.
O psiquiatra aguardou um instante.
. trata-se, sem dúvida alguma, de um receio bem real e que, infelizmente, não conseguirei
afastar do teu espirito – respondeu por fim. – Se me tivesses dito que tinhas medo de
aranhas, era um bocadinho diferente. Neste caso, estaríamos a falar de fobias e podíamos
aplicar um determinado tipo de tratamento, como a habituação progressica àquilo que nos
provoca medo, por exemplo. Porém, não será fácil conseguirmos tratar a inquietação de um
paciente relativamente ao aquecimento global.”

GAARDER, J. - A Terra de Ana 

Tentando, por um lado, explicar por que razão já não compreendemos o mundo, por outro, 
mostrar que não temos o direito de deixar, às gerações que virão depois de nós, um planeta 
com menos recursos, o Museu da Água de Coimbra introduziu na sua programação, de 
2017, o ciclo de seminários “A Bacia do Rio Mondego - 12 meses, 12 seminários”.  

O elemento água surge como premissa fundamental no surgimento das primeiras 
civilizações, fenómeno verificado também em Coimbra, que nasceu junto ao Mondego. 

O rio Mondego, é o quinto maior rio de Portugal e o maior dos que começam e acabam em 
território nacional e mereceu especial atenção nesta iniciativa, de responsabilidade 
ambiental e social, que permitiu mostrar a relação entre os vários atores, que atuam no 
palco da bacia do Mondego, numa perspetiva de mudança ativa da situação ambiental 
atual, com vista a diminuir as ameaças ambientais causadas pelos processos naturais ou 
decorrentes da ação humana, traçando o caminho para um modo de vida que não coloca 
em causa o equilíbrio do ambiente e a sobrevivência das gerações futuras. 

A atual Lei de Bases da Política de Ambiente (2014) reforça a Educação Ambiental como um 
dos objetivos da política do Ambiente, apostando na educação para o desenvolvimento 
sustentável e dotando os cidadãos de competências ambientais num processo contínuo que 
promove a cidadania participativa e apela à responsabilização. 

É disto que consta este ciclo de seminários onde investigadores, professores e outros 
convidados apresentaram uma visão geral sobre os temas relacionados com as massas de 
água da bacia do Mondego (ribeiros, rios, reservatórios, estuário). 
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“trata-se aqui de um direito de visita, que assiste todos os homens, em virtude do direito da 
propriedade comum da superfície da Terra” 

Immanuel Kant 

1. As cheias do Mondego

Imagem 1 – Cheia de 2016, esplanada do Museu da Água de Coimbra 

No Museu da água de Coimbra, algumas foram as vezes em que o tema cheias do Mondego 
esteve em cima da mesa. Este problema é para Coimbra uma urgência e foi com ele que 
abrimos este ciclo de seminários, respondendo à questão: Previsão de Cheias ou Gestão de 
Cheias? 

2. Hidrologia e a Bacia do Mondego

Em seguida, foi apresentada uma caracterização fisiográfica geral da bacia hidrográfica do 
rio Mondego, discutindo alguns fatores relevantes ao estudo da presença e movimentação 
da água na bacia, na perspetiva da sua relação com o ambiente, das pressões sobre os 
recursos hídricos resultantes das ações do Homem e de esperadas alterações climáticas. 

3. A lampreia é um peixe? | A lampreia na gastronomia

Em Portugal estão descritas seis espécies de lampreia, apesar de apenas uma espécie ser 
comummente conhecida no panorama nacional – a lampreia-marinha – pela sua relevância 
socioeconómica associada à gastronomia.  

Em março, no Museu da Água de Coimbra, sobre este assunto foram abordados alguns 
aspetos generalistas do ciclo de vida das lampreias e apresentados os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos no Rio Mondego, com vista à recuperação do efetivo populacional 
que utiliza esta bacia hidrográfica como área de reprodução.  
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Este seminário culminou com uma referência à Confraria da Lampreia e o seu papel na 
promoção da defesa da lampreia e do rio Mondego.  

4. Como as plantações com eucaliptos podem afetar as
comunidades de pequenos ribeiros (e como este efeito pode ser
minimizado) | A água em plantações florestais – boas práticas para
uma gestão florestal sustentável

Os pequenos rios que correm pelas nossas florestas recebem continuamente restos de 
plantas que crescem nas suas margens. Esses restos (folhas, frutos, flores, pequenos ramos) 
são utilizados como alimento por uma grande variedade de invertebrados aquáticos. 
Acontece que muitas das nossas florestas foram substituídas por plantações de eucaliptos. 

Neste seminário a pergunta a que se tentou responder foi: esta substituição afeta de algum 
modo a ecologia dos rios, uma vez que os eucaliptos são muito diferentes das plantas 
nativas? 

5. Enriquecimento em nutrientes e os pequenos ribeiros

Com a perceção de que quando tudo está bem, nos pequenos ribeiros de uma bacia 
hidrográfica, estes sistemas fornecem importantes serviços às populações humanas (água 
de boa qualidade, alimento, espaços de lazer, …), neste seminário foi abordada uma 
importante perturbação dos ribeiros – o enriquecimento em nutrientes –, os impactos que 
esta pode ter nas comunidades e nos processos aquáticos e aprendemos algumas medidas 
de mitigação. 

6. Praias fluviais na Bacia do Mondego – monitorização e
valorização
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Imagem 2 – Seminário sobre praias fluviais, apresentado pela investigadora Mª João Feio 

Em junho a água continua a ser o elemento de ligação dos temas em debate. A Agência 
Portuguesa do Ambiente, indica-nos um elevado número de praias fluviais reconhecidas 
para a prática balnear, onde podemos ir a banhos na bacia do Mondego dispondo de 
serviços que importa dar a conhecer aos veraneantes e ao público em geral, pela sua 
elevada importância como alavanca para a promoção e desenvolvimento sustentável local. 

No âmbito deste tema não posso deixar de falar do problema dos fogos! 
Resultado dos incêndios deste Verão e de uma forte chuvada, que se fez sentir em Coimbra 
no dia 28 de agosto, as águas de algumas praias fluviais, devido às cinzas, ficaram pretas. 
(Aquecimento global? 
Reflorestação das nossas florestas? …) 

7. Os animais e as plantas dizem como vai o rio

Atualmente, e de acordo com a legislação europeia, a “saúde dos rios” ou a sua qualidade 
ecológica, é avaliada com base em indicadores biológicos que habitam os rios e que são 
elementos-chave destes ecossistemas: os invertebrados, peixes, algas e outras plantas 
aquáticas. 
Cada um destes elementos tem uma sensibilidade e uma reação diferente aos vários tipos 
de pressões antropogénicas que sofrem os rios, por exemplo, a poluição da água, existência 
de barragens, açudes, canalização ou alteração da vegetação das margens. 

Neste seminário ficamos a conhecer o processo de avaliação ecológica dos rios, os 
bioindicadores usados na bacia do Mondego e como estes respondem às alterações que o 
homem causa. 

8. Minas na zona Centro e qualidade da água

No âmbito do tema qualidade da água, foi apresentado o Documentário: Portugal, um 
retrato ambiental - episódio 3: “Águas”, da autoria de Luísa Schmidt e realização de 
Francisco Manso. 

Um retrato do nosso país, em mudança, até ao ano de 2002, que felizmente nos últimos 20 
anos, registou enormes avanços na qualidade dos serviços de água e saneamento. 
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9. O "milagre da torneira" em Coimbra: história do abastecimento
de água à cidade do Mondego

Imagem 3 – Detalhe do flyer de divulgação do seminário 

Estamos no mês de setembro, já muito foi dito sobre a bacia do Mondego, é agora o 
momento para se fazer uma síntese da história do abastecimento de água ao domicílio, 
desde os seus inícios até praticamente à atualidade. 

Em certo sentido, pode dizer-se que foi com o abastecimento de água ao domicílio e a 
instalação do saneamento que, verdadeiramente, chegou a modernidade ao nosso 
quotidiano, tais foram as consequências destas inovações, em termos de bem-estar, higiene 
e saúde. Um processo complexo, que envolveu iniciativas e investimentos a nível de gestão, 
tecnologia e recursos humanos, do que nos ficaram testemunhos diversos. 

Sem descurar o desempenho das outras entidades no estudo e salvaguarda da sua história e 
património da água, merece ser destacado o trabalho feito pela Águas de Coimbra, através 
da publicação da sua história em três volumes, História do abastecimento de água a 
Coimbra - Vol. 1: 1889-1926, História do abastecimento de água a Coimbra - Vol. 2: 1927-
2007 e “Saneamento e Águas Residuais em Coimbra – descoberta das suas origens, 1870-
1910”, e pela atividade educativa desenvolvido no Museu da Água, localizado precisamente 
nas instalações da antiga Estação elevatória.  

10. Reabilitação do Mondego para os peixes migradores

Em outubro, o seminário é dedicado às medidas de recuperação ambiental e resultados 
sobre o seu impacto nos peixes migradores, como por exemplo a lampreia (espécie 
abordada no encontro realizado em março). 
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11. O lagostim vermelho da Luisiana no baixo Mondego e em
Portugal. Impactes, controlo e aproveitamento da espécie

Neste décimo-primeiro seminário da série vão ser discutidos o impacto, o controlo e o uso 
do lagostim vermelho, uma espécie invasora com importantes impactos ecológicos e 
económicos no baixo Mondego. 

12. Enfim... o estuário!

Terminamos este ciclo a falar do estuário de um rio que nasce a 1425 metros de altitude e 
que ao longo dos seus 258 quilómetros recebe o contributo de 502 outros cursos de água. 

Conclusão 

Concluo com uma antiga fábula, que retrata bem as consequências da não 
consciencialização que aquece e adoece a casa onde todos nós vivemos! 

Imaginemos uma panela cheia de água fria, na qual nada, tranquilamente, uma pequena rã. 
Se essa água for aquecida progressivamente, a rá não se aperceberá do perigo, a 
temperatura continua a subir, e rá acaba simplesmente por morrer cozida. Contudo, se a 
mesma rã tivesse sido colocada diretamente na panela de água a ferver, com um golpe de 
pernas ela teria saltado imediatamente para se salvar. 

Estamos perante uma questão pública e política de grande importância. No Museu da Água 
de Coimbra, diariamente, através de ações de sensibilização e educação ambiental e social 
alertamos e educamos, para que sejam feitas as escolhas certas, por forma ao Homem e o 
Planeta não terminarem como a rã - cozida. 

 Agradecimentos 

Agradecemos ao MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, parceiro da iniciativa “A 
Bacia do Rio Mondego - 12 meses, 12 seminários” e aos oradores, Alfeu Sá Marques, Isabel 
Pedroso de Lima, Bernardo Quintella, Fernando Lopes, Manuel Graça, Pedro Serafim, 
Verónica Ferreira, Edmêa Silva, Maria João Feio, José Amado Mendes, Pedro Raposo de 
Almeida, Pedro Anastácio e João Neto, que nos esclareceram alguns dos problemas e nos 
orientaram para melhores escolhas/práticas. 

Bibliografia 

GAARDER, J. - A Terra de Ana, Editorial Presença, 2017. 
MAGALHÃES, P. - O Condomínio da Terra, Das Alterações Climáticas a uma Nova Concepção 
Jurídica do Planeta, Edições Almedina, 2007. 
CADILHE, G; NEVES, P.J. - Guia dos Rios e Barragens de Portugal, Rio Mondego e Barragem 
da Aguieira. Visão, abril 2011. 

233

Parte II



CICLO DO CARBONO E AQUECIMENTO GLOBAL: UMA 
ABORDAGEM NO ENSINO BÁSICO NUMA PERSPETIVA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Mafalda M. N. VAZ1 
1Departamento de Ciências Experimentais 
Escola Secundária Jácome Ratton, Tomar, Portugal. 

mafaldamnvaz@gmail.com 

Resumo 

O conhecimento dos fenómenos físicos e naturais e dos impactes que as práticas do Homem 

têm no Ambiente são fundamentais para a tomada de consciência e para a adoção de 

comportamentos ambientalmente corretos, com vista ao desenvolvimento de sustentáveis 

mais sustentáveis e justas. 

Neste contexto, descreve-se um estudo sobre os conhecimentos de alunos do 8ºano de 

escolaridade, relativamente ao ciclo do carbono e ao aquecimento global, e apresentam-se 

atividades e materiais didáticos de baixo custo desenvolvidos para um ensino experimental 

do tema, com os objetivos de esclarecer dúvidas diagnosticadas previamente e de melhorar 

o nível dos seus conhecimentos e da sua consciência ambiental.

Ciclo do carbono e aquecimento global 

O ciclo do carbono diz respeito às tranformações e fluxos deste elemento entre os vários 

reservatórios terrestres (atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera e pedosfera), decorrentes 

de diversos processos biogeoquímicos que se mantiveram naturalmente equilibrados 

durante a época pré-industrial, e que permitiram manter aproximadamente constante a 

quantidade total de carbono armazenado na atmosfera, assim como a concentração de CO2, 

com os valores de 590 PgC, de 280 ppm, respetivamente[1]. 

Num ciclo equilibrado não há acumulação significativa de carbono nos diferentes 

reservatórios, pois a quantidade consumida/absorvida é equivalente à quantidade 

produzida/emitida (figura 1). A fotossíntese é o processo bioquímico mais importante da 

Terra[3], marca a entrada do carbono na biosfera e está aproximadamente equilibrada pois 

o CO2 fixado através deste processo acaba por ser devolvido à atmosfera através da

respiração e da decomposição de animais e vegetais mortos, pela acção de

microorganismos decompositores que degradam a matéria orgânica e produzem CO2 e CH4.

Com esta etapa, o carbono que havia sido incorporado nos tecidos é novamente libertado[4].
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A meteorização de rochas é um processo consumidor de CO2 e que está aproximadamente 

equilibrado com a precipitação de carbonatos no fundo dos oceanos, constituinte 

fundamental de conchas e esqueletos de seres marinhos, processo no qual se liberta CO [3]. 

Figura 1: Esquema simplificado do ciclo do carbono, natural e com 
perturbações antrópicas[2]. 

Após a Revolução Industrial a queima de combustíveis fósseis, a desflorestação e a 

exploração de calcários para a produção de cimento têm causado perturbações no ciclo do 

carbono, levando a acumulações crescentes de carbono na atmosfera, a ritmos que 

ultrapassam a capacidade de sequestro dos sistemas naturais[1]. 

Em 2016 a concentração atmosférica de CO2 atingiu os 403 ppm, com um crescimento de 

3,5 ppm CO2/ano o que corresponde a aumentos superiores a 40% relativamente à época 

pré-industrial. Relativamente a essa época, a temperatura global média da Terra é 0,85 ºC 

mais elevada, o nível médio do mar já subiu 19 cm e as suas águas estão 26% mais ácidas, 

devido à dissolução de quantidades crescentes de CO [1,5]. 

Entre 2006 e 2015 foram emitidas para a atmosfera um total de cerca de 10,2 PgC/ano, na 

sua maioria devido à queima de combustíveis fósseis. Do total  destas emissões 4,5 PgC/ano 

permaneceram na atmosfera e o restante foi captado pelos ecossistemas terrestres e pelos 

oceanos. Na década de 1960 a média de carbono captada pelos oceanos foi de 1,2 PgC/ano 

e atualmente situa-se em 2,6 PgC/ano[5]. 

Desenvolvimento das atividades 

Introdução 

O ciclo do carbono, o efeito de estufa e o aquecimento global são temas que 
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integram conteúdos programáticos de Ciências Naturais e Geografia no Ensino Básico[6,7]. 

Para além disso, a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental[8] incentiva a realização 

de ações para o desenvolvimento e melhoria da consciência ambiental. 

Neste contexto, descreve-se um estudo sobre os conhecimentos de um grupo de 88 alunos 

do 8ºano de escolaridade, relativamente ao ciclo do carbono e ao aquecimento global e 

apresentam-se materiais didáticos para um ensino experimental, com os objetivos de 

esclarecer dúvidas diagnosticadas previamente e de melhorar o nível dos seus 

conhecimentos. 

Numa primeira fase os alunos responderam a um inquérito elaborado previamente. A partir 

da análise dos resultados dos inquéritos foram elaboradas três actividades experimentais, 

direcionadas para o esclarecimento de dúvidas diagnosticadas. Estas atividades foram 

realizadas pelos alunos e após a sua realização, os alunos responderam novamente ao 

inquérito que já lhes havia sido apresentado inicialmente para se avaliarem os seus 

progressos relativamente aos conhecimentos do tema abordado. 

Inquérito aplicado aos alunos 

Na tabela 1 encontra-se as perguntas do inquérito aplicado aos alunos e nas tabela 2 e 3 

encontram-se as respostas dadas antes e após a realização das experiências, 

respetivamente. 

A partir da tabela 2, conclui-se que a média de respostas certas é de 52%, mas quando se 

consideram as perguntas onde o número de respostas erradas foi superior ao número de 

respostas certas, a percentagem correspondente é de apenas 35%. Estes resultados revelam 

o desconhecimento de um grande número de alunos sobre as causas do efeito de estufa.

Muitos não sabem se o efeito de estufa é bom ou mau.
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Tabela 1: Questionário apresentado aos alunos envolvidos nas actividades 
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Muitos alunos associam o efeito de estufa e o aquecimento global à rarefação da camada de 

ozono e não ao aumento de CO2 na atmosfera (perguntas 1, 2 e 5). Para além do 

desconhecimento da influência do CO2 na temperatura da Terra (pergunta 8), muitos alunos 

também desconhecem o papel dos oceanos no controlo do CO2 produzido pelo Homem 

(pergunta 9). 

No entanto, a maioria dos alunos conhece algumas consequências do aquecimento global, 

como a fusão do gelo e a subida do nível da água do mar. Sabem também que a maior parte 

das emissões de CO2 se deve à queima de combustíveis fósseis e a que a fotossíntese é o 

processo que permite captar CO2 da atmosfera. No entanto, são poucos aqueles que 

associam a realização da fotossíntese às plantas marinhas e à importância dos oceanos no 

clima da Terra. 

Tabela 2:Respostas dadas pelos alunos antes da realização das experiências 

A verde estão assinaladas as hipóteses que correspondem às respostas certas. A laranja 

estão assinalados os casos em que o nº de respostas erradas foi superior ao nº de respostas 

certas. 

Após a análise destes resultados elaboraram-se três experiências. Uma para ilustrar os 

processos produtores de CO2, outra para ilustrar os processos consumidores de CO2 e uma 

outra para ilustrar a influência que o CO2 tem no aumento da temperatura da Terra. Após as 
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experiências, os alunos voltaram a responder ao inquérito inicial. Na tabela 3 estão as 

respostas dadas às perguntas 3, 5, 8 e 9, que foram aquelas com mais respostas erradas 

antes da realização das experiências e pode concluir-se que, após a realização das 

experiências, a % de respostas certas aumentou de 35 para 66%. 

Tabela 3:Respostas dadas pelos alunos após a realização das experiências 

A verde estão assinaladas as hipóteses que correspondem às respostas certas. 

Experiência Nº1: Processos produtores de CO2 

A maioria dos alunos sabe que as plantas libertam CO2 na respiração, mas nem todos sabem 

que a germinação de sementes corresponde a um gasto de reservas energéticas 

(respiração) que ocorre com consumo de O2 e libertação de CO2. Com esta experiência, 

ilustra-se a transferência de carbono da biosfera para a atmosfera. Para isso utilizaram-se 

feijões em germinação (figura 2). Os objetivos principais desta experiência são os seguintes: 

Verificar que as plantas, como todos os seres, libertam CO2 na respiração 

Inferir que a quantidade de CO2 absorvida pelas plantas é superior à quantidade libertada. 

Figura 2: Montagem experimental e procedimento da experiência Nº1 
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Realização da experiência e resultados obtidos 

Com a libertação de CO2, a água de cal fica turva (figura 3), mas isto é moroso e pode 

detetar-se apenas ao fim de 2 ou 3 dias. Nesta experiência utilizaram-se feijões, mas 

ervilhas e milho também resultam muito bem. 

Figura 3: Frasco aberto após a realização da experiência. À direita apresenta-se uma 
vista de cima, onde é bem visível o precipitado de CaCO3. 

Experiência Nº2: Processos consumidores de CO2 

Os organismos fotossintéticos transformam o carbono inorgânico, proveniente do CO2, em 

carbono orgânico. Este processo bioquímico ocorre na presença de energia luminosa e 

traduz uma transferência de carbono entre a atmosfera e a biosfera, no caso das plantas 

terrestres, e entre a hidrosfera e a biosfera, no caso de plantas aquáticas e algas. 

Nesta experiência ilustra-se a transferência de carbono entre a hidrosfera e a biosfera, 

através da realização da fotossíntese por plantas aquáticas. A partir desta experiência os 

alunos estabelecem o paralelismo com as plantas terrestres. A Elodea canadensis foi a 

planta utilizada na experiência. 

A ocorrência de fotossíntese pode ser detetada com indicador o azul de bromotimol, que se 

apresenta amarelo para pH inferior a 6, e azul para pH superior a 7,6. A alteração de 

amarelo para zul deve-se à diminuição da acidez do meio, devido do consumo de CO2 

durante a fotossíntese.Os objetivos principais desta experiência são: 

Concluir que as plantas verdes representam um sumidouro de carbono. 

Inferir que as plantas terrestres captam o CO2 atmosférico enquanto que as plantas 

aquáticas utilizam o CO2 dissolvido nas águas. 

Estabelecer relações entre os resultados obtidos e o papel do fitoplâncton, relativamente à 

fixação do CO2 dissolvido nas águas (oceanos, lagos, etc.) 

Concluir sobre a alteração do pH das águas devido à fotossíntese. 

-Ilustrar transferências de carbono hidrosfera/biosfera e atmosfera/biosfera.
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Figura 4: Montagem experimental e procedimento da experiência Nº2. 

Realização da experiência e resultados obtidos 

A experiência correu bem, mas a alteração da cor de amarelo para azul, indicando o 

consumo de CO2 dissolvido, só se verificou cerca de duas horas após o início da experiência. 

O valor de pH lido no início da experiência foi de 6,95 e no final foi de 7,63. A temperatura 

da água era de 14 °C.

Figura 5: Cor obtida no frasco ao abrigo da luz (amarelo) e em ambiente iluminado (azul), e 

pormenor das bolhas de oxigénio formadas (à direita). 
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Experiência Nº3 - Efeito de estufa natural e reforçado 

Para esclarecer a confusão entre “buraco na camada de ozono” e o reforço do aquecimento 

global utilizou-se um dispositivo experimental simples, constituído por um frasco “sem 

buracos” que simula a Terra (figura 6). A “Terra” é aquecida com um candeeiro, e mede-se a 

evolução da temperatura numa situação em que a atmosfera no interior do frasco é 

enriquecida com CO2 produzido pela queima de duas velas, e noutra em que a atmosfera 

está limpa, dita normal. Os alunos verificam assim influência da presença do CO2 na variação 

da temperatura. Os objetivos principais desta experiência são: 

Verificar que o CO2 “a mais” que existe na atmosfera faz com que esta atinja temperaturas 

mais elevadas e retarda o seu arrefecimento. 

Concluir que os gases de combustão aumentam o efeito de estufa. 

Figura 6: Montagem experimental e procedimento da Experiência Nº3. 

Realização da experiência e resultados obtidos 

A experiência é de realização simples e correu bem. A única desvantagem prendeu-se com o 

tempo de realização. Foram necessárias quase 3 horas para a temperatura estabilizar no 

interior do frasco Na figura 7 encontram-se registados os valores da temperatura obtidos. 
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Figura 7: Temperatura para a atmosfera normal e enriquecida com CO2 

Conclusão 

Apesar de serem temas abordados em várias áreas disciplinares alguns alunos ainda têm 

dúvidas sobre diversos aspetos e fenómenos associados ao ciclo do carbono e ao 

aquecimento global. Antes da realização das atividades experimentais muitos alunos 

identificaram o “buraco no ozono” como a causa do aquecimento global e desconheciam o 

papel dos oceanos na captação de CO2 antrópico e no controlo do clima da Terra, embora a 

grande maioria tivesse conhecimento de algumas consequências do aquecimento global, 

como a subida do nível do mar. Também sabiam que a fotossíntese é o processo de 

remoção de CO2, mas associavam-no essencialmente aos sistemas terrestres e não ao 

fitoplâncton. Após a realização das experiências os conhecimentos dos alunos sobre os 

assuntos abordados melhoraram. 
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Resumo 

O presente trabalho constitui no desenvolvimento de uma ferramenta pedagógica, em 

forma de jogo, utilizando-se de metodologias tais como, palestras, visita monitorada e 

produções dos educandos da escola João Arlindo de Jesus, localizada no município de Nossa 

Senhora do Socorro-SE (Brasil). A área destinada para o desenvolvimento dessa ferramenta 

corresponde ao ecossistema do manguezal localizado na área do estuário dos rios Cajaíba e 

Cotinguiba, que banham a comunidade. A mesma está numa área costeira de grande valor 

socioeconômico e ambiental, cujas características ecológicas e a pressão antrópica, além 

das alterações ambientais, nos oferecem a possibilidade de trabalho educativo de cunho 

ambiental, para professores e/ou educandos na temática de Educação Ambiental com 

suporte para a sustentabilidade.  

Introdução 

O município de Nossa Senhora do Socorro está localizado a leste do estado Sergipano 

(Figura 1), distando aproximadamente 13 km da capital, Aracaju e possui 156.770 km² de 

extensão territorial. O estuário e o manguezal localizados neste município, especificamente 

na localidade da Taiçoca de Fora, sobretudo nas comunidades, Barreira e Bolandeira, 

constituem exemplos pertinentes de lugares que sofrem com pressões antrópicas. Nesse 

sentido, cabe destacar que as comunidades citadas anteriormente apresentam crescimento 

desordenado e acelerado, principalmente nas áreas que fazem margem ao corpo hídrico, 

contribuem para o desmatamento do manguezal, visto que há a construção de viveiros para 

o desenvolvimento da carcinicultura e piscicultura.
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Figura 1- Localidades dos Povoados na Taiçoca de Fora 

O desenvolvimento dessas atividades econômicas citadas anteriormente, além da pesca e a 

extração de mariscos causam impactos negativos, ou seja, perturbações ambientais e 

consequentemente alterações na paisagem que resultam em degradação ambiental¹ e tais 

alterações, têm chamado atenção de estudantes pesquisadores, que buscam de maneira 

contundente respostas para diversos problemas encontrados na região. Esse ambiente 

apresenta também a oportunidade do estudo interdisciplinar, através da Educação 

Ambiental, e que nos serve como exemplo para repensar a gestão ambiental, a conservação 

e a sustentabilidade do ambiente. 

O crescimento populacional e a forte pressão antrópica nos ambientes locais, foram os 

principais balizadores que nortearam o desenvolvimento da ferramenta pedagógica (neste 

caso o Jogo), como forma de identificar e analisar os principais fatores que contribuem para 

o aumento da perturbação ambiental. Nesse sentindo, além do fator antropogênico, a

poluição com o lançamento de efluentes in natura diretamente no corpo hídrico, tem

condicionando e/ou levado o esgotamento do bem natural mais importante da comunidade

que são os rios Cajaíba e Cotinguiba, as atividades econômicas que mais se destacam na

localidade são a carcinicultura, a pesca e a piscicultura.

Atualmente, a prática educacional tradicional de transmissão de conhecimentos ainda é 

frequentemente utilizada nas escolas brasileiras. Dentro desse contexto, o município de 

Nossa Senhora do Socorro localizado no estado de Sergipe (Brasil), não foge desse modelo 

educacional que não é adequado para trabalhar a educação voltada para as questões 

ambientais.  Dessa forma, ao proporcionar o acesso ao conhecimento de forma 

multi/interdisciplinar, evita o processo de fragmentação e há a oportunidade da 

comunicação entre o conhecimento científico e os saberes² possibilitando dialogar a 

respeito do biossistema e de valores para o desenvolvimento de ações sensibilizadoras e 

voltadas para a busca da conservação e melhoria da qualidade ambiental. 

O ensino interdisciplinar tem como proposta o diálogo entre os saberes 
disciplinares para a construção do conhecimento. Apresenta o professor como 
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mediador para a integração de uma determinada área com outras mais 
específicas do conhecimento, com o intuito de possibilitar a interação entre o 
aluno, o professor, o ambiente e o cotidiano. Nessa perspectiva, contribui para a 
formação e construção do conhecimento ambiental, estabelecimento de inter-
relações entre os saberes trazidos do cotidiano do aluno e do professor e a 
reflexão sobre tais, pois essa maneira de abordagem considera a complexidade 
dos problemas ambientais e a multiplicidade dos fatores ligados a eles³.  

O desenvolvimento de atividades educativas, que possibilitem a discussão e conhecimento 

mais específico a respeito do ecossistema que envolve toda a comunidade, é o ponto 

principal que norteou a elaboração da proposta da ferramenta pedagógica (Jogo). Assim, a 

ideia de trabalhar com diferentes práticas educativas que se unirão ao jogo, nos abre a 

possibilidade de articulá-las para o desenvolvimento da interdisciplinaridade e, também, 

por acreditar que os jogos podem ser uma ferramenta metodológica para o ensino, 

aprendizagem e aprofundamento do conhecimento. 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de aproximar o manguezal dessa região como um 

componente a mais na elaboração de práticas de Educação Ambiental, ou seja, é 

apresentado como um ecossistema que pode ser utilizado com objetivos educacionais, 

relacionando-o ao uso de uma ferramenta pedagógica interdisciplinar abrangendo as 

disciplinas de artes, ciências e geografia, como também fornecendo noções de conservação 

e sustentabilidade no ambiente pesquisado. Assim, a prática pedagógica usada para fins 

educacionais traz benefícios para o ensino e aprendizagem do aluno, além da diversificação 

das práticas usadas pelos professores. 

Material e Métodos 

Para o desenvolvimento da ferramenta pedagógica aqui proposta na versão de jogo, 

consideramos o eixo interdisciplinar balizador para a sua realização a Educação Ambiental. 

Essa se apresenta articulada em diversas disciplinas curriculares, por exemplo, quando se 

insere a disciplina de Artes, trabalhará com a fotografia e com o plástico; a Ciências e suas 

vertentes: zoologia e botânica, na fauna e flora desse ecossistema; na Geografia procura-se 

trabalhar o ecossistema do manguezal, a partir da relação do recurso hídrico e suas 

interações; com a Língua Portuguesa e Redação, estarão presentes nas produções de cartas 

e debates.  

Nesse sentido, as práticas apresentam-se na perspectiva da interdisciplinaridade e trazem 

orientações educacionais, pois presumem a inclusão do ambiente formal e comunitário na 

aprendizagem, juntamente com os conteúdos didáticos, para suscitar entre a comunidade 

escolar, tomadas de decisões e reflexões a respeito do ambiente no qual está inserido. A 

concretização do uso dessa atividade interdisciplinar ocorrerá com a socialização de 

informações, com visita pedagógica e, sobretudo com a sensibilização dos alunos em 

relação ao ambiente através da alfabetização ecológica.  

a) Projeto da Escola ao Mangue
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A proposta de ferramenta pedagógica (Jogo) tem como objetivo envolver os discentes do 

Ensino Fundamental Maior, em atividades que teve como inspiração a obra de Harry Potter, 

escrito por J. k. Rowling. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, ao chegar à escola de bruxos, 

Hogwarts, os alunos são selecionados através do chapéu seletor, que lhe diz a qual casa 

pertencerá durante toda a sua vida escolar. A Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts está 

dividida em quatro casas, cada uma possui seu escudo representativo, sendo elas: Corvinal 

(Ravenclaw), Lufa-lufa (Hufflepuff), Grifinória (Gryffindor) e Sonserina (Slytherin).  

Nesse caso, os alunos que participaram da atividade educacional, foram divididos em quatro 

casas, seguindo a seguinte estrutura didático-pedagógica: casa do Camarão, do Caranguejo, 

da Ostra e do Sururu. Cada uma apresenta uma cor de identificação, que são 

respectivamente: azul, laranja, verde e vermelho. Sendo este projeto de caráter 

interdisciplinar, nos permite permear por entre as disciplinas curriculares e, refletir sobre as 

práticas sociais, no contexto o qual o educando está inserido. A comunidade é residente em 

ambiente próximo ao estuário e ao manguezal, com aspectos de degradação e poluição.  

O desenvolvimento dessa prática didática, na Escola Municipal João Arlindo de Jesus, 

localizada no povoado Barreira da Taiçoca de Fora, tem como objetivo explorar e discutir o 

trabalho em grupo, o debate, a visita ao campo e o jogo (Figura 2). Tais práticas envolvem o 

estuário e o manguezal da comunidade, para o desenvolvimento de atividades que auxiliam 

o diálogo dos saberes e a Educação Ambiental, com o intuito de aplicá-las na educação para

a conservação e sustentabilidade.

Figura 2 - Fluxograma que contempla as etapas e características do Projeto da Escola ao 

Mangue (P.E.M.) 

Fonte: Autora (2017) 
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Dessa forma, a partir da problemática ambiental vista nessa comunidade, o projeto 

proporciona a dualidade entre os saberes científicos e o senso comum, juntando-se ao 

cotidiano para que se atendam as etapas propostas (Figura 2). Assim, os saberes dos alunos 

e as reflexões a respeito do conhecimento, constituem elementos essenciais para a 

condução e desenvolvimento dessa proposta educacional que visa o entendimento da 

manutenção do equilíbrio para o meio ambiente e da sociedade. 

b) As palestras

Nessa proposta, há a realização de palestras de curta duração, com tempo previsto no 

máximo de vinte minutos, envolvendo as temáticas: Manguezal, Recurso Hídrico e Impactos 

Ambientais, incorporados aos conteúdos que são e serão estudados em sala de aula durante 

o período letivo. Como também, é nesse momento que o aluno troca experiências e saberes

próprios para a construção de um diálogo entre saber científico e o senso comum, no

intuito de relacionar a teoria e o cotidiano que ele está inserido.

Essa articulação dos conhecimentos das disciplinas obrigatórias passam a fazer parte dessa 

prática com o intuito de trazer situações que estimulem os alunos, se possível a definir 

problemas, analisá-los, comunicar pensamentos e conclusões e se possível, propor soluções. 

Dessa forma, a aprendizagem decorrerá perante as práticas propostas, de modo a 

possibilitar aos alunos a reflexão e construção do seu conhecimento e sua compreensão 

acerca do mundo em que vive.  

c) A saída pedagógica (Campo)

Busca sensibilizar quanto à questão ambiental da comunidade, pois traz à tona a questão 

dos recursos naturais e o uso exploratório, gerando a discussão entre teoria e prática e o 

seu entendimento. A Educação Ambiental se faz presente neste momento, pois permitem o 

contato direto com o ambiente, possibilitando que o estudante se envolva, proporcionando 

a interação com situações reais, sempre levando em consideração que o aluno não é apenas 

espectador na aprendizagem, mas sim, sujeito ativo, dotado de inteligência e modo de 

pensar próprio, que influencia na construção do seu conhecimento.4 

Resultados 

O Projeto da Escola ao Mangue – P.E.M. 

A dinâmica didático-pedagógica do projeto foi primeiramente socializada aos professores da 

escola, para que as ideias iniciais do projeto se integrassem com as demais disciplinas, de 

forma interdisciplinar – Artes, Ciências, Geografia, Português e Redação -. A fim de 

contribuir para a contextualização, a definição do calendário das atividades, os temas das 

palestras e tarefas, além de tornar o processo democrático para os indivíduos envolvidos, o 

alcance dos objetivos e características através das atividades. 

No encontro com os alunos, o projeto foi socializado, com explicações sobre o seu 

funcionamento e objetivos das atividades e passos no decorrer do ano, a fim de sanar todas 
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as dúvidas, bem como realizar a etapa do sorteio das casas as quais os alunos pertencem 

(Figura 3). 

Figura 3 - Aluno sorteando a Casa que pertencerá Fonte: Autora (2017) 

Na caixa seletora, constaram os respectivos escudos das casas e os alunos sortearam a casa 

a qual passou a pertencer (Figura 3). Nessa perspectiva, enquanto estiverem participando 

do projeto, os acertos renderão pontos para a casa a qual o aluno pertencer e os erros a 

farão perderem. 

Na etapa relacionada à saída pedagógica, foi possível observar e discutir a respeito dos 

impactos socioambientais existentes na comunidade. Notou-se que a vegetação de mangue 

é colocada em risco, quando utilizado de maneira irregular para favorecer o 

desenvolvimento das atividades econômicas da população local. Nesse sentido, as áreas do 

ecossistema, vêm sofrendo com impactos ambientais devido à contaminação por efluentes 

urbanos, pois essas áreas estão sendo ocupadas de forma acelerada e desordenada e, tal 

ocupação antrópica5 é de caráter habitacional e teve seu início instigado pelos setores 

privados e da ação estatal, para primeiramente a extração de Sal, consecutivamente, a 

carcinicultura e piscicultura e relacionada à iniciativa do capital destinado a implantação do 

Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (DISS) e o crescimento do raio urbano de 

Aracaju, essa última capital do Estado.  

É possível perceber, que esse tipo de economia, causa perturbações ambientais não só ao 

corpo hídrico, mas também ao solo. A implantação dessa atividade requer o desmatamento 

do manguezal para construção de criatórios (Figura 4), causando assim, a extinção das áreas 

para o desenvolvimento dos mariscos e crustáceos, ou seja, a perda da biodiversidade 

ecológica, contribuindo para a degradação ambiental, a partir da expulsão dessas 

populações e comprometendo a segurança alimentar da área. Já que é provável que exista a 

contaminação por parte de produtos provenientes dos criadouros de camarões, que podem 

colocar em risco a saúde humana, bem como o estuário, o manguezal e toda sua 

biodiversidade. 
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Figura 4 - Tanque de criação esvaziado para a troca da água após a retirada dos animais 

Fonte: Autora (2017) 

Um outro fator, que podemos encontrar relacionado a esse ambiente, é o aumento da 

matéria orgânica que é lançada no curso do rio, quando há a necessidade de esvaziamento 

dos tanques de criação, como observado na figura 5. Para a coleta dos camarões e peixes, a 

água que é lançada diretamente no rio pode apresentar animais mortos, restos de ração 

usada na alimentação dos peixes e crustáceos, além de excretas nitrogenadas. Além disso, 

quando analisamos alguns locais de descarte de lixo nos povoados, encontramos os 

resíduos sólidos ao longo do manguezal e seu descarte feito em local inapropriado (Figura 

5). 

Figura 5 - Área do Porto da Areia na margem do rio do Cotinguiba 

Fonte: Autora (2017)Existe ainda na comunidade, o chamado Porto da Areia, onde barcos 

ficam aportados e os pescadores usam esse espaço para a confecção e/ou conserto das 

redes.  
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A Figura 6 apresenta aspectos paisagísticos, próximo à margem do rio Cotinguiba. Neste 

local existe uma caixa coletora de resíduos (identificada na figura 5), que frequentemente 

está com resíduos acumulados e a população continua o descarte, fazendo com que ocupe 

áreas fora da caixa coletora e durante o processo de decomposição, produza o chorume 

(forma líquida). Tal líquido é altamente contaminante do solo e da água, proveniente da 

decomposição, já que contem também matéria orgânica, que pode apresentar bactérias, 

vírus, protozoários, vermes e ainda contribuir para a poluição do ar e aumento das moscas 

que são atraídas pelo odor. 

Durante o desenvolvimento dessa atividade, foi possível observar também na Figura 6, 

diversos resíduos sólidos tipo doméstico (B e F) nas margens dos rios Cotinguiba e Cajaíba. 

Além de conchas (E) advindas da pesca de ostras, as quais são retirados os 

moluscos e a parte dura, é descartada as margens do rio, contribuindo para alteração do 

ambiente. 

Figura 6 – Visita Pedagógica: A - Porto da Areia. B - Observação dos resíduos sólidos. C - 

Diálogo a respeito do descarte dos resíduos sólidos no Porto da Barreira. D - Diálogo a 

respeito do descarte dos resíduos sólidos no Porto da Barreira. E – Conchas de ostras 

descartadas próximo ao rio e ao manguezal. F – Resíduos sólidos as margens do rio Cajaíba. 

Conclusões 

Desenvolver atividades de campo com turmas do Ensino Fundamental Maior é uma das 

razões para que a interdisciplinaridade ocorra como forma de auxiliar na construção do 

conhecimento, pois é neste segmento que a quantidade de conteúdos e conceitos é maior e 

consequentemente, proporciona maior abstração entre a parte teórica e a prática. O 

pensamento a respeito da questão ambiental que envolve a comunidade, proporciona o 

conhecimento do ambiente e o desenvolvimento da Educação Ambiental, 

consequentemente o diálogo entre a realidade, os saberes e as disciplinas curriculares.   
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É notório que a comunidade depende do ecossistema para a sobrevivência, mas que o mau 

uso também acarreta impactos ao recurso hidrossocial e ao biossistema. Então, através 

dessa atividade pode-se contribuir para aprendizagem interdisciplinar e para a reflexão dos 

conhecimentos em diversas áreas que compõem a base curricular no Brasil. Ademais, a 

visão integradora da realidade que vivemos só é possível fazer quando ocorre uma 

compreensão e a discussão sobre o contexto socioambiental. 

Portanto, inserir a Educação Ambiental na prática pedagógica, no cotidiano das salas de 

aulas e nos ambientes não formais, auxiliará na forma de pensar e ampliar o olhar para as 

mudanças culturais e sociais em relação à sensibilização a respeito da sustentabilidade 

socioambiental na tentativa do desenvolvimento de habilidades e competências necessárias 

na vida cotidiana. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objeto o trabalho e o cotidiano de vida das mulheres ceramistas na 

região do Mocambo do Arari no Município de Parintins, Estado do Amazonas no Brasil. 

Como objetivos pretendi analisar o trabalho, o modo de vida, e o reconhecimento social, no 

ambiente amazônico dessa comunidade rural. Portanto, caracteriza-se o artesanato 

cerâmico como sensibilizador estético de auto reconhecimento dessas mulheres. Emoldurei 

alguns processos de organização social e ambiental que cercam a vida das ceramistas, 

evidenciando suas vidas e seus artefatos ambientais. Há uma sinergia entre as mulheres, a 

arte, e a natureza. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem etnográfica, nas 

quais as mulheres ceramistas são personagens, constroem suas experiências, produzem seu 

trabalho/obra, dando visibilidade aos seus feitos. 

Introdução 

Os processos ecológicos essenciais, para Diegues (2008), são considerados aqueles dos 

quais depende a sobrevivência humana. São a regeneração e proteção dos solos, a 

reciclagem dos nutrientes e os ciclos energéticos. A necessidade de assegurar a utilização e 

sustentabilidade das espécies e ecossistemas varia de acordo com o grau de dependência 

dos grupos sociais. Tal utilização, no entanto, deve ser fundamentada no uso sustentável 

dos recursos ambientais, daí ser importante a revalorização dos sistemas tradicionais de 

gerenciamento do ambiente e dos recursos naturais, baseados em forma de manejo 

tradicionais em pequenas localidades. 

Os processos de trabalhos na confecção das vasilhas de barro no Mocambo do Arari se dão 

da seguinte forma:  eles envolvem a família e todos têm uma função determinada, pois 

também necessitam dos recursos naturais como argila que não é um bem renovável, mas 

nesta comunidade a retirada é em pequena escala, a água do rio para a deposição dessa 

argila e da floresta onde extraem o caripé. As crianças pegam os gravetos para o fogo, os 
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homens buscam o barro, pois precisam esperar o curso das águas para o momento correto 

da retirada da argila do caripé e do curi.  

Os recursos naturais na produção do artefato ambiental 

O ar é um elemento central na produção da cerâmica. Sua circulação durante a queima 

determina as características que a pasta da cerâmica terá, influenciando sua textura e sua 

cor. Assim como o ar, as vozes circulam e constroem a imagem das mulheres ceramistas da 

Amazônia. O fogo transforma. Uma vez no fogo, a peça de barro vira cerâmica, portanto, de 

alguma maneira sua forma ficará congelada como uma pedra. Mesmo se algum dia ela se 

quebrar o material ainda será uma pedra. A secagem, o processo de modelagem 

transparece com o fogo. A cerâmica é o resultado material do ceramista. Um objeto fruto 

de nossa manipulação associado também a processos não muito controláveis que nos 

surpreendem. A água para a cerâmica é imprescindível, é um dos quatro elementos para 

sua completude. São nos lagos e rios que a rocha primária vai se alojar e transformar em 

secundária com sua plasticidade. A Terra, é o quarto elemento, que forma um conjunto de 

elementos onde compõem o nosso planeta. 

 Desde muito tempo a espécie humana faz uso dos recursos naturais para sua sobrevivência, 

que vão desde tijolos para abrigo até enfeites para suprir a vaidade. A utilização dos 

minerais tende a exaustão, devido a sua utilização em grande escala, com grandes impactos 

ambientais, como, por exemplo, buracos na crosta terrestre e erosão. 

O artigo vinte da Constituição Federal de mil novecentos e oitenta e oito, em seu inciso 

nono, define que são bens da União “os recursos minerais, inclusive do subsolo”. A 

resolução do CONAMA número nove de mil novecentos e noventa estabelece o 

procedimento para licenciamento de atividades de extração mineral e a resolução CONAMA 

número dez, do mesmo ano acima, diferencia o processo para os minerais de Classe II. 

Os minerais da classe II são aqueles usados quase sempre na construção civil como areia, 

brita, cascalho e também a argila.  Há problemas preocupantes relacionados com a extração 

desses minerais como, por exemplo, as mudanças da paisagem, a criação de buracos e o 

aparecimento de vales. Contudo existem algumas iniciativas em estabelecer essa atividade 

como sustentável.  As atividades de extração e processamento de substâncias minerais são 

constantemente defrontadas com uma série de desafios ao desenvolvimento sustentável, 

incluindo aspectos econômicos, ambientais e sociais, o que as tem levado a divisar 

estratégias de resposta a eles. 

 As mulheres ceramistas do Mocambo do Arari trabalham com o mineral de classe II, 

especificamente a argila e a manufatura dessa matéria. A argila é o resultado da 

decomposição de granito e rochas ígneas que existem na crosta terrestre, sendo 

considerada a matéria prima da cerâmica. A argila primária é encontrada no próprio local de 

formação, com a granulagem dura, caracterizada como uma rocha, com pouca plasticidade, 

como o caulim, a bentonita.  A argila secundária, que é a mais utilizada para os objetos 

utilitários e de construção, é transportada com as intempéries do tempo, como a chuva, o 
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vento e a soma de detritos encontrados na natureza que se acumulam em lugares baixos 

como rios, lagos, praias, mares e se tornam bastante plásticas.  Essa é a argila usada pelas 

mulheres ceramistas do Mocambo do Arari. 

A composição da argila varia pelo teor de alumina, óxidos metálicos e sílica e pela 

constituição de caulim, feldspato e quartzo. A argila é um mineral de classe II, terrosas 

naturais, que misturadas com água adquirem a propriedade de apresentar plasticidade.  É 

constituída por partículas cristalinas extremamente pequenas chamadas de argilominerais 

(CHAVARRIA, 1994). Pensemos numa atividade milenar, que vem sido executada por 

milhares de anos e que já faz parte da história da humanidade. Essa atividade, ou 

manufatura é a cerâmica. 

Para a fabricação da cerâmica do Mocambo do Arari, as mulheres ceramistas usam na 

preparação da pasta o barro misturado com as cinzas da árvore do caripé ou de caripé-

verdadeiro (Chrysobalanaceas gênero Licania) (figura 1) que é o antiplástico usado por elas. 

Uma das dificuldades das mulheres ceramistas está no acesso a este antiplástico, pois esta 

árvore está em pequena quantidade na comunidade. 

Figura1. Caripé ou Caraipé (Chrysobalanaceas gênero Licania). Fonte: Kássia Borges, 2015. 

“Aqui tinha muito caripé, tinha muito, sim. Eu gostava de fazer as 
vasilhas para minha casa, a gente fazia para vender por causa das 
freiras italianas na casa de mãos dadas (clube de mães e creche do 
Mocambo) na época das italianas, das missionárias da Imaculada e 
da ALP, hoje elas vêm de vez em quando aqui, elas abandonaram, 
uma italiana vem aí raramente. “ relato de MARIA LINETE CALDEIRA. 
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De acordo com relato das mulheres ceramistas, a escassez da árvore do caripé (Licania) 

iniciou-se na intensificação da produção de cerâmica em meados da década de mil 

novecentos e oitenta. Anteriormente, a produção das vasilhas era para uso doméstico, para 

o cozimento do peixe e do tucupi. As ceramistas também faziam fornos para torrar a

farinha. A vinda das irmãs e missionárias da ALP à comunidade criou um incentivo para a

comercialização das vasilhas, e, com isso, houve um acréscimo na produção e,

consequentemente, na retirada do caripé (Chrysobalanaceas do gênero Licanea). A

derrubada dessa árvore, atualmente é realizada pelos homens, mas na época de Dona

France e dona Marina, as mais velhas moradoras da comunidade de Santomé e São João

Batista no Mocambo do Arari, responsáveis pela criação do Clube de Mães dessa região

entre as décadas de mil novecentos e cinquenta e mil novecentos e oitenta, muitas

mulheres, inclusive elas, realizavam a derrubada do caripé.

Isso é feito para tirar a casca e, se não houver um reflorestamento, a árvore do caripé pode 

desaparecer dessa comunidade. As ceramistas entendem que, o caripé pode acabar, 

conforme as falas delas, mas mesmo assim ainda não há nenhuma providencia sendo 

tomada. Seria muito importante uma ação educativa envolvendo órgãos especializados que 

desse um apoio, como IBAMA ou as Universidades, para ensinarem como fazer mudas à essa 

comunidade. Percebi que as mulheres mais novas tem consciência que há necessidade de se 

fazer o plantio, mesmo porque elas precisam dessa arvore para seu trabalho continuar 

existindo como diz Dona Neia e Rosário. 

Seria bom fazer um reflorestamento do caripé, já foi pensado em 
plantar antes, mas não sabemos como ‘dá o filho’ da planta. Fala de 
NEIA. 
Se a gente soubesse que ia acabar (o caripé) nós já tínhamos 
procurado o filho dessa árvore’ para plantar, porque se acabar, não 
vamos mais fazer essas vasilhas fala de ROSÁRIO. 

Outros nomes são dados para essa árvore, como caraiperana, caraipé, caripé, urixana, 

caraipé verdadeiro todos da mesma família (Chrysobalanaceas do gênero Licanea octandra). 

A casca desta arvore contém pequenos cristais de sílica e esta é responsável por evitar que a 

argila rache na hora da queima, essas cascas são queimadas para se livrar da parte orgânica 

no processo de plasticidade. As cinzas do caripé ajudam nas propriedades refratárias. 

Refratário é atribuído a um grupo de materiais capazes de suportar altas temperaturas sem 

perder suas propriedades físico-químicas, entre elas, resistência, baixas condutividade 

elétrica. 
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Uma análise da composição das cinzas da árvore do Caripé (Licanea) realizada em 

laboratório no ano de dois mil e catorze, pelo professor Dr. Raimundo Humberto Cavalcante 

Lima, do departamento de Geologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

comprovou-se que na composição destas cinzas treze por cento são de Quartzo, vinte e 

cinco por cento de cristobalita e sessenta e três por cento de caulinita. A análise também foi 

realizada na argila de procedência do Mocambo do Arari, comprovou-se que vinte por cento 

desta são de quartzo e oitenta por cento de caulinita. 

Considerando o resultado da análise laboratorial acima, ela nos dá uma base para 

refletirmos essas propriedades. Cremos que a caulinita é um ponto em comum entre a 

argila e o caripé, a presença de caulinita e a baixa granulometria da cinza são a chave da 

propriedade refratária das peças de cerâmica das mulheres do Mocambo do Arari. Se essa é 

a composição da matéria prima dessa cerâmica podemos nos aventurar em substituir, por 

enquanto, tal árvore por outra matéria prima da mesma composição até o reflorestamento 

total na região. Já que isso agora é uma preocupação constante entre as mulheres 

ceramistas. 

Já existem experimentos de preparação de mudas dessa espécie em Manaus - AM, porém 

as mulheres ceramistas do Mocambo do Arari ainda não tiveram acesso como fazer essas 

mudas. Este conhecimento científico ainda não foi transmitido à essas ceramistas. Elas têm 

consciência da necessidade do reflorestamento, porém a falta de informações para 

obtenção da muda das árvores faz com que elas não realizem tal empreendimento. Cabe 

destacar, aqui, a fala da ceramista Zedite: “a gente não sabia que um dia ia acabar, se a 

gente soubesse, nós já tínhamos aprendido a ‘tirar o filho’ dessa árvore” (2014). A fala de 

Zedite nos faz entender que quando as mulheres ceramistas do Mocambo do Arari faziam 

vasilhas para o uso diário elas não tinham preocupação com a escassez da árvore porque a 

retirada era insuficiente para sentirem a falta. Com certeza a reconstituição era de maneira 

natural. 

Por outro lado, apontemos outras soluções para o manejo do caripé. Essa árvore não 

precisa ser derrubada, aliás é um saber tradicional em lugares na Amazônia como em 

Conceição e Santo Antônio, no Rio Manaquiri –AM, o seu manuseio. As mulheres oleiras 

habitantes da região, como Leonor Marques da Silva e Luzia de Oliveira Gomes, tem um 

saber tradicional de retirar a casca do caripé sem derrubar a árvore.  Segundo Silva (2014): 

Nos lugares denominados de Conceição e Santo Antônio, na margem 

direita do rio Manaquiri –AM, as oleiras Leonor Marques da Silva e 

Luzia de Oliveira Gomes eram as melhores, com profunda habilidade 

de manuseio na arte de fabricar cerâmicas, além da utilização dos 

recursos naturais, sem causar impactos diretos ao meio ambiente. 

Uma técnica com algumas dezenas ou centenas de anos na região. A 

técnica consiste em retirar as entrecascas da árvore, porém sem 

atingir a parte sólida (madeira); a coleta é feita na posição vertical. A 
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técnica, tem a função de preservar a árvore; se os cortes forem 

realizados no sentido horizontal, a oleira consequentemente matará 

a árvore (SILVA, 2014). 

A beleza da vida expressa nas mãos que fazem artesanato 
ambiental 

Uma questão-chave norteou o processo de investigação: o trabalho artesanal praticado 

pelas mulheres ceramistas lhes garante uma identidade própria, e provoca uma mudança 

nas condições de vida, por meio da arte de modelar e organização do ambiente em que 

vivem.  

Leff (2009) entende o desenvolvimento ecotecnológico articulado com as cinco dimensões 

da sustentabilidade: econômica; social; ambiental; institucional e cultural. A cultura deve 

ser pensada a partir do estilo de vida, dos direitos das comunidades sobre seus territórios e 

seus espaços, práticas e instituições para autogestão de seus recursos e dos recursos para 

projetos da comunidade. 

Para uma sociedade se desenvolver de forma sustentável é fundamental que ela seja capaz 

de prover as necessidades presentes, ou seja, aquelas que já se encontram acomodadas, de 

forma que não interfira no bem-estar das gerações futuras. Para isso é de essencial 

importância que se verifique a utilização harmônica dos recursos oferecidos pela natureza. 

Também é indispensável que se compreenda que alguns problemas podem seguir essa 

exploração de recursos naturais e ameaçar a sustentabilidade. Uma sustentabilidade social 

é a meta a ser alcançada pelas populações para que atinjam o bem-estar para a sua 

realidade, conseguindo a sociedade como um todo, reduzir as grandes diferenças 

estabelecidas, principalmente nos países considerados subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. (SACHS, 1986). 

O que se vê na comunidade do Mocambo do Arari é uma tentativa de alcançar uma 

sustentabilidade partindo de uma cultura conduzida pelo caminho da identidade social e 

cultural vinda das mulheres ceramistas. Onde se busca um reconhecimento pelo 

conhecimento tradicional traduzido pelos artefatos cerâmicos. É, portanto, por eles que 

haverá uma solução científica para o reflorestamento do caripé. É, pois, com a 

sustentabilidade social e o reconhecimento cultural que se conseguirá o pleno 

empoderamento dessas mulheres.  Isso se faz necessário para o prosseguimento desse 

saber, pois são esses artefatos que podem vir a garantir a sustentabilidade social dessas 

famílias. 

Na contemporaneidade a vida e arte estão juntas, não se separam, e neste contexto coloco 

a beleza da vida expressa pelas mãos das mulheres ceramistas do Mocambo. Aqui neste 
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artigo é um momento, e uma oportunidade para produzir uma reflexão sobre a arte 

produzida por essas mulheres, sobre a significação e esse fenômeno social. Se é arte ou 

artefato o que importa nesse momento, é a expressão de vida dessas mulheres, é a obra 

delas, é a fusão de significados: “é a minha liberdade” depoimento de dona Maria de Fátima 

ceramista do Mocambo em 2014. 

Ter acesso a vida dessas mulheres é poder ouvir a voz do barro por meio de seus corpos no 

amassar, no bater, no alisar, no riscar, no puxar, no acariciar, enfim, modelar a massa úmida 

da terra num sopro de vida que deseja vir a ser. Suas vidas são modeladas como o barro o é, 

por suas mãos. Mãos que constroem obras, vasilhas de barro, artefatos ambientais.  São 

mulheres que sustentam suas famílias, amam, namoram, dançam boleros, bebem cerveja, 

rezam, vão em quermesse, jogam futebol e vivem um dia de cada vez. 

A arte cerâmica faz parte da cultura amazônica desde muito tempo, temos registros 

arqueológicos de quatro mil anos atrás. Isto sugere que bem antes das mulheres 

mocambense já havia uma cultura na região com artistas especializados em trabalhar com o 

barro. As mulheres ceramistas do Mocambo do Arari herdaram as habilidades de seus 

antepassados usando hoje as mesmas características na composição da massa e também na 

maneira de queimar as peças.  No fogo ardente da queima abrem -se fogueiras no meio da 

floresta vivas de fogo com a angustia do calor! No lugar escondido por entre igarapés, 

sumaúmas esvoaçantes anunciando o verão, perto dos barreiros do Mocambo, no mesmo 

lugar onde, as meninas, colocavam as bonecas de barro para assar.   

As meninas, hoje mulheres do Mocambo sonharam um dia a terra fértil como aspirações da 

alma. Sonharam um dia mudar o eixo do sofrimento para o do reconhecimento. 

Aproximam-se do aceite através da imaginação e do trabalho como operárias da arte.   

Nas mãos, na palma áspera de bater a massa que modela a alma e o corpo. Este tímido e 

sofrido pelo fogo vermelho com galhos tortos de reumatismo por tanto envergar. É a 

repetição de gesto como um ritual: amassar o barro batê-lo, modelar sem nenhuma 

ferramenta, secar e queimar repetida vezes por dias, por meses, por anos. “Que pretendes, 

mulher? Independência, igualdade de condições...Cora Coralina” (2001) 

Por fim 

Contudo percebi que a árvore do caripé (licania octandra) está escassa e, se não tomarem 

devidas providencias ela pode entrar num processo de extinção no Mocambo do Arari. 

Concluo a necessidade de um curso de capacitação pelos gestores públicos do município 

(EMATER, Universidades) que possibilitem a essas mulheres um apoio mais incisivo para o 

manejo e reflorestamento dessa espécie.  
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Correr o risco da extinção é ir ao oposto do que diz Bachelard “a árvore era, de início aquilo 

que é comumente, no dizer dos analistas: um dos símbolos do instinto bruto. A árvore não é 

dura sem razão – como são muito amiúde os corações humanos. A arvore é dura para levar 

ao alto a sua coroa aérea, a sua folhagem alada. A ela proporciona aos homens a grande 

imagem de um orgulho legítimo” (BACHELARD, 2001, p. 57).  

Para bem entender esta sonhadora aqui que vos fala, sonhei essa árvore, robusta, solida e 

de casca dura. Essa casca depois de queimada se transforma em cristais de sílica, ou seja, 

pequenos cacos de vidro que misturados a argila e levados ao fogo deixa a peça de cerâmica 

refratária.  Chegamos a uma dualidade “a dor e a delícia do ser” (in) sustentável? As 

mulheres do Mocambo modelam a terra de onde as mesmas vieram, mas esqueceram de 

como replantar o caripé, matéria prima de onde tiram o sustento de todos os dias.  Se a 

arvore deixar de existir, se isso se concretizar, possivelmente, não haverá mais o trabalho 

das mulheres artistas.  Pode-se, portanto, com isso retirar os seus sonhos.  Se 

negligenciarmos as potencias oníricas do trabalho, diminuirá, e aniquilará o trabalhador. 

Cada trabalho tem seu onirismo, cada matéria trabalhada suscita seus devaneios íntimos. 

Não se faz nada de bom a contragosto, isto é, a contra-sonho.  O onirismo do trabalho é a 

própria condição da integridade mental do trabalhador. “Virá um tempo em que cada ofício 

terá seu sonhador titular, seu guia onírico, em cada manufatura terá seu escritório poético! 

A vontade de quem não sabe sonhar é cega e limitada. Sem os devaneios da vontade, a 

vontade não é verdadeiramente uma força humana, é uma brutalidade “ (BACHELARD, 

2001, P.75). 
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Resumo 

O presente trabalho propõe apresentar informações sobre os processos de ensino e 

aprendizagem da gestão ambiental na educação profissional, na perspectiva dos alunos do 

curso técnico em meio ambiente em um colégio da rede estadual de ensino, localizado na 

cidade de Curitiba no estado do Paraná, região sul do Brasil. Diante das crises ambientais 

(alterações climáticas, extinção da biodiversidade e ecossistemas, poluição ambiental, 

globalização), será fundamental o conhecimento dos processos sociais, ambientais, políticos, 

econômicos, culturais, históricos, e esses serão alguns dos desafios no ensino da gestão 

ambiental na formação de profissionais para o mundo do trabalho e área ambiental. 

Introdução 

No processo de formação dos profissionais da área ambiental na rede estadual de Curitiba, 

são identificadas inúmeras deficiências no processo de ensino e aprendizagem, acesso a 

informação e interpretação dos conceitos da gestão ambiental. Essa área do conhecimento 

é uma importante ferramenta para o enfrentamento dos problemas ambientais, pois 

permite aos profissionais da área ambiental e sociedade civil a terem novos olhares em 

relação ao ambiente e natureza, na qual deve ser parte integrante da vida dos cidadãos. 

Esse habito na vida dos cidadãos em longo prazo poderá aumentar a consciência ambiental 

da sociedade, diante do crescimento econômico, interesses políticos e necessidades de 

sobrevivência humana. A Gestão Ambiental é entendida como um processo participativo, 

integrado e contínuo, que visa promover a compatibilização das atividades humanas com a 

preservação do patrimônio ambiental. (SÃO PAULO, 2011, p.8). 

Com a promulgação da politica publica do PNE - Plano Nacional de Educação no ano de 2014 

foram definidas 20 metas que determinam as diretrizes, metas, ações e estratégias para a 

melhoria da educação básica no Brasil. Na meta 11 foi estabelecido que as matrículas para 

educação profissional técnica, serão triplicadas na década de 20 do século XXI, saindo de 

1.775.324 em 2016 para 5.224.584 de matrículas até 2024. Diante das crises ambientais e 

metas para a educação profissional brasileira, inúmeros serão os desafios no processo de 
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formação de profissionais para o mundo do trabalho com consciência e percepção 

ambiental. A compreensão dos cenários políticos, econômicos, sociais e ambientais, serão 

alguns dos desafios no ensino da gestão ambiental para os profissionais de nível médio e da 

área ambiental. 

Apesar do aumento de matrículas na Educação Profissional registrado 

nos últimos anos, escola e mundo do trabalho carecem de sintonia. As 

rápidas transformações proporcionadas pelas novas tecnologias e os 

novos perfis profissionais, que valorizam muito mais a criatividade e a 

capacidade de relacionar conhecimentos de forma interdisciplinar, na 

busca pela resolução de problemas, ainda são características pouco 

valorizadas nos cursos de formação profissional. (BRASIL, 2017, p.1). 

Diante das ações antrópicas instauradas no Brasil e mundo, Dias (2004, p.19) aponta que a 

sociedade humana, como está, é insustentável. Apesar dos inegáveis avanços tecnológicos, 

pós-industriais, a humanidade inicia o séc. XXI lutando, não apenas por solo, mas também 

por água e ar, num ambiente hostil que remonta à era pré - industrialista. 

Frente às crises ambientais (mudanças climáticas, poluição de rios, perda da biodiversidade, 

alterações de ecossistemas, desmatamento, bolsões de pobreza, poluição de bacias 

hidrográficas, atmosférica, industrial, geração de resíduos e efluentes, falta de saneamento 

básico, extinção da flora e fauna, impactos socioambientais urbanos, rurais e avanço do 

capitalismo), a educação e gestão ambiental serão importantes ferramentas para o 

enfrentamento dos problemas ambientais no sistema capitalista e globalizado. A crise 

ambiental, conforme replicadas pelas mídias, poder publico, universidades, literaturas, 

especialistas da área ambiental, ONG e órgãos ambientais, são reflexos da globalização e 

dos ciclos da economia capitalista que propicia o aumento da produção de bens, serviços e 

alimentos que consomem drasticamente os recursos naturais. 

Estamos produzindo um mundo que nenhum de nós deseja. A par dos 

grandes avanços científicos e tecnológicos, a espécie humana 

experimenta um grande desafio a sua sustentabilidade: a perda do 

equilíbrio ambiental, erosão cultural, injustiça social e economia, 

violência como corolário da sua falta de percepção, do seu 

empobrecimento ético e espiritual, também fruto de um tipo de 

educação que “treina” as pessoas para serem consumidoras uteis, 

egocêntricas e ignorar as consequências ecológica dos seus atos (DIAS, 

2004, p.175). 

Portanto, com todas as alterações ambientais que estão ocorrendo no planeta, é neste 

cenário que surge a gestão ambiental, como uma proposta que carrega a perspectiva de 

formação de um novo agir ambiental, social, moral e ético. 
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Politicas Publicas de Educação e Gestão Ambiental no Brasil 

As preocupações com as questões ambientais, desenvolvimento sustentável e a 

sobrevivência do planeta, tornaram-se comuns em todas as sociedades do planeta no 

século XXI, mas essas preocupações de caráter global com diversos países tomaram força a 

partir 1972 em Estocolmo na Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, e se 

perpetuam até os dias atuais. O conceito de desenvolvimento sustentável lançado em 1987, 

com o lançamento do relatório da ONU que levou o nome da primeira-ministra da Noruega, 

Brundtland. O relatório de Brundtland passou a utilizar a expressão “desenvolvimento 

sustentável”, com a seguinte definição: Forma como as atuais gerações satisfazem as suas 

necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades. (BRASIL, 2017, p.1). Na década de 1990 foi 

realizada a Rio-92 Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

considerado o evento mais importante do século XX para o meio ambiente. Depois de 20 

anos da Eco-92 a cidade do Rio de Janeiro, recebeu a Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável, intitulada como Rio+20 e o tema “O Futuro que Queremos”. 

Os desdobramentos desse evento, em 2015 foi estabelecido os 17 objetivos para o 

desenvolvimento sustentável e a agenda 2030. Em meio a esses movimentos mundiais para 

a preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, no Brasil a década de 1980 e 1990 

foram épocas importantes para a educação e gestão ambiental para o país. Em 1981 foi 

criada a Politica Nacional de Meio Ambiente por meio da Lei Federal (6.938/81), importante 

politica publica para o enfrentamento das crises ambientais e regulação das atividades de 

preservação ambiental. 

Em 1988, com a promulgação da nova constituição federal do Brasil foi definido requisitos 

importantes para a gestão e educação ambiental, em seu capitulo V definiu os requisitos 

para o meio ambiente e no art. 225 item VI, que é dever do poder publico promover a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; (BRASIL, 1988, p. 36). A década de 1990 iniciou com 

eventos importantes no mundo para a educação e meio ambiente, na Tailândia ocorreu à 

conferência mundial sobre o ensino para todos e foi definido o Plano de ação para satisfazer 

as necessidades básicas de aprendizagem. No § 8 do preâmbulo do plano de ação definiram 

que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais 

próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso 

social, econômico e cultural, a tolerância. (UNICEF, 1990, p.8). 

A promulgação da Lei nº 9.394 de 20/12/1996 que aprova a lei de diretrizes e bases da 

educação nacional, marca uma mudança no processo educacional brasileiro para melhorar a 

formação e compreensão dos cidadãos, em relação ao ambiente social, natural e 

tecnológico. Essa lei estruturou a educação no Brasil, definindo as responsabilidades entre a 

União (Ensino Superior), Estados (Ensino Médio) e Municípios (Educação infantil e serie 

263

Parte II



iniciais), além dos processos educacionais nas instituições privadas. Em 1999 com a 

promulgação da Politica Nacional de Educação Ambiental, a temática ambiental passou a 

ser obrigatória nos currículos escolares da educação infantil ao ensino superior no Brasil. 

Entende-se por Educação Ambiental no ensino formal aquela 

desenvolvida de forma presencial ou à distância, no âmbito dos 

currículos das instituições de ensino públicas e privadas, conforme a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, englobando: a)Educação 

Básica: b)educação infantil; c)ensino fundamental; d)ensino médio. e) 

Ensino Superior, f) educação profissional/EJA; g) educação de 

comunidades tradicionais(quilombolas, indígenas, ilhéus, ribeirinhos). 

(BRASIL, 1999 p.3). 

Com todas as ações e programas ambientais instituídos no país, a abordagem da temática 

ambiental, ainda se depara com interferências e problemas das instituições de ensino, como 

a falta infraestrutura e projetos políticos pedagógicos sem a descrição de ações ambientais, 

professores e gestores escolares despreparados para integração de temas ambientais com 

os currículos e conteúdos escolares. 

Quando analisamos a escola, vemos o distanciamento entre o sentido 

que estudantes e professores lhe atribuem e seu significado histórico. 

As condições objetivas dessa instituição, hoje, desmobilizam, 

comprometem as ações dos sujeitos históricos, especialmente na escola 

pública, no desenvolvimento do trabalho pedagógico com: 

sucateamento de infraestrutura; superlotação das salas de aulas; baixos 

salários de professores e funcionários; ausência de um projeto político-

pedagógico; enfim, elementos presentes há muito tempo no cotidiano 

escolar. (MENDONÇA, 2011, p.4). 

A aproximação e integração da escola, comunidade e meio ambiente, podem melhorar a 

partir da formação continuada dos educadores, licenciandos, pedagogos e gestores 

escolares com a temática ambiental. De acordo com Brasil (2012, p.2) nos ambientes 

escolares deve haver a promoção de processos formativos que aprimorem a cidadania e 

responsabilidade ambientais entre dirigentes, gestores, técnicos e profissionais da educação 

atuantes nas escolas, faculdades e secretarias de educação. Além da formação continuada 

dos educadores e gestores escolares, outro fator relevante é a inclusão da problemática 

ambiental na estruturação dos projetos políticos pedagógicos, pois o documento define os 

objetivos, propostas de ações pedagógicas e sociais da escola, e pode auxiliar as escolas em 

projetos e desenvolvimento socioambiental na comunidade na qual a escola e os alunos 

estão inseridos. 
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Educação Profissional e Formação do Técnico em Meio Ambiente 

A educação profissional no Brasil está voltada para a formação de mão obra para mercado 

de trabalho, e não para a formação emancipatória e libertadora, com consciência crítica 

sobre a realidades sociais, políticas, econômicas e ambientais que influenciam a vida 

pessoal, profissional e da comunidade na qual o individuo está inserido. Para Brasil (2007, 

p.12,) a educação profissional cria essas conexões, em primeiro lugar, o vínculo da escola

com o mundo do trabalho e com o da produção; do conhecimento abstrato e da formação

geral com a formação específica, com os ofícios, com as habilidades e competências.

A educação profissional tem servido para preparar mão de obra 

(qualificação da força de trabalho) para as relações de produção 

capitalistas vigentes no Brasil. Predominou, ao longo da história, uma 

finalidade instrumental, operacional[...], funções que lhes são 

reservadas de forma mecânica e tecnicista. Esta função delegada ao 

então denominado ensino profissionalizante (ensino técnico) é 

resultado de uma sociedade estruturada de forma dual: proprietários 

dos meios de produção e trabalhadores donos de sua força de trabalho 

transformada em mercadoria de venda e produção. (GRABOWSKI; 

RIBEIRO, 2006, p. 2). 

Na formação do trabalhador para o mercado de trabalho, existem aparatos ideológicos do 

sistema capitalista de alienação e controle social estabelecida pelos modos de produção. O 

que o capitalista determina ao trabalhador produzir é, portanto, um valor- de-uso 

particular, um artigo especificado. A produção de valores-de-uso muda sua natureza geral, 

por ser levada a cabo em benefício do capitalista ou estar sob seu controle (MARX, 2013). A 

educação e o mundo trabalho são fatores essenciais para as sociedades, e possuem uma 

relação histórica no processo de formação dos cidadãos, lutas de classes e na busca e 

manutenção do emprego para suprir as necessidades sociais. A educação tem seu sentido 

fundamental como a formação humanizadora, com base em valores e práticas éticas e 

culturalmente elevados; e também ocorre em formas pragmáticas a serviço de interesses, 

valores do mercado e produção capitalista. (FRIGOTTO E CIAVATTA, 2001, p.98). A 

construção do processo educacional para a sustentabilidade ambiental, social e tecnológica 

para o desenvolvimento sustentável devem ser iniciadas nos espaços escolares e 

comunidades, sendo mediada pelos saberes ambientais e conhecimentos científicos. Cabe 

à escola, enquanto organização social complexa, responsável pelo acesso de todos ao 

conhecimento socialmente produzido, contribuir, junto com outras organizações e 

movimentos sociais, com a realização de um projeto educacional capaz de desenvolver nas 

novas gerações saberes e valores que lhes permitam participar do ordenamento social e 

ecológico. (ZUMBEN, 2008, p.8). A escola com a função social de transformação e difusão do 
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conhecimento tem o poder para a mobilização da educação sustentável na comunidade 

escolar para que essa possa construir conhecimentos, informações, habilidades, valores e 

saberes necessários para preservação ambiental e um futuro sustentável e socialmente 

justo. Para a redução dos impactos ambientais das instituições privadas e publicas, existe a 

necessidade de profissionais formados na área ambiental que tenham a percepção para 

realizar projetos e disseminar informações técnicas e de saberes locais para a preservação e 

proteção ambiental. Diante deste quadro torna-se necessário e urgente a formação de 

profissionais que atendam com eficiência à resolução dos problemas ambientais e que 

evidenciem esforços no sentido de promover o desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 

2000, p.9). A finalidade do curso técnico em meio ambiente é habilitar recursos humanos 

para a prática de ações de controle ambiental em nível operacional em instituições publicas, 

privadas e comunidades, contribuindo para a conscientização da população e outros 

trabalhadores em relação às questões socioambientais e a gestão ambiental em empresas e 

indústrias para a redução dos impactos ambientais. Os currículos dos cursos técnicos da 

educação profissional no Brasil são divididos em eixos tecnológicos, e a disciplina de gestão 

ou controle ambiental, está presente em quase todos os eixos (Ambiente e Saúde, 

Processos Industriais, Segurança, Gestão, Negócios, Produção Industrial, recursos Naturais, 

Infraestrutura, Hospitalidade e Lazer). A inserção das disciplinas relacionadas a gestão 

ambiental nos eixos tem por objetivo desenvolver a consciência ambiental dos educandos 

em relação a sua formação profissional para o mundo do trabalho. 

A habilitação dos técnicos em meio ambiente da rede publica de ensino do estado do 

Paraná, está voltada para suprir a demanda das grandes, pequenas e médias empresas para 

melhorar o seu desempenho ambiental, levando-as à adoção de medidas preventivas 

e corretivas para manutenção dos sistemas de gestão ambiental para redução dos impactos 

ambientais. 

Resultados 

Para a compreensão dos problemas dos relacionados ao ensino e aprendizagem no 

processo de formação dos técnicos em meio ambiente, foi realizado uma pesquisa com 

alunos de uma escola da rede publica estadual de Curitiba. Para o levantamento das 

informações foi aplicado um questionário, em uma amostra de 60 alunos de um total de 

100, das turmas do 1º, 2º e 3º períodos, totalizando 60% dos alunos matriculados no curso 

técnico em meio ambiente. O primeiro item pesquisado foi em relação à média de idade dos 

alunos, conforme demonstrado na figura 1, 60% dos alunos possuem idade acima de 35 

anos, isso demonstra que muitos estão buscando o aperfeiçoamento profissional para 

melhorar a carreira aumento salarial e estão buscando formação após a idade certa de 

conclusão da educação básica que está entre 17 e 18 anos. 
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Figura 1: Média de idade dos Alunos Fonte: Autor (2017). 

Outro item avaliado foi em relação à escolaridade dos alunos. Conforme figura 2, 50% dos 

alunos da amostra pesquisada possuem ensino superior, sendo 15% possuem especialização 

e 35% tem possuem curso de graduação completo. Segundo alguns alunos com ensino 

superior, o retorno ao curso técnico, aumenta a chance e oportunidade de emprego com 

melhor remuneração que alguns cursos superiores não oferecem. 

Figura 2: Escolaridade dos Alunos Fonte: Autor (2017). 

Além da escolaridade foi avaliada a modalidade de ensino dos alunos, durante a formação 

do ensino médio. Na figura 3 é apresentado que 35% da amostra pesquisada realizaram o 

ensino médio na modalidade regular presencial e 25 % concluiu através do ensino médio 

através de exames ENEM e EJA- Educação de Jovens e Adultos. Com esses dados foi 

possível analisar que muitos alunos que já passaram da idade escolar, buscam esses exames 

para conclusão do ensino médio e buscam posteriormente os cursos técnicos e ensino 

superior. 

Figura 3: Formação no ensino médio Fonte: Autor (2017). 

Com as dificuldades dos profissionais para acesso ao mercado de trabalho, os alunos foram 

questionados sobre a experiência e atuação na área ambiental. Na figura 4, é demonstrado 

que 60% dos alunos não atuam na área ambiental, pois trabalham em outros ramos de 

atividades e estão buscando estágio e oportunidades para atuarem na área ambiental. De 

acordo com alguns alunos, não podem realizar estágio remunerado porque o valor do 

estágio é menor que a sua remuneração atual em outros ramos de atividade (construção 

civil, indústria automotiva, comércio), e como possuem idade avançada não podem deixar o 

trabalho atual, devido ao sustento da família. 
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Figura 4: Atuação na área ambiental Fonte: Autor (2017). 

Com as falhas no processo de ensino e aprendizagem, é demonstrado na figura 5 que cerca 

de 60% dos alunos consideram que o conhecimento ambiental adquirido na escola não será 

suficiente para um bom desempenho no mercado de trabalho. Para 40% dos alunos, 

descrevem que buscarão aperfeiçoamento profissional, depois da conclusão do curso, e 

20% considera que os conhecimentos adquiridos não foram suficientes, pois a escola não 

consegue subsidiar todos os conhecimentos necessários para atuação no mercado do 

trabalho, como a experiência prática e conhecimento em temas específicos como: 

geoprocessamento, análises ambientais, sistemas de gestão ambiental, gestão de resíduos 

de saúde, industriais e outras áreas vinculadas à questões socioambientais. 

Figura 5: Cursos de capacitação na área ambiental Fonte: Autor (2017). 

Como todas as instituições de ensino, existem problemas relacionadas à infraestrutura e 

processos de ensino e aprendizagem. Diante desses problemas os alunos foram 

questionados em relação o que falta na escola para a melhoria aprendizado da gestão 

ambiental. Segundo 70% dos alunos, conforme, figura 6, o baixo aproveitamento na 

aprendizagem da gestão ambiental está relacionados à falta de aulas práticas de acordo 

40% da amostra, e 30% consideram que está relacionado à falta de professores da área da 

gestão ambiental. Isso demonstra que os alunos realizaram poucas visitas técnicas e a 

maioria dos professores que ministram as aulas são de outras áreas do conhecimento 

ambiental, como a biologia e geografia e não possuem experiência prática em processos 

produtivos e em indústrias, que são os grandes agentes da poluição urbana. 
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Figura 6: Interferências no aprendizado da gestão ambiental Fonte: Autor (2017). 

Além das interferências para o aprendizado da gestão ambiental, os alunos foram 

questionados sobre a como são as aulas de gestão ambiental. Nos resultados da figura 7 é 

demonstrado que para 40% dos alunos, as aulas são de ruins passando por péssimas 

chegando a não agregar valor. Isso reafirma e demonstra que o descontentamento dos 

alunos, podem ser relacionadas à falta de experiência práticas e a falta de docentes 

experientes na área da gestão ambiental. Muitas vezes as escolas estão inseridas em áreas 

com vasto campo de aprendizagem para a prática da gestão ambiental, como é o caso do 

pesquisado em Curitiba. A escola está ao lado rio Belém uns dos afluentes do rio Iguaçu 

principal rio da bacia hidrográfica do alto Iguaçu na região de Curitiba e do estado do 

Paraná. Com docentes com visão holística da área ambiental, poderiam estimular os alunos 

com aulas práticas de educação e gestão ambiental no vasto campo do afluente que está a 

poucos metros da instituição de ensino, e sofre grandes consequências do crescimento 

demográfico e da expansão de áreas industriais. 

Figura 7: Rotinas das aulas de gestão ambiental Fonte: Autor (2017). 

De todos os problemas identificados na pesquisa com os alunos do curso técnico em meio 

ambiente, outro item avaliado, foi em relação à prática docente, como alunos avaliavam o 

conhecimento dos professores em relação à gestão ambiental. Conforme a figura 8, 60% 

dos alunos descrevem que os professores que ministram as aulas de gestão ambiental, 30% 

conhecem pouco do assunto e 30% não tem didática. Essa consideração dos alunos pode 

ser atribuída à falta de formação dos professores na área de gestão ambiental e também 

por serem professores contratados (não concursados) sem formação pedagógica ou 

licenciatura. Esse resultado demonstra o impacto que causa no processo de ensino e 

aprendizagem dos técnicos de nível médio. A falta de formação pedagógica e técnica dos 

docentes de educação profissional, que leva a formação de profissionais despreparados 

para o mundo do trabalho. 
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Figura 8: Avaliação do conhecimento dos professores Fonte: Autor (2017). 

Em todos os dados levantados na pesquisa, percebe-se que os alunos e futuros técnicos em 

meio ambiente, se deparam com vários problemas durante a formação, oriundos dos 

processos de ensino e aprendizagem, como falta de conhecimento técnico e formação 

pedagógica dos professores, além da infraestrutura precária das escolas. 

Conclusão 

Esse trabalho visou compreender e identificar as deficiências em relação à ao ensino e 

aprendizagem da gestão ambiental, no processo de formação dos técnicos em meio 

ambiente em uma escola da rede estadual de Curitiba, vinculada a secretaria de educação 

do estado do Paraná. Os resultados da pesquisa que ocorreram nessa escola pesquisada, 

podem ser as mesmas deficiências das 25 escolas estaduais do estado do Paraná que 

possuem o curso técnico em meio ambiente. Segundo os dados apresentados na pesquisa, 

os alunos do curso não tiveram experiências práticas com a gestão ambiental, e no processo 

de formação e sofrem com problemas do sistema educacional e despreparo dos 

professores. As deficiências do ensino e aprendizagem da gestão ambiental causam 

interferências no conhecimento dos egressos que serão técnicos responsáveis pela 

multiplicação de informações ambientais no mundo do trabalho e comunidades. 

Portanto, o presente trabalho abre um leque para novas pesquisas no campo da educação 

profissional, principalmente no que diz respeito à formação técnica de nível médio. Esse 

nível de formação, considerado importante para a economia mundial e nacional, ainda no 

século XXI forma profissionais despreparados, com habilidades e competências deficientes 

para o exercício e atribuições da sua profissão. Espera-se que essas novas pesquisas em um 

futuro próximo, propiciem a revisão das diretrizes curriculares para a educação profissional, 

uma modalidade de ensino que está carente de politicas publicas para melhorar ensino dos 

cursos técnicos no país. 
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Resumo 

O turismo é uma das principais atividades econômicas do Brasil. A partir desta perspectiva, 

este estudo objetivou analisar a produção científica nacional em nível de pós-graduação 

Stricto Sensu, versando sobre a temática do turismo rural, correlacionando à agricultura 

familiar, à agroecologia, à economia solidária e à sustentabilidade. Esta pesquisa utilizou 

abordagem quali-quantitativa, realizando a mineração de texto utilizando-se o software 

IRaMuTeQ, tendo como base de dados o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando critérios de inclusão e 

exclusão. Conclui-se que há deficiência em produções que tratem sobre o turismo rural 

sustentável, com vistas à agroecologia e a formas de economia social e solidária. 

Palavras-chave: Turismo Rural; Agroecologia; Economia Solidária; Sustentabilidade; Análise 

Léxica. 

Introdução 

O turismo é uma das principais atividades econômicas do Brasil, sendo o país que mais 

recebe turistas em toda a América Latina, estando entre os lugares mais visitados em todo o 

mundo. Coimbra (2008) considera o turismo como um vetor para o desenvolvimento 

sustentável, a inclusão social e redução da pobreza. 

O Ministério do Turismo brasileiro criou o Mapa do Turismo no país (BRASIL, 2017) o que 

possibilitou identificar os locais que mais necessitam de investimentos no território 

nacional, bem como direcionar o desenvolvimento de políticas públicas com foco na gestão, 

estruturação e na promoção do turismo em todas as suas dimensões. De acordo com o 

mapa, em 2016 eram 2.175 cidades em 291 regiões cadastradas, e atualmente existem 

3.285 municípios em 328 regiões turísticas.  
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Para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2017), o aumento nos números de cidades e regiões 

cadastradas é resultado de um amplo trabalho de conscientização da instituição junto aos 

gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação 

das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à 

realidade de cada região.  

O ano de 2017 foi proclamado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (ONU/UNESCO, 2017) como o ano internacional do turismo sustentável. 

Conforme o texto da proclamação da UNESCO (2017) é preciso promover mais 

entendimento entre os povos de todos os lugares, o que leva a uma maior conscientização 

sobre o rico patrimônio de várias civilizações e a uma melhor apreciação dos valores 

inerentes às diferentes culturas, contribuindo dessa forma para fortalecer a paz no mundo. 

Assim, dando um novo viés às pesquisas relacionadas ao tema, correlacionando as 

dimensões do turismo às dimensões da sustentabilidade. 

No Brasil são inúmeras as pesquisas de cunho científico sobre a temática do turismo, 

podendo ser acessadas por meio do Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A partir de um estudo tendo como 

base a mineração de textos, pode-se inferir sobre o que os pesquisadores brasileiros vêm 

observando sobre a sustentabilidade do turismo nacional. 

Conhecendo a força da dinâmica do turismo nacional, com suas potencialidades e regiões 

com peculiaridades bem definidas, seja em meio urbano ou rural, seja ecológico, religioso, 

exploratório ou científico, esta atividade apresenta-se como estratégia para geração de 

emprego e renda, e desenvolvimento de regiões de baixo índice de desenvolvimento 

humano (IDH). Nesta perspectiva, este estudo objetivou analisar a produção científica 

nacional em nível de pós-graduação Stricto Sensu, versando sobre a temática do turismo 

rural, correlacionando à agricultura familiar, à agroecologia, à economia solidária e à 

sustentabilidade. 

Filho (2006) enfatiza que o desempenho e o desenvolvimento das atividades turísticas e os 

seus resultados constituem um desafio para os atores sociais desse tipo de negócios, sejam 

eles, empresários, produtores rurais ou artesãos (habitantes das comunidades). A estes 

últimos está reservada uma posição mais destacada como atividade produtiva.  

Neste estudo foi realizado a mineração de texto, utilizando como ferramenta para o 

tratamento dos dados o software IRaMuTeQ, contribuindo para a análise das pesquisas 

nacionais que versem sobre a temática do turismo rural e da sustentabilidade. 

Metodologia 

A pesquisa utilizou abordagem quali-quantitativa, onde se recorreu à linguagem 

matemática para descrever as relações entre variáveis do tema escolhido, caracterizando-se 

como descritiva e documental realizada entre agosto e setembro de 2017, tendo como base 

de dados o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), considerando toda a série temporal. A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2017) é uma fundação do Ministério 
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da Educação (MEC), que desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da 

pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. A 

Capes tem sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema nacional de pós-graduação, 

tanto no que diz respeito à consolidação do quadro atual, como na construção das 

mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade exigem. 

Foi realizada uma mineração de texto utilizando-se o software IRaMuTeQ  (Interface de R 

pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), versão 0.7 Alpha 2, 

que é um software de linguagem GNU (GNU’s Not Unix), que se fundamenta em uma 

ferramenta de estatística que contribui para o desenvolvimento de pesquisas em diversas 

áreas. Define-se a Mineração de Textos como um conjunto de processos e técnicas para a 

descoberta de conhecimentos inovadores, que estejam ocultos em um banco de dados 

textual, apresentando-os de forma concisa e coerente. É uma forma especializada do 

processo de Mineração de Dados. A principal diferença entre os dois processos é que, 

enquanto a mineração de dados convencional trabalha exclusivamente com dados 

estruturados, a mineração de textos trata dos dados inerentemente não estruturados 

(WEISS, ZHANG, DAMERAU, 2005). 

O IRaMuTeQ, de acordo com Camargo & Justo, (2012) é um software gratuito e com fonte 

aberta, desenvolvido por Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; Ratinaud & Marchand, 2012) e 

licenciado por GNU GPL (v2), que permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e 

sobre tabelas indivíduos/palavras. O software IRaMuTeq ancora-se no software R e na 

linguagem Python. Este pode ser utilizado para fazer análises estatísticas sobre corpus 

textuais, como no caso de análise lexicográfica (onde é feito o cálculo de frequência de 

palavras) e análises multivariadas (realizando a classificação hierárquica descendente, e a 

nuvem de palavras). Essas análises visam obter classes de segmentos de textos (ST) que ao 

mesmo tempo apresentam vocabulários similares entre si e vocabulários distintos dos ST de 

outras. 

A partir do site do Banco de Teses e Dissertações da CAPES foi construído uma 

sistematização de dados contendo todos os títulos, autores e resumos, a serem utilizados 

no estudo. Para a seleção das publicações foram definidos os seguintes descritores de 

pesquisa: 1- Turismo Rural e Agricultura Familiar; 2- Turismo Rural e Agroecologia; 3- 

Turismo Rural e Economia Solidária e 4- Turismo Rural e Sustentabilidade. Estes descritores 

fomentaram a formação dos agrupamentos que sistematizaram o banco de dados a ser 

analisado. 

Para sistematização do banco de dados, foram elencados como critérios de inclusão: 1- 

Estar cadastrado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES; 2- Possuir resumo disponível 

na plataforma ou em plataformas da instituição geradora; 3- Estar presente em um dos 

grupos compostos pelos descritores utilizados; 4- Ter correlação direta com a temática do 
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turismo; 5- Ser publicado em Língua Portuguesa (Português do Brasil). E como critérios de 

exclusão: 1- Contrariedade aos critérios de inclusão; 2- Apresentar repetições na seleção por 

descritores, respeitando a associação superior entre os descritores. 

Ao compor o banco de dados, este passou por tratamento, antes de ser processado, sendo 

todos os documentos arranjados e separados por grupos, conforme os descritores. O Banco 

de dados foi composto pelos textos dos resumos e por linhas de comando. A primeira linha 

do banco de dados fica em branco. Todos os textos são separados por linhas de comando. 

Assim colocam-se os asteriscos e em seguida a classe a que pertencem. Todos os resumos 

devem ser lidos visando corrigir erros ortográficos, incoerências, tradução de siglas e 

transcrições de números, dentre outras, conforme orientações do tutorial de utilização do 

programa (CAMARGO e JUSTO, 2012). O banco de dados constitui um corpus textual de 

análise, transcrito integralmente no Programa Libre Offce Writer, versão 5.4, codificado 

conforme a “linha de comando” descrita acima, sendo assim passível de processamento no 

IRaMuTeQ. 

Elaborado o banco de dados este poderá ser processado no IRaMuTeQ, gerando assim 

gráficos e tabelas que favorecem a análise léxica dos textos selecionados. As correlações 

entre os descritores demonstraram o quanto as pesquisas abordaram as temáticas, onde 

destacamos a correlação com a sustentabilidade. Estas correlações despertam uma reflexão 

histórica, uma vez que ao longo do tempo foi se ampliando as concepções entorno do 

turismo rural. 

Após o processamento no IRaMuTeQ, obteve-se o dendrograma5 de classificação 

hierárquica descendente (CHD), empregando a correlação, fazendo uso do corpus textual, 

da lista de formas reduzidas e do dicionário embutido, apresentando uma classificação dos 

vocábulos, de forma hierárquica, compondo assim o dendrograma. Este permite identificar 

as classes de vocábulos, inferindo sobre o que o corpus textual deseja transmitir através da 

relação entre cada uma das respectivas classes. Cada classe apresentará uma cor, 

mostrando quantos vocábulos estão e uma porcentagem que indicará qual a abrangência da 

classe do vocábulo (RATINAUD, 2009; CAMARGO e JUSTO, 2012). 

Foi possível realizar a análise de similitude, que de acordo com Marchand & Ratinaud 

(2012), esta se apoia na teoria dos grafos, pois um grafo constitui o modelo matemático 

ideal para o estudo das relações entre objetos discretos de qualquer tipo e possibilita 

identificar as coocorrências entre as palavras e o seu resultado, traz indicações da conexão 

entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura de um corpus textual, 

5 Os segmentos de texto são classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é 
repartido em função da frequência das formas reduzidas (CAMARGO e JUSTO, 2012). 
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distinguindo também as partes comuns e as especificidades em função das variáveis 

ilustrativas (descritivas) identificadas na análise.  

Estas semelhanças representam as ligações entre os vocábulos do corpus textual, sendo 

assim possível, discutir sobre a estruturação do texto e de temas importantes, visualizando 

a relação entre as palavras e sua conectividade dentro de cada classe, bem como, sua 

ligação entre classes. Também foi realizada a análise da nuvem de palavras geradas pelo 

IRaMuTeQ, que de acordo com CAMARGO (2005), trata da junção de um conjunto de 

palavras, estruturadas, hierarquizadas, e com frequência e importância definidas. 

As discussões seguem a partir da leitura das publicações norteadoras, e das figuras geradas 

pelo software IRaMuTeQ, visando identificar à relação entre as pesquisas sobre turismo 

rural e a temática da sustentabilidade, percebendo se as pesquisas nacionais se alinham 

com o entusiasmo da UNESCO, ao declarar 2017 como o ano internacional do turismo 

Sustentável. 

Resultados e discussão  

A partir da busca no portal da CAPES, utilizando-se dos descritores indicados na 

metodologia, que correspondem às variáveis, foram identificadas 131 publicações, das 

quais, apenas 101 estavam em conformidade com os critérios de inclusão da pesquisa, das 

demais, 18 apresentaram-se como repetições e 12 não foram localizadas em plataforma de 

rede. 

A análise temática das publicações permitiu distribuí-las em quatro categorias: Agricultura 

Familiar (56); Agroecologia (04); Economia Solidária (03); Sustentabilidade (38). Os 

resultados apresentam que diante dessa distribuição houve menor produtividade nas 

categorias Agroecologia e Economia Solidária, concentrando-se as publicações sobre os 

temas Agricultura Familiar e Sustentabilidade. Ao processar o banco de dados no 

IRaMuTeQ, obteve-se a Figura 1, que infere sobre a correlação entre os principais grupos e 

classes de palavras encontradas no corpus textual. 

O dendrograma desta pesquisa apresentou um corpus dividido em quatro classes, que a 

priori, se percebe a divisão em dois grupos. Da esquerda para a direita, as classes 1 e 2 

derivam da classe 3, compondo um grupo, e a classe 3 deriva da classe 4, que compõe um 

segundo grupo. Assim, podem-se perceber os vocábulos que compõe cada classe e a relação 

hierárquica entre cada uma destas, assim como, o quanto é abrangente a classe. 
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Figura 1: Dendrograma de Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Fonte: Própria 

pesquisa. Gerado pelo IRaMuTeQ. 

Em relação à análise dos componentes principais, a CHD apresenta dois grandes grupos: um 

a esquerda, do qual resulta a classe 1 e 2, e um a direita resultando nas classes 3 e 4. Isso 

significa que as classes 1 e 2 possuem maior proximidade com a classe 3 e menor correlação 

com a classe 4. Percebe-se que são compostos quatro classes de palavras, representadas 

por cores distintas. A classe que possui maior proximidade entre os vocábulos é a Classe 2 

(maior dependência). E a que possui menor correlação entre os vocábulos é a Classe 4 

(menor dependência).  

Analisando a Figura 1, a Classe 1 (em vermelho) compreende os aspectos relacionados aos 

rendimentos das atividades de turismo rural, abordados nas pesquisas que compuseram o 

corpus textual. As palavras mais frequentes são: renda, atividade e turismo. A Classe 2 (em 

verde) trata dos métodos utilizados nas pesquisas, como representam os termos: sistema, 

avaliação e estudo. A Classe 3 (em azul) remete aos aspectos socioculturais dos locais 

adotados como lócus de pesquisa, onde destacamos os vocábulos: cultural, social e 

elemento. Por fim a Classe 4 (em lilás) compreende os aspectos das políticas públicas de 

assistencialismo ao turismo rural, com frequência dos termos: público, sustentável e 

assistência. 

Pode-se perceber que a Classe 4 apresenta o viés da sustentabilidade, na qual as demais 

classes estão inseridas, o que indica que de modo geral as pesquisas nacionais abordaram as 

políticas públicas aplicadas ao turismo rural, e de certa forma direcionam às dimensões da 

sustentabilidade descritas por Sachs (2002), como a ecologia, a sociedade, a economia, a 

cultura, o território e a política nacional e internacional. 
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A análise de similitude foi realizada a partir da obtenção do gráfico representado na Figura 

2, denominado também como árvore de similitude. Assim foram identificados as 

associações de vocábulos, e seus conectores. A partir deste ponto podem-se contextualizar 

os vocábulos e ramificações. 

Figura 2: Árvore de Similitude. Fonte: Própria pesquisa. Gerada pelo IRaMuTeQ. 

Esse tipo de análise baseia-se na teoria dos grafos e é utilizada frequentemente por 

pesquisadores das representações sociais. Possibilita identificar as coocorrências entre as 

palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na 

identificação da estrutura do conteúdo de um corpus textual. Permite também identificar as 

partes comuns e as especificidades em função das variáveis descritivas identificadas na 

análise (Marchand & Ratinaud, 2012). 

Ainda no software IRaMuTeQ obteve-se a nuvem de palavras representada pela Figura 3. 

Nesta destacam-se inúmeros termos, sobressaindo os vocábulos “turismo”, “rural”, 

“agricultura” e “familiar”, haja vista que as pesquisas nacionais versam sobre o turismo 

realizado em comunidades rurais, de agricultores familiares, que tem nesta atividade a 

oportunidade de complementar os seus rendimentos, expandindo a comercialização de 

seus produtos, como afirma Souza (2015), este tipo de Turismo, além de permitir uma 

interação do homem urbano e o meio ambiente rural em pequenas e médias propriedades 

rurais, em diversas partes do mundo, permite que famílias rurais aumentem seus 

rendimentos e diversifiquem suas atividades. 
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Figura 3: Nuvem de Palavras. Fonte: Própria pesquisa.Gerada pelo IRaMuTeQ. 

A ocorrência dos vocábulos “pesquisa”, “desenvolvimento”, e “região” explicam os estudos 

nacionais que tratam do desenvolvimento regional a partir das atividades que se relacionam 

com o turismo, como nos setores de alimentação, artesanatos, serviços de condução de 

grupos de turistas, e de diversos outros produtos e serviços disponíveis para o público 

consumidor. Isso reflete sobre como é avaliado o desenvolvimento regional em áreas de 

potencial turístico, com integrantes de comunidades rurais, dependentes deste setor. 

Percebe-se o aparecimento do vocábulo “sustentável” próximo do termo “processo”, que 

infere sobre as políticas públicas que desenvolvem mecanismos processuais ou 

sistematizações, que favorecem pontualmente os agricultores familiares que desenvolvem 

atividades do turismo rural, visando não apenas o crescimento econômico, mas 

principalmente o bem estar social e ambiental. A nuvem ainda apresenta a necessidade da 

abordagem direta da temática da sustentabilidade sobre as atividades do turismo rural, de 

forma interdisciplinar, atendendo ao chamado da UNESCO sobre o turismo sustentável. 

Nota-se que em geral as pesquisas sobre turismo rural não trataram desta atividade como 

base para a promoção do fortalecimento da agricultura, haja vista que o turismo rural é 

fortemente praticado em todo o país, como por exemplo, nos corredores de produção 

agroecológica, mini fazendas, comunidades quilombolas, dentre outras. Considerando-se 

que em todas as classes distribuem-se em torno do turismo rural, percebe-se que os 

pesquisadores não se atentaram em suas pesquisas em explorar o desenvolvimento das 
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economias sociais e solidárias, e ao abordarem sobre empreendimentos populares e rotas 

alternativas em meios rurais, não houve foco ao destacar os resultados das análises sobre a 

vida da comunidade que é depende dessa prática. 

Considerações finais  

O estudo aqui apresentado revela a importância da elaboração de mais pesquisas que 

versem sobre a temática do turismo rural,relacionando com temas em que a 

sustentabilidade é implícita, como a agroecologia e a economia social e solidária, 

estimulando as mudanças no desenvolvimento rural, em nível local e regional. Ressalta-se 

que o software IRaMuTeQ é uma ferramenta de extrema importância para a realização de 

tratamento e análises estatísticas, que associados a metodologias qualitativas, possibilitam 

uma análise com profundidade das temáticas abordadas, proporcionando a realização de 

estudos quali-quantitativos. 

Sugere-se a ampliação dos estudos sobre turismo rural com foco em atividades econômicas 

sociais, solidárias e sustentáveis, associada à temática da agricultura familiar de base 

agroecológica, haja vista que são desenvolvidas diversas estratégias comunitárias, em várias 

localidades do país, para atrair turistas com interesse na vida campesina, na agroecologia, 

nas movimentações sociais, dentre outros, pensando nesta vertente como oportuna ao 

pequeno agricultor, sistematizando roteiros turísticos em territórios rurais. 

Apesar da temática sustentabilidade concentrar 37,6% das publicações encontradas para a 

construção do corpus textual, entende-se que não houve um aprofundamento, aparecendo 

timidamente diante da atual realidade nacional, onde o estímulo ao turismo sustentável 

encontra-se fortemente empregado. Conclui-se que a temática da sustentabilidade foi 

superficialmente abordada nas pesquisas nacionais, considerando a série temporal até o 

ano de 2017, sendo este o ano do turismo sustentável, conforme declaração da UNESCO. É 

possível que a partir de 2018 surjam novas pesquisas, que tratem do tema turismo e 

sustentabilidade com profundidade, modificando a realidade dos resultados atualmente 

encontrados conferindo o realce a temática. 
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Resumo 

A Pedagogia da Alternância é uma proposta utilizada em áreas rurais para mesclar períodos 

em regime de internato na escola com outros em casa, visando a completa formação 

profissional. No Brasil atualmente existem 263 Centros Educativos em Alternância, dentre 

eles a Escola Família Agrícola de Orizona-EFAORI no Estado de Goiás, objeto do presente 

estudo. Os objetivos da pesquisa foram analisar as experiências e propostas da Educação 

Ambiental nos projetos de Agricultura Familiar em Goiás, e refletir sobre sua potencialidade 

enquanto modelo de ensino e alternativa de produção sustentável. A coleta de dados foi 

realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental e questionário semiestruturado. 

Os resultados apontam a importância da EFAORI na implementação de práticas sustentáveis 

na agricultura familiar em Goiás e indicam a necessidade de práticas pedagógicas voltadas à 

Educação Ambiental no campo. 

Introdução 

A Pedagogia da Alternância tem como preceito básico a conjugação de diferentes 

experiências de formação, em tempos e espaços distintos, tendo como meta a completa 

formação profissional. Esta proposta é utilizada em áreas rurais para mesclar períodos em 

regime de internato na escola com outros em casa.1 Tal ideia surge da insatisfação dos 

camponeses com o sistema educacional que não considerava as especificidades da vida no 

campo, buscando então evitar que os filhos gastassem a maior parte do dia no 

deslocamento para a escola ou que tivessem de ser enviados para morar em centros 

urbanos. No Brasil, as primeiras experiências com a Pedagogia da Alternância surgiram no 

ano de 1969, no Estado do Espírito Santo, por meio do Movimento Educacional e 

Promocional do Espírito Santo-MEPES, com o nome de Escola Família Agrícola (EFA), a partir 

da experiência italiana e no intercâmbio com a Argentina.2,3 

Existem atualmente no Brasil 263 Centros Educativos em Alternância, presentes em 21 

Estados, filiados à União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (Fonte: 
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EPN/CEFFAS/Outubro/2009, http://www.unefab.org.br/). No Estado de Goiás, foram 

criadas quatro Escolas Família Agrícola, na Cidade de Goiás-EFAGO (1994), Orizona-EFAORI 

(1999), Padre Bernardo-EFA Pe Bernardo-(2003), e Uirapuru-EFAU (2004), para atender às 

necessidades dos agricultores em proporcionarem aos seus filhos uma educação dentro de 

sua realidade, que respondessem aos interesses e permanência na terra. 

 A Escola Família Agrícola de Orizona-EFAORI é um Centro Familiar de Formação por 

Alternância, mantida pelo Centro Social Rural de Orizona-CSRO, localizada na Rodovia GO 

424, Km 02, Orizona/GO. No processo de implantação, teve apoio dos Movimentos Sociais, 

Associação de Agricultores, FETAEG, CUT, EMBRAPA, INCRA STR, CSRO, CPT, Comunidade 

Cristã, Cooperativas de Produção, Agência Rural, Prefeitura Municipal de Orizona, Câmara 

Municipal de Orizona, Escolas Municipais e Secretaria Estadual de Educação. Manteve 

convênio com Embaixada do Japão, Organização não Governamental Belga-Solidariedade 

Internacional das Mesons Familiares Rurales-SIMFR, Eletrobrás, Furnas, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário-MDA. 4 

A EFAORI iniciou as atividades educacionais em março de 1999, ministrando o ensino 

fundamental, no período de 2001 a 2007 o ensino médio e o Curso Técnico Agropecuário, 

separadamente, e no ano de 2008 o Curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino 

médio. Adotou um projeto pedagógico fundamentado na Pedagogia da Alternância 

buscando superar a dicotomia entre educação e trabalho, com o objetivo de “transformar 

em uma escola viva promotora da democracia e construção da autonomia do trabalhador 

rural como agente de transformação política” (Objetivo descrito no Projeto Político 

Pedagógico-PPP da EFAORI / 2016). 

Diante das dificuldades crescentes enfrentadas pelos pequenos agricultores em Goiás, 

relacionadas a práticas ambientalmente insustentáveis, que geram problemas nos âmbitos 

ambiental, social e econômico, desenvolve-se a presente pesquisa que procura diagnosticar 

e estimular programas que visem a valorização da agricultura familiar, bem como da 

conservação do Bioma Cerrado em Goiás. Interessa-nos, também, a análise da percepção 

ambiental na comunidade e a realização de um programa de EA voltado ao estímulo do 

assentamento do homem no campo, para estimular uma prática de produção que vise a 

defesa e a preservação dos recursos naturais do cerrado. 

Queiroz (1999) e Pietrafesa (2007) intermediaram o diálogo e a reflexão sobre o tema, 

visando compreender como se dá a intervenção ideológica entre discurso regulador e o 

discurso pedagógico, e assim se produz novos enfoques analíticos para subsidiar o debate 

público sobre a educação do campo, pedagogia da alternância e Agricultura Familiar. 

Consideram os diferentes patamares tecnológicos e o mundo do trabalho refletindo assim, 

como os familiares, egressos e os movimentos sociais identificam as contribuições da 

EFAORI na formação do agricultor familiar.4,5   
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Os objetivos da presente pesquisa foram analisar as experiências e propostas da Educação 

Ambiental nos projetos de Agricultura Familiar em Goiás, e refletir sobre sua potencialidade 

enquanto alternativa de produção sustentável, bem como o modelo de ensino, ministrado 

na Escola Família Agrícola de Orizona-EFAORI. Pretendeu-se discutir se este modelo prepara 

os discentes para realidade rural, capacitando-o juntamente com sua família e comunidade, 

para Agricultura Familiar Sustentável e novo modo de trabalho e respeito à natureza. 

Os objetivos específicos foram: avaliar a inserção da temática ambiental na Escola Família 

Agrícola de Orizona e famílias de trabalhadores rurais do assentamento Maria da Conceição, 

bem como identificar e avaliar se as práticas educativas ministradas na EFAORI se refletem 

em práticas sustentáveis na agricultura familiar da região. 

Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida na   Escola Família Agrícola de Orizona-EFAORI, em Goiás, Brasil. 

A partir dos objetivos determinados, foi realizada num primeiro momento uma pesquisa 

bibliográfica e documental acerca da criação da Escola, Planos de Ensino e informações 

sobre os egressos. Posteriormente foram levantadas informações por meio da aplicação de 

questionário semiestruturado com discentes, egressos, professores, coordenadores e 

famílias favorecidas pelos programas de incentivo a Agricultura Familiar e famílias de 

trabalhadores rurais do assentamento Maria da Conceição. Posteriormente foram 

analisadas e avaliadas as informações coletadas em conversas, entrevistas e questionários 

semiestruturados aplicados aos docentes, discentes, equipe gestora, movimentos sociais, 

agricultores familiares e famílias assentadas. 

Pretendeu-se com a coleta de dados compreender de que forma a questão ambiental é 

abordada nas Escolas Família Agrícola, a percepção ambiental por parte dos discentes, 

egressos e familiares, bem como a relação entre as práticas pedagógicas adotadas e a 

sustentabilidade ambiental nas práticas da agricultura familiar. A partir do perfil dos 

egressos procurou-se ainda compreender sua inserção no mercado de trabalho e a relação 

entre sua atuação profissional e sua formação na Pedagogia de Alternância. 

Nesse sentido, pretende-se com a pesquisa discutir aspectos fundamentais para a 

promoção do desenvolvimento da Educação Ambiental e da Agricultura Familiar 

sustentável: a valorização do trabalho agrícola, crer nas potencialidades do sujeito; 

educação ambiental que contemple a experiência do trabalho no campo como princípio 

educativo; educação que conjugue os elementos: trabalho, família, produtividade e 

sustentabilidade. 
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Resultados e Discussão 

A melhora da vida de qualidade, sobretudo na questão da maior participação política e 

social é uma das contribuições das Escolas Famílias Agrícolas na vida dos agricultores 

familiares. Queiroz (2002) ao desenvolver um estudo sobre as Escolas Famílias Agrícola, 

apontou limites e desafios, observa-se a partir da análise de dados empíricos que este 

modelo escolar é um modelo em construção e que os avanços muitos vão depender do 

protagonismo dos agricultores neste processo de construção e pode concluir que; “ Na 

verdade as EFAS tem uma rica experiência na formação de jovens agricultores em 

alternância ao longo dos vinte e oito anos de experiência no Brasil (...) estão contribuindo 

para a construção da educação do Campo no Brasil”.4

Os dados que fundamentam esta pesquisa se referem ao período vai do ano de 2001 (ano 

do início das atividades do ensino médio) ao ano de 2016. As análises perpassaram um 

estudo cuidadoso do Projeto Político Pedagógico e busca de identificação da inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, continuidade da formação, e se estes egressos continuam 

ligados ao trabalho junto ao espaço rural ou aos movimentos sociais ligados ao campo. 

Entre os anos 2001 a 2011, 201(duzentos e um) estudantes concluíram o Curso de Técnico 

de Agropecuária, dentre estes 72% dos estudantes se inseriram no mercado de trabalho, 

considerando aqueles que se inseriram diretamente no trabalho ligado ao campo somado 

àqueles que continuaram o processo formativo e se inseriram como professores, técnicos, 

pesquisadores ou em outras profissões como direito, administração e informática. Estes 

dados se aproximam dos resultados de Queiroz (2002) nos quais a inserção no mercado de 

trabalho chegou a 73%.4 Os dados colhidos sobre os egressos da escola EFAORI, embora seja 

complexo analisar questões subjetivas que definem os elementos presentes sobre vida de 

qualidade, quanto ao ser e existir, mostram que é possível afirmar a existência de uma 

influência positiva dos processos educativos escolares sobre a construção de uma visão de 

mundo, bem como das escolhas feitas posteriormente. 6,7 

Dos 19 estudantes concluintes do ano de 2001, cinco realizaram cursos de formação 

específicos para desenvolver atividades no espaço rural, e  11 continuaram a interagir com 

processos ligados à Agricultura Familiar. Os estudantes concluintes de 2002 foram 16, sendo 

que 14 foram localizados e destes, 8(oito) continuaram a trabalhar no espaço rural. O ano 

de 2003 apresentou maior discrepância, sendo que dos 24 concluintes, apenas seis 

continuaram a desenvolver atividades profissionais no espaço rural ou na Agricultura 

Familiar diretamente. No ano de 2004, dos 20 estudantes concluintes, cinco continuaram no 

espaço rural ou na Agricultura Familiar. Em 2005, 20 estudantes concluintes, sendo que 

apenas cinco continuaram em atividades ligadas ao espaço rural, ou ligados a terras. Em 

2006, dos 22  estudantes concluintes, apenas sete continuaram no espaço rural, . Esta 

ligação com a terra é entendida seja como trabalho na propriedade (proprietários), ou 

empregados em fazendas, e mesmo aqueles que continuaram o processo de formação 
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ligado ás atividades da Agricultura Familiar. Em 2007, foram 21 estudantes concluintes, 

destes apenas oito continuaram no espaço rural, ou atividades da Agricultura Familiar. Em 

2008, de 14 estudantes concluintes, um continuou no espaço rural, ou ligado às atividades 

da Agricultura Familiar. 

Os egressos da EFAORI, por estes dados mostrados, se inserem rápido no mercado de 

trabalho, e, em sua maioria permanecem no espaço rural, muitos se ocupando com as 

propriedades da família. Este dado corrobora com os resultados apresentados por Queiroz 

(2002) quando afirma que: “As EFAs estão proporcionando aos filhos (as), de agricultores 

(as) o Ensino Médio e formando Técnicos em Agropecuária para o desenvolvimento das 

propriedades do meio rural, sobretudo, o desenvolvimento das propriedades das famílias e 

contribuindo para a diminuição do Êxodo rural.4 

Considerando que a continuidade do trabalho ligado à terra não seja o único elemento para 

demonstrar a eficácia do trabalho educativo da escola na vida dos seus concluintes, é 

possível que outros indicadores possam ser levantados a partir das entrevistas e 

depoimentos. A qualidade da participação política como indicador de vida de qualidade 

poderia ser medida pelo exercício a posterior da cidadania. Entre aqueles que não executam 

trabalho diretamente ligado a terra e a agricultura identifica-se alguns que seguiram 

carreira acadêmica, sendo um total de dez, entre os anos 2001 e 2006. Destes, dois 

concluíram doutorado, três mestrado e os demais licenciatura, e trabalham em redes 

municipais de ensino. Profissões como direito, administração e informática foram áreas 

escolhidas por outros concluintes para continuidade da formação.  

Dados apontam, que no período de 2001 a 2016, 262 alunos, concluíram o ensino médio 

/Curso Técnico, sendo que destes, 119 alunos continuam no município de Orizona, 83 

alunos são produtores rurais. Ante aos dados apresentados, pretende-se compreender 

como o processo formativo educacional da EFAORI, produz novos enfoques analíticos para 

subsidiar o debate público sobre a educação do campo, pedagogia da alternância, 

Agricultura Familiar sustentável, considerando os diferentes patamares tecnológicos e o 

mundo do trabalho. 
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Tabela 1. Dados (ano, n. de matriculas, evasão, transferência, retenção, aprovação, 

concluintes do ensino médio regular e do Curso Técnico em Agropecuária)  da Escola Família 

Agrícola de Orizona ano de 1999 a 2016. 

Ano Matr. Evasão Transf. Retenção Aprov. Concluintes 

Ensino 

Médio 

Concluintes 

Técnico 

Agropecuária 

1999 - - - - - - - 

2000 - - - - - - - 

2001 20 - - - 20 20 12 

2002 17 - - 17 17 10 

2003 29 - - 03 26 18 08 

2004 22 - - 01 21 18 18 

2005 22 - - - 22 22 18 

2006 22 - - - 22 22 20 

2007 29 02 - - 27 27 20 

2008 16 - - 03 13 13 13 

2009 20 - 02 02 16 16 16 

2010 27 - 03 05 19 19 19 

2011 22 - - 01 21 21 21 

2012 27 - 03 05 19 19 10 

2013 24 - 02 01 21 21 21 

2014 22 - 01 - 21 21 21 

2015 16 - - - 16 16 16 

2016 20 - 01 - 19 19 19 

Fonte: dados coletados dos Livros de Registro de Matricula e de Registro de Certificado, Atas de 

Resultado Final e Diário de Classe, em visita a EFAORI, agosto de 2016. 

Constata-se que egressos apresentam três características, que apontam o sucesso da 

execução do projeto político pedagógico da EFAORI na sua luta por contribuir para 

emancipação dos indivíduos e pela humanização da vida no espaço rural, a saber: rápida 

inserção no mercado de trabalho, permanência de atividades ligadas ao campo, e número 

considerável de egressos que continuaram o processo formativo e de especialização. 

A inserção e permanência no mundo do trabalho é o que mais chama atenção, 

principalmente no número considerável daqueles que permanecem nas propriedades 

familiares.  Esta característica de “permanecer” junto à família pode mostrar em uma 

pesquisa mais profunda, um encontro com um sentido de ser existir, quebrando a dicotomia 

existente entre a vida e o trabalho. É possível que a vida no campo se apresente com um 
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sentido de ser, de existir que permita a estes indivíduos encontrar uma satisfação para ali 

estar.7 

Considerações Finais 

As análises dos dados sobre os egressos da EFAORI acrescidos das observações in loco, 

apontam que seria preciso uma análise mais aprofundada e mais detalhadas das opções 

ideológicas destes egressos para que fosse possível medir o grau de emancipação alcançado 

por eles. Entretanto, as características apresentadas (rápida inserção no mercado, 

permanência em atividades ligadas ao campo, grande número de egressos que continuam o 

processo formativo) mostram que há um relativo grau de emancipação que pode servir 

como alento e esperança àqueles que lutam pela humanização da vida no espaço rural. Tais 

dados apontam o processo formativo das Escolas Famílias Agrícola como um grande 

potencial de mudança das condições de vida no campo na região. 

Da mesma forma, os resultados indicam a necessidade de práticas pedagógicas voltadas à 

Educação Ambiental no campo, que pudessem se refletir em práticas agrícolas mais 

sustentáveis na região. E, considerando os resultados desta análise é plausível dizer que a 

escola, no caso da EFAORI, contribui de forma importante para a formação de sujeitos que 

contribuem para a perpetuação do movimento em defesa da vida no campo, da pequena 

propriedade, da Agricultura Familiar e de práticas agrícolas mais sustentáveis. E a grande 

convergência da continuidade da formação posterior leva a crer que a atividade pedagógica 

pode levar os indivíduos a encontrarem um sentido para além do trabalho da vida no 

campo.  
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Resumo 

Os planos dos cursos de Educação Ambiental do Instituto Politécnico de Bragança incluem 

uma disciplina de Empreendedorismo e Gestão de Projetos em Educação Ambiental. Após 

adquirirem as competências essenciais de empreendedorismo, os alunos são desafiados a 

gerar e apresentar formalmente ideias de negócio suficientemente criativas, inovadoras, 

viáveis e sustentáveis, financeira e ambientalmente. Neste artigo será apresentado 

sucintamente o processo de geração de negócios ensaiado pelos alunos com vista a 

promover a ecocidadania através de ideias de negócio em benefício do meio ambiente, 

minimizando problemas ambientais e enfatizando para os clientes os benefícios da mudança 

de atitude, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos mesmos e das futuras 

gerações. 

Introdução 

Os planos dos cursos técnico superior profissional (TESP) e de licenciatura em Educação 

Ambiental do Instituto Politécnico de Bragança incluem uma disciplina de 

Empreendedorismo e Gestão de Projetos em Educação Ambiental. Entre outras 

competências, pretende-se fomentar nos alunos um espírito empreendedor alicerçado em 

competências de gestão de empresas e de gestão de projetos, reconhecendo a importância 

de modelos empresariais de promoção da sustentabilidade ambiental numa abordagem de 

valorização territorial. 

Após adquirirem as competências essenciais de empreendedorismo e gestão, os alunos são 

desafiados a gerar ideias suficientemente criativas, inovadoras, viáveis e sustentáveis, quer 

financeiramente, quer ambientalmente. De seguida, essas ideias devem ser também 

trabalhadas tendo em conta estudos de mercado (existentes ou a realizar), aspetos legais e 

outras formalidades no processo de criação de uma empresa, não esquecendo o contributo 

que os modelos de financiamento e outros incentivos podem dar para facilitar a geração de 

negócios. Refira-se desde já que, no decurso do processo de aprendizagem, os alunos foram 

acompanhados por dois docentes, um da área da educação ambiental e outro da área da 

gestão, empreendedorismo e tecnologias aplicadas. 
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Primeiramente, as ideias de negócio foram trabalhadas recorrendo ao modelo criativo Walt 

Disney (três pontos de vista correspondentes a três tipos de Disney: Sonhador, Designer e 

Minucioso) [1] e validadas após a apresentação das mesmas através do Business Model 

Canvas proposto por Alexander Osterwalder [2]. Obviamente que também foi usado o 

Modelo da Cadeia de Valor de Porter [3] para clarificar alguns aspetos, especificando o 

conjunto de atividades desempenhadas pela organização, desde as relações com os 

fornecedores, os ciclos de produção e os canais e estratégias de venda até à fase da 

promoção e da distribuição final, não descurando em todo o processo as questões 

ambientais. Posteriormente, estes modelos são descritos e especificados através dos 

modelos de negócio word e excel propostos pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e 

Inovação) [4]. 

Com base no plano de negócio, os alunos foram incentivados a minimizar a sua ideia de 

modo a implementar parte da mesma numa escala micro e apenas por um dia, simulando o 

seu modelo de negócio em contexto urbano ou apenas académico. Nesta fase destacaram-

se três modelos de negócio que serão apresentados adiante de forma sucinta, a saber: i) 

Green drinks - take-away em carrinhas móveis; ii) Percursos improváveis e saudáveis; iii) 

Varandas biológicas para particulares. 

Dependendo da tipologia do empreendimento e, mais concretamente, do contexto da 

apresentação e concretização do plano de negócio por um dia, pode ser também 

importante estruturar o planeamento do projeto de acordo com as principais áreas da 

gestão de projetos [5]: integração de subprojetos, gestão do âmbito, gestão do tempo, 

gestão do custo, gestão da qualidade, gestão da comunicação, gestão de recursos humanos, 

gestão do risco, gestão de aquisições e gestão das partes interessadas. 

No final do dia, os alunos foram convidados a construir uma reflexão crítica sobre a relação 

entre a sociedade/clientes e o meio ambiente e a responsabilidade das propostas do grupo 

na melhoraria da qualidade de vida da sociedade.  

Do ponto de vista dos alunos, a avaliação global dos resultados dos inquéritos de satisfação 

e da reflexão crítica pessoal situam-se em parâmetros francamente excelentes, 

nomeadamente no que respeita ao aprofundamento das competências adquiridas, à 

integração dos saberes e experiências e à constatação da viabilidade deste tipo de modelos 

de negócio. De igual forma, os registos de observação do professor corroboram os 

resultados positivos dos inquéritos de satisfação preenchidos pelos alunos. 

Globalmente, podemos afirmar que a metodologia do projeto foi a principal metodologia 

utilizada nesta experiência. Esta metodologia utilizou vários métodos de recolha e análise 

de dados, nomeadamente estudos mistos que envolvem pesquisa qualitativa e quantitativa. 

No âmbito da metodologia do projeto, o estudo de caso foi a abordagem mais utilizada. 
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Do exposto, neste artigo serão apresentadas sucintamente algumas das ideias de negócio 

ensaiadas pelos alunos com vista a promover a ecocidadania através de modelos de negócio 

em benefício do meio ambiente, de modo a minimizar os problemas ambientais e destacar 

os benefícios da mudança de atitude, contribuindo decisivamente para melhorar a 

qualidade de vida dos clientes e das futuras gerações. 

Competências de criatividade 

De acordo com Siqueira (2015), as técnicas de criatividade baseiam-se em duas grandes 

escolas: i) Alex F. Osborn (Solução Criativa de Problemas que corresponde a uma 

abordagem intuitiva para geração de grande quantidade de ideias); e ii) Genrich Altshuller 

(Teoria da Solução Inventiva de Problemas que assenta num processo orientado por 40 

princípios inventivos para procura de soluções) [6]. Nesta perspetiva, o processo criativo 

Walt Disney [1] corresponde a uma outra técnica bastante simples para gerar e trabalhar 

ideias recorrendo a diversas ferramentas de criatividade de acordo com o momento do 

processo criativo. 

Assim, as primeiras sessões tiveram como finalidade descobrir o perfil e trabalhar as 

características de empreendedor nos alunos. Reconhecerem o seu perfil de empreendedor 

permitiu-lhes criar grupos que incluíssem pelo menos três elementos com personalidades 

diferentes, a saber: (i) um sonhador que ambicionasse novas ideias ambientais e que fosse 

suficientemente visionário; (ii) um designer que desenhasse ou representasse os sonhos, ou 

seja, que transformasse as novas ideias em intenções ou projetos ambientais; e (iii) um 

minucioso que fosse o filtro crítico e o estímulo para analisar a viabilidade da ideia de 

negócio quer em termos políticos, económicos, tecnológicos e legais, quer em termos 

sociais e ambientais. Cada um destes perfis corresponde a um dos três Disney do processo 

criativo Walt Disney [1]. 

Assim, os grupos de trabalho recorreram ao processo criativo Walt Disney e desenvolveram 

ideias de negócio a partir de vários pontos de vista diferentes, mas complementares [7][8]:  

i) O sonhador lança o número máximo de ideias, com vista a aproveitar eventuais

oportunidades. Este perfil dispõe de técnicas como o brainstorming e o SCAMPER para

promover processos de geração de ideias. Com o brainstorming os participantes sugerem

o maior número de ideias originais, interessando-se com a quantidade e não com a

qualidade das mesmas. A partir da lista de ideias decorrente desta técnica, o SCAMPER é

uma técnica para trabalhar ideias refinando as ideias através das seguintes tarefas: S -

substituir uma ideia por outra; C - combinar uma ideia com outra; M - modificar,

maximizando ou minimizando uma ideia; P - Propósito ou pôr outras utilizações; E -

eliminar ideias que não se adequam ao objetivo do negócio ou projeto; R - reverter ou

rearranjar a ideia para melhorar a sua viabilidade.
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ii) O designer transforma as ideias do sonhador em coisas concretas. Analisa as ideias

com a atitude de que “é possível” torná-las reais. Os mapas mentais ou mapas de

conceitos são uma das formas gráficas mais utilizadas para representar a ideia de

negócio. Existem diversas soluções freeware ou shareware (Free mind, xMind ou

Coogle) ou soluções online colaborativas, tais como MindMeister

(https://www.mindmeister.com) Mind42 (https://mind42.com). Outras técnicas e

ferramentas podem ser usadas, tais como: Lego Serious Play [9] e Six Thinking Hats

[10]. A primeira pode ser usada para comunicar visualmente as ideias através de um

modelo de narração. Os membros da equipa criam os próprios modelos Lego com

base nas questões a solucionar. Esses modelos suportam a discussão para facilitar a

convergência do pensamento e do conhecimento, resolver problemas e tomar

decisões estratégicas. A segunda descreve uma ferramenta para estimular a

discussão em grupo e o pensamento individual envolvendo seis chapéus coloridos. A

avaliação é mais rica e acurada uma vez que o indivíduo observa a situação de seis

formas diferentes em vez de usar apenas uma perspetiva. Para identificar o ponto de

vista do cliente recorre-se ao mapa de empatia. Esta ferramenta permite identificar

o que o cliente pensa e sente (as suas principais preocupações, aborrecimentos e

aspirações); o que é que ele vê (o ambiente que o rodeia e com quem interage, o

que o mercado lhe oferece); o que é que ele ouve (o que os colegas e amigos dizem,

o que os superiores dizem, o que as pessoas com influência comentam); o que é que

ele diz e faz (a sua atitude, aparência e comportamento); as suas dores (medos,

obstáculos e frustrações) e os seus ganhos (desejos, necessidades e metas).

iii) O minucioso é o analista e solucionador que existe dentro de nós indispensável para

apurar cada vez mais a ideia de negócio. Avalia as ideias, convicto de que todas as

ideias têm de ser analisadas e avaliadas. Considera potenciais problemas e possíveis

soluções para os mesmos. No âmbito destes projetos, o minucioso teve particular

atenção às questões ambientais. A ferramenta mais adequada para perspetivar e

apresentar o modelo de negócio é o Business Model Canvas [2]. Uma das

ferramentas para a criação e partilha deste tipo de modelos é a ferramenta online

Business Model Fiddle (https://bmfiddle.com).

Ao compreender o processo criativo Walt Disney e ter conhecimento das ferramentas 

informáticas para gerar ideias, projetá-las e analisá-las pormenorizadamente, os alunos 

sentiram-se preparados para aproveitar oportunidades para criar mudanças através dos 

modelos de negócio que projetaram, implementaram e avaliaram parcialmente, tendo 

sempre em conta os aspetos ecológicos ou ambientais.  

Apresentado e validado o Business Model Canvas, foram especificados os modelos de 

negócio word e excel propostos pelo IAPMEI. Para colmatar eventuais dúvidas, os grupos 

consultaram outra bibliografia da área, nomeadamente o Manual para Jovens 

Empreendedores, Comportamentos e Competências dos 13 aos 18 anos [11]. 
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Competências de gestão de projetos 

No âmbito do planeamento e execução de parte dos modelos de negócio, os grupos 

percorreram genericamente as etapas de estudo prévio, de planeamento, de execução, de 

monitorização e controle e de encerramento com vista a concretizarem a sua ideia de 

negócio (ou parte dela) num dia. Genericamente recorreram aos grupos de processos e 

áreas de conhecimento (Gestão da Integração do Projeto, Gestão do Âmbito do Projeto, 

Gestão do Tempo do Projeto, Gestão dos Custos do Projeto, Gestão da Qualidade do 

Projeto, Gestão dos Recursos Humanos do Projeto, Gestão das Comunicações do Projeto, 

Gestão dos Riscos do Projeto, Gestão das Aquisições do Projeto, Gestão das Partes 

Interessadas do Projeto) de acordo com o PMBOK do Project Management Institute [5]. 

Com vista a planear e controlar os prazos da componente especifica do projeto a 

implementar e avaliar de cada um dos modelo de negócio apresentados pelos alunos, 

sugeriu-se o uso de um gráfico de GANTT (técnica desenvolvida por Henry Gantt), de um 

diagrama de rede PERT (Program Evaluation and Review Technique, que é uma técnica 

desenvolvida pelo Gabinete de Projetos Especiais da Marinha Americana) e, com base nesta 

última, utilizar o método CPM (Critical Path Method, que é uma técnica desenvolvida por 

Morgan Walker e James Kelley). Existem diversas aplicações informáticas que nos podem 

ajudar a planear e controlar um projeto (de tradução), tais como: Gantt Project, Microsoft 

Project, ou mesmo, Microsoft Visio. O Gantt Project foi a ferramenta usada por todos os 

grupos, já que era um dos programas livres e licenciado como GPL, baseado em linguagem 

Java. 

Resultados 

Tal como referido, após recorrer ao modelo criativo Walt Disney, os alunos apresentaram a 

sua ideia de negócio final através do Business Model Fiddle. Validada cada uma das ideias 

de negócio, os grupos preencheram os modelos propostos pelo IAPMEI: o Plano de 

Negócios e o Modelo Financeiro do Plano de Negócios. Posteriormente, os grupos 

selecionaram as atividades passíveis de implementação num dia. Desde quintas biológicas e 

empresas de compotas biológicas caseiras a modelos de negócio baseados na reciclagem, 

esta experiência académica conta já com 12 modelos de negócio nos últimos três anos de 

funcionamento da disciplina ou unidade curricular. Destes modelos de negócio, 

apresentamos os três que se destacaram pela sua criatividade, inovação e utilidade, a saber:  

i) Green drinks - take-away em carrinhas móveis: produção e venda de bebidas verdes

quentes e frias, com a particularidade de serem bebidas orgânicas e serem vendidas

em copos biodegradáveis através da filosofia de carrinha móvel. Note-se que não

foram encontrados modelos de negócio em Portugal cujo conceito fosse bebidas

saudáveis ambulante.
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Figura 1: Exemplo do modelo de negócio Green Drinks 

ii) Percursos IS (improváveis e saudáveis): percursos e trilhos aliados a serviços e

temáticas de valor acrescentado para o cliente (por exemplo: em zonas onde

dificilmente o cliente ou outras empresas se aventurariam, com atividades especificas

de lazer e de desporto aventura; com personalização de trilhos consoante a tipologia

dos grupos de participantes; com atividades de interpretação realizadas por pessoas

improváveis como palhaços, trapezistas ou animadores artísticos que interagiriam com

os participantes durante o percurso).

Figura 2: Exemplo do modelo de negócio Percursos IS 

iii) Varandas biológicas para particulares: praticamente todos os apartamentos e vivendas

têm varandas, mas poucas são as habitações que possuem quintal ou terreno para

realizar plantações. Apresentar propostas de canteiros, para semear ou plantar vegetais

e plantas hortícolas, à medida ou modulares prefabricados como as ilustradas na figura

3, é o principal objetivo deste modelo de negócio. Curiosamente esta ideia de negócio,

apesar de ter sido apenas apresentada e testada no âmbito do campus do instituto,

teve uma adesão muito acima do espectável por parte de alunos.
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Figura 3: Exemplo do modelo de negócio varandas biológicas 

Estas experiências comerciais foram avaliadas através de um inquérito individual sobre a 

atividade comercial e respetiva reflexão crítica e resumo das contas da atividade com vista a 

aferir o lucro. Outro instrumento de recolha de dados foi uma grelha de observação 

preenchida pelo docente. 

Finalmente, não podemos deixar de referir que, aquando da implementação numa escala 

micro e por um dia, todos os grupos obtiveram um lucro entre os 26€ e os 96,98 €, o que, 

parcialmente, acabou por lhes permitir perceber a utilidade da realização de um plano de 

negócios tendo em consideração as questões ecológicas ou ambientais.  

Considerações finais 

No contexto da Estratégia Europa 2020, o IAPMEI [4] assume o relançamento do espírito 

empresarial e a dinamização do empreendedorismo, com vista ao reforço da 

competitividade da economia nacional portuguesa. Este é um dos organismos intermédios 

do Portugal 2020, em diversas medidas, nomeadamente no Sistema de Incentivos à 

Inovação Empresarial e Empreendedorismo (SI Inovação e Empreendedorismo), no Sistema 

de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME (SI Qualificação) e no Sistema de 

Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT). 

Apesar de o financiamento e sistemas de incentivo ser muitas vezes um dos aspetos que 

maior relevância assume num modelo de negócio, a verdade é que sem um espírito 

empreendedor e sem perceber conceitos básicos para a elaboração de um plano de negócio 

não será possível obter o financiamento necessário.  

O objetivo principal foi perceber a importância do Business Model Canvas, do Plano de 

Negócios e do Modelo Financeiro do Plano de Negócios. Os resultados apresentados na 

secção anterior permitem-nos constatar que os grupos de alunos (microempresas 
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académicas), sonharam e não mataram as ideias à nascença; projetaram e passaram as 

ideias para o papel; e, finalmente, analisaram e planearam o seu negócio, ou seja, 

calcularam o risco das suas ideias. 

Pode afirmar-se com convicção que os alunos planearam o seu projeto devidamente, 

executaram-no e avaliaram-no, demonstrando ser verdadeiros empreendedores e 

enfatizando que o podem ser sem prejudicar o meio ambiente e as gerações vindouras. 
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Resumo 

O presente artigo tem como foco a abrangência das representações em Henri Lefebvre para 

valorizar as interações ambientais numa perspectiva interdisciplinar como processo 

intersubjetivo e não metodológico, com o propósito de desencadear processos de 

metamorfoses com os professores de uma escola pública, para criar novas interpretações do 

meio ambiente vivido por meio das interações ambientais e compreender os aspectos 

constituintes em um processo educativo que valorize as representações das interações 

ambientais e humanas. O processo investigativo referenciou-se na fenomenologia de Johann 

Wolfgang von Goethe, que se baseia em três passos: intensificação, sensibilização e ritmo. A 

pesquisa investiga as representações  de interações ambientais a partir da uma visão crítica 

do autor. 

Introdução 

No contexto contemporâneo a tecnologia exerce importante influência na condução das 

interações das instituições desenvolvidas por humanos com o propósito, entre outros, de 

facilitar as relações e interações com os ambientes onde a vida se processa, e também, com 

o propósito de consolidar diferentes formas e dimensões de poder. Com base nessas

premissas, o propósito da investigação que fundamenta este texto, apoia-se na intenção de

compreender como os espaços vividos são interpretados, percebidos e incorporados, com

base em representações que sustentam e alimentam, essas ações e intenções.

Com essa premissa as interações humanas com o ambiente se caracterizam como 

decorrentes de complexas representações, as quais, ao serem observadas ao nível das 

pessoas, manifestam-se como cultura ou mesmo percepções pessoais ou de cosmovisão, 

mas se estas representações são estabelecidas com base em referenciais de poder, elas se 

caracterizam como elementos que contribuem para estabelecer e justificar diferentes 

formas de poder, como modelos de gestão ou formas de governo. Nesse sentido, na 

atualidade, temos o que se convencionou chamar como mundo globalizado, o que 

estabelece, em relação à história pregressa, na qual todas as relações planetárias se 

desenvolviam e se desenvolvem com determinado grau de interações, com a globalização, 
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se instala a visão de as interações estarem sujeitas aos referenciais do mercado e da 

economia.   

 Assim, a investigação ao partir de referenciais que manifestam prioritariamente interesses 

vinculados à dimensão humana, mostrou que a percepção das conexões tecnológicas 

avançam constantemente, porém as interações humanas se tornaram menos frequentes. 

Nesse sentido a investigação identificou que as representações  ocorrem, sem que se 

apresentem com uma devida consciência crítica e as interações ambientais são percebidas 

sem o devido questionamento do meio ambiente vivido. Essas duas posições podem 

apontar para uma falta de interação do homem, como ser humanizado, pois prevalece sua 

atuação com os ambientes como ser institucionalizado. Assim a interação do homem 

humanizado em relação à natureza pode ser sentida com mais ênfase, quando essa 

interação é sentida por meio da presença genuína do ser humano, apontado como parte 

integrante da natureza e totalmente dependente dela para a sua existência. Essa posição 

aponta para o reconhecimento do humano como ser pertencente ao meio ambiente e 

criador de sua própria história. 

Esse debate, amparado na representação do humano junto as interações ambientais, teve 

nesta pesquisa o amparo teórico, na obra de Henri Lefebvre, pelo fato de ser um autor que 

prioriza a necessidade de compreender as ausências, as comunicações que não se 

expressam, e as indagações do silêncio, que se mostram presentes em nosso cotidiano. Com 

essas posições foi desencadeada a compreensão da realidade local e global, em sua 

complexidade, ao considerar a vida como processo que é truncado em sua linearidade por 

meio de inúmeras fragmentações e retalhos. Com essa observação se estabelece mais um 

desafio para a ciência pautada na abordagem empírico-analítica, que se ampara e se 

concentra preferencialmente no que é visível e palpável e, portanto, comprovável, sem dar 

muita importância ao que é considerado com não visível e palpável. 

Por isso analisar e compreender as representações de interações ambientais existente com 

base referencial de Lefebvre é se aproximar da realidade vivida, da historicidade por meio 

do método regressivo progressivo, das criações e invenções do mundo, é fugir das fixas 

representações epistemológicas do mundo ilusório e absoluto. Esse autor ainda assinala que 

as representações devem ser situadas dialeticamente para que possibilitem a apropriação 

da realidade, indo além do imediato. As representações de Lefebvre, segundo Keim (2017) 

tem na linguística um importante aliado considerando a perspectiva semiótica levando em 

conta a importância dos signos da vida social, e na semântica para enfatizar o significado 

das palavras e as figuras da linguagem. Ao situar Lefebvre em sua obra La presencia y la 

ausencia: contribuición a la teoría de las representaciones (1983) que trata da teoria das 

representações, assinala a importância do vivido para as configurações das representações. 

Para ele, tanto o concebido quanto o vivido são processos que fundamentam na 

configuração das representações, sendo elas configuradas como mediações que se 

processam no cotidiano.Lefebvre (1983, p. 199), considera que as representações: 
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...são produtos que não derivam diretamente de nenhum dos componentes da prática, 
senão de suas interferências. Intermediários entre o vivido incerto e o concebido, elabora o 
conteúdo inerente à forma de relações sociais (natureza, sexo, vida e morte, corpo e 
espírito, espaço e tempo, debilidade e poder, etc.), dando lugar a representações múltiplas 
e diversas, flutuantes e fixas, escorregadias e estereotipadas. 

Por isso, creditamos as interações ambientais, os espaços vividos, o cotidiano e as 

representações como papel fundamental para a compreensão do meio ambiente e da 

educação, na prática docente dos professores, no processo de ensino  

e de aprendizagem, sobretudo, porque conforme Keim (2017), ao praticarmos 

consideramos a necessidade de interpretar a realidade, para superar o senso comum afim 

de alcançar diálogos de maior amplitude para que as representações não sejam reduzidas 

apenas a uma sombra. 

Portanto, as representações e as interações ambientais ao serem compreendidas de 

maneira dialética  a partir da prática social, podem viabilizar a elaboração de uma 

perspectiva interdisciplinar intersubjetiva e não meramente metodológica. Neste caso deve-

se valorizar o processo educativo para discutir as questões ambientais, promovendo 

diálogos com os saberes, as influências das tecnologias e as particularidades culturais. É no 

processo de ensino e de aprendizagem, com foco nas reflexões e debates, que pode ser 

possível repensar o meio ambiente, e compreender as diversas interações ambientais e as 

múltiplas representações, com ênfase na metamorfose do ser humano em suas inúmeras 

manifestações. 

 AS IMPLICAÇÕES DA INTERDISCIPLINARIDADE PARA 
COMPREENSÃO DAS REPRESENTAÇÕES.  

Inicialmente devemos apresentar a Teoria das Representações Sociais (TRS), propriamente 

dita, surgiu como corpo teórico estabelecido em 1969, na obra de Serge Moscovici. O 

conceito de Representações Sociais foi forjado como o cerne de uma teoria que 

possibilitasse o entendimento das formas de raciocínio, superando as limitações das teorias 

existentes voltadas para a vida cotidiana. Para esse autor, o tema da relação entre grupos, 

atos e idéias e imagens resgata o conceito de representações coletivas (RC), inicialmente 

proposto por Émile Durkheim, na tentativa de valorizar o conhecimento baseado no senso 

comum para compreender a realidade social baseado nas experiências sociais. Como 

contribuições a teoria das representações, Lefèbvre (1980) acrescenta que uma 

representação se constitui do que é vivido, percebido e concebido, num movimento 

dialético que nunca cessa, ocupando os interstícios entre o vivido e o concebido. Para 

Lefèbvre (1980, p. 94) as representações "são fatos de palavras e de prática social", 

caracterizando-se por serem de natureza social, psíquica e política ao mesmo tempo. 
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 "As representações que fabricamos – de uma teoria científica, de uma nação, de um objeto, 

etc. – são sempre o resultado de um esforço constante de tornar real algo que é incomum 

(não familiar), ou que nos dá um sentimento de não familiaridade. Através delas, 

superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, 

enriquecido e transformado. Depois de uma série de ajustamentos, o que estava longe, 

parece ao alcance de nossa mão; o que era abstrato torna-se concreto e quase normal (...) 

as imagens e ideias com as quais nós compreendemos o não usual apenas trazem-nos de 

volta ao que nós já conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados (Moscovici, 

2007,p.58)". 

Desta maneira diante de toda a complexidade que envolve a interdisciplinaridade muitas 

vezes sendo mau compreendida e muitas vezes confundida pelos os professores com a 

multidisciplinaridade, esta pesquisa acredita que as representações podem ser um grande 

instrumento para ampliar essa compreensão de maneira que revele a interdisciplinaridades 

com base nas conexões não somente nas ligações de assuntos ou conteúdos, mais como 

processo intersubjetivo transformador para a emancipação da educação atualmente vista 

como produto. No momento em que, como escreve Moscovici (1978), as representações 

sociais se encontram na encruzilhada entre o indivíduo e a sociedade e Jodelet (1985) 

desenvolve a idéia de que a sociedade fala, mas o indivíduo emite o discurso, permite-se 

pensar o subjetivo/individual e voltar ao campo do geral e do objetivo, num movimento 

dialético muito produtivo.  

Nesta perspectiva, considerando a interdisciplinaridade como postura e atitude de “querer 

ser interdisciplinar” o que exige e consequentemente o início do processo de transformação 

no ser humano constante e contínuo, que essa pesquisa pretende de certa forma promover 

processos de metamorfoses junto com os professores considerando o pesquisador em sua 

prática investigativa, partindo inicialmente dos questionamentos, discussões, indagações e 

considerações dos espaços vividos percebidos e concebidos, das interpretações críticas das 

representações do meio ambiente, das interações ambientais e humanas utilizando como 

método de pesquisa a fenomenológica de Goeth, para ampliar a compreensão da 

multifacetada realidade vivenciada, destacando os espaços vividos como principal cenário 

para elucidar as representações em Lefebvre para promover percepções dinâmicas e 

explicações da realidade inesgotável. 

 As questões ambientais apresentadas nesta pesquisas, em uma escola pública que atende 

as populações de baixa renda foram sendo transformada em prática científica 

interdisciplinar. Pode-se dizer que até o presente momento reconheci o indivíduo nos 

processos intersubjetivos e sociais mais amplos, interpelei o meio ambiente e obtive várias 

dúvidas e respostas, que traçaram novas formas a medida que a pesquisa foi se 

desenvolvendo na práxis da pesquisa proporcionando inéditas reflexões. O meio ambiente 

suas representações, formas, movimentos, significações de existência, símbolos e 
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historicidade (memórias) é um estudo interdisciplinar por si só, inclusive pode ser utilizado 

em outros temas relevante e por qualquer professor independente da área de 

conhecimento. Utilizar as contribuições das representações em Lefebvre é contar com autor 

extremamente crítico em filosofar o meio ambiente e ampliar os conhecimentos 

interdisciplinares sobre o espaços que se vive, uma vez que esse autor enfatiza a relevância 

do pensamento privilegiado da concepção do todo, através do conceito de totalidade 

implícito no método dialético, portanto a interdisciplinaridade por meio dos diálogo dos 

saberes é uma perspectiva estratégica no enfrentamento da fragmentação dos estudos e 

vem colaborar para a construção de uma metodologia de trabalho interdisciplinar. 

METODOLOGIA 

Neste trabalho a metodologia utilizada foi a fenomenologia da natureza de Johann 

Wolfgang von Goethe (1742-1832), resgatada por Rudolf Steiner (1861-1925), com 

perspectivas epistemológicas, que buscam a compreensão da natureza do tema em estudo 

e o envolvimento do pesquisador, buscando a compreensão, no caso desta pesquisa, de 

como a natureza como um todo, considerando as complexas e inúmeras influências 

externas e internas que caracterizam o que nominamos como meio ambiente, se delineia 

frente às representações que os humanos constroem a seu respeito. Essa formulação 

humana se caracteriza como o fenômeno a que se refere a fenomenologia. 

Essa posição mostra que o desenvolvimento de uma pesquisa adotando a fenomenologia 

como referencial coloca dois desafios iniciais, sendo os seguintes: A fenomenologia na 

pesquisa se caracteriza como postura investigativa ou como método? Essa é uma questão 

aberta, que demanda empenho de pesquisadores na área e como essa questão está em 

aberto fizemos a opção de trabalhar com a dimensão de postura investigativa que incorpora 

alguns procedimentos, propostos por Guelman ( 2012), por Bach Jr.( 2015) e por Keim 

(2016).  Estes pesquisadores apontam que a fenomenologia lida com a perspectiva de 

ampliar os questionamentos referentes ao tema em estudo para ampliar a visão sobre o 

que caracteriza o cenário e o que vem a ser o fenômeno a ser percebido. Desta forma esse 

processo investigativo se caracteriza em síntese, em praticar o olhar para o outro, na 

tentativa de superar a visão individual e pré-concebida do investigador, para mergulhar no 

tema em questão, ao ponto de o tema e o investigador se confundirem e de a metamorfose 

a que o pesquisador fica sujeitado, ser parte do fenômeno. É um processo que amplia o foco 

da sociedade e da cosmovisão dos envolvidos de maneira intersubjetiva para ver e entender 

a natureza do mundo. 

Assim nesta pesquisa a dinâmica utilizada na perspectiva da fenomenologia desenvolvida 

por Goethe, envolve quatro movimentos, conforme Goelman (2012): O primeiro 

movimento se refere à percepção sensorial acurada, o segundo à percepção temporal, o 

terceiro se refere à contemplação à atenção ao que a intuição do pesquisador pode revelar. 
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Um ponto importante a destacar se refere ao fato de esses quatro movimentos ocorrerem 

de forma simultânea, não havendo um sequenciamento ordenado para sua aplicação, por 

isso se caracteriza como processo investigativo e não metodologia segundo Keim (2015). 

A pesquisa que dá sustentação a essa comunicação acadêmico-científica se desenvolveu de 

forma que os três momentos acima destacados fossem atendidos, mas sempre ao reiniciar, 

no dia seguinte, a primeira ação era fazer uma retrospectiva (revisão) do dia anterior, 

retomando o que foi escrito, pensado e lido no dia anterior para aprimorar a compreensão 

e enunciar novas questões e dúvidas. Dessa forma a cada dia se desenvolveram os três 

aspectos caraterizados pelo Steigerung, (KEIM & BACH Jr, 2017), caracterizado pela tríade, 

intensificação, sensibilização e ritmo próprios do tema em estudo, ou seja as representação 

de meio ambiente na perspectiva filosófica e sociológica de Henri Lefebvre. Essa abordagem 

ciêntífica foi realizada com 10 professores de diversas áreas de conhecimento de uma 

escola pública e urbana localizada no Munícipio de Paranaguá, no estado do Paraná. 

A seguir apresentamos a forma como os três momentos foram caracterizados como agentes 

de ação objetiva na investigação. Cabe destaque que esta pesquisa está organizada, até o 

momento, em duas etapas, podendo ser acrescentadas novas etapas quando a necessidade 

se apresentar, pois, de acordo com a fenomenologia de Goethe, num processo investigativo 

não se alcança uma conclusão ou uma resposta final, pelo fato de ocorrerem 

simultaneamente vários processos, ou seja a investigação referente ao tema em estudo se 

amplia e novos pontos ficam evidentes e merecem atenção, mudanças ocorrem na 

capacidade reflexiva e investigativa do pesquisador e durante o processo o cenário 

investigado se altera exigindo permanentes adequações nos procedimentos.  

Assim, segundo Ghelman o Momento I, caracterizado por sensibilização pela percepção 

sensorial acurada, se desenvolve com a observação espacial do cenário investigado, bem 

como dos acontecimentos que lhe são inerentes. Neste momento é importante ativar a 

sensibilização para identificar a energia do espaço, a cores, os cheiros, as características e as 

particularidades do meio, e dos envolvidos na investigação. Descrever o que se sente é 

fundamental neste momento, valorizando os sentidos e as sensibilizações, é necessário 

observar o que não vê, escutar o que não se fala, usar a intuição, é um momento 

importante na pesquisa, Rudolf Steiner definiu isso como estado “experiência outra”.  O 

Momento II, caracterizado pela sensibilização ou percepção temporal denominada por 

Goethe como “passo-água” ou “passo-folha”, é o momento para alcançar a consciência, 

imaginação e a fantasia, ierente ao tema e aos integrantes do processo, sendo necessário 

“mergulhar e molhar-se” para compreender as movimentações internas da imaginação, isso 

facilita o acompanhamento e a dinâmica dos fatos. Nesse momento não ocorre observação 

de maneira fragmentada, pois todo o processo visível. Como no processo de crescimento 

das plantas, elas crescem mudam de cores, de formas, de folhas, começamos a ver as 

imagens se transformando e transformando o pesquisador, é importante observar 
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detalhadamente o processo de metamorfose, para não cometer suposições e 

consequentemente afastando-se do rigor necessário para qualificar a pesquisa. Nesse 

momento é dada a largada para o processo de metamorfose.  

O Momento III, caracterizado por ritmo a percepção dos movimentos materiais e imaterial 

do tema em estudo. Esse momento foi denominado por Goethe como “passo-ar” ou “passo-

flor”, sendo essa a hora de colocar em prática o gesto anímico e empático, isto é, relativo à 

própria alma, na medida em que o pesquisador tem que observar e obter sozinho a 

percepção do fenômeno e compartilhar o que sente e o que se vê com o que realiza 

percebe e intui. Esses Momento se caracterizam como o primado da intuição sendo 

chamado de “passo-fogo” e “fruto”,ao desenvolver a pesquisa a intuição se manifesta, e 

deve ser sentida de forma diferente da percepção. É preciso ter interesse e admiração pelo 

fenômeno estudado, para realizar a pesquisa, pois o amor, afetividade e interesse pelo 

outro é fundamental para a metodologia em questão. 

Figura 1 : Processo investigativo simultâneo . 

Fonte: a autora 2017 

Este três momentos investigativos apontam para a necessidade do pesquisador desenvolver 

uma imersão interior, porém acordados, como foco nas reflexões internas, para imergir 

também na essência da natureza, a fim de conhecer profundamente o que é o fenômeno, 

independente do que seja, ou de como se caracteriza, pois na fenomenologia de Goethe a 

natureza é fenômeno vivo e dinâmico, é a unificação da mente com a natureza, que pode 

ser desde de uma planta, um riacho, um pássaro ou como neste caso as representações de 

ambiente segundo Lefebvre. No método Goethiano, não há separação entre sujeito e 

objeto, o sujeito não é um simples observador apático, na percepção fenomênica o sujeito 

participa e se transforma também durante o processo investigativo, o pesquisador não 

precisa seguir metodologias direcionadas, nessa abordagem ciêntifica a  subjetividade e 

intuição do pesquisador ocorrem simultâneamente dando autonomia e liberdade ao mesmo 
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de realizar a pesquisa.Pois segundo Lefevbre (1983,p.28) as representações circulam e 

movimentam-se em torno de consertos: instituições, símbolos e arquétipos ,elas 

interpretam a experiência e a prática, são produtos da mente humana.  

Desta forma, o resultado desta primeira fase da pesquisa, alcançou a compreensão do 

significado das representações segundo Lefevbre do meio ambiente ,de modo a entender as 

formas e os processos de formações ,superando as representações tendenciosas, ambíguas, 

mais com o devido cuidado para não se resumir apenas em representações que passam do 

real ao verdadeiro , das máscaras desmascaradas. Porque para este autor a teoria das 

representações se liberta desses dilemas e aporias; explica sua eficiência pelo mero fato de 

que as representações não são falsas nem verdadeiras, mas ao mesmo tempo falsas ou 

verdadeiras: verdadeiro como respostas a problemas "reais" e falsos como dissimuladores 

dos fins "reais", na tentativa de ultrapassar a visão limitadora e simplificadora do certo ou 

errado, do que existe e do que não existe (1983, p.86).  

Até o presente momento as representações foram contextualizadas e compreendidas a 

partir das interações com o meio ambiente, lugares, vivências, linguagens, símbolos e 

significados enfatizando não só a participação dos envolvidos, mais a manutenção no 

processo de investigação para produzir novas representações do meio ambiente, da relação 

do vivido e do concebido, que podem surpreender as representações em seu uso, com o 

propósito de interferir na realidade.  

Figura 2: Resultado do processo investigativo sobre as Representação de interações 

ambientais  dos professores 

Fonte: a autora 2017. 
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A continuação será a quarta fase da pesquisa, pois o método fenomenológico gothianísta 

nunca termina, é um processo de humanização que visa a metamorfose continua e 

constante. 

Considerações finais. 

Ao considerarmos a atual realidade caótica da educação e da desvalorização do meio 

ambiente em que se vive, esse trabalho se preocupou em discutir as representações 

existentes, valorizar as interações ambientais, e a compreender a interdisciplinaridade  sem 

meras metodologias, como um processo intersubjetivo  e transformador para ressignificar o 

meio ambiente vivido. 

Debater e analisar as representações de Lefebvre com foco nas interações  com o meio 

ambiente,  é se importar com o poder das representações e acreditar na capacidade de ver 

o que tem por “detrás dos acontecimentos”, e compreender os reais significados e,

portanto, um conceito muito útil para analisar critica o cotidiaano e compreender a

problemática ambiental , ampliando as percepções complexas das representações do meio

ambiente, como forma de conhecimento, da relação homem x natureza , do vivido e

concebido.

Por fim, observar a força que as representações têm e o poder das interações ambientais 

para encarar os desafios da natureza, não só observando o contexto, mas interpretando os 

significados dos acontecimentos de maneira crítica e dialética, através da prática social 

educativa, traduz-se em uma dimensão de decodificação das imagens, das representações 

construídas em sua trajetória de vida através das interações com o meio ambiente, que são 

suportes a uma ampla conscientização ambiental. Assim, concluímos que a problemática 

ambiental nos dias atuais nos remete à apreensão do lugar vivido, perpassando o cotidiano, 

junto aos acontecimentos em escalas regionais, nacionais e internacionais, o que caracteriza 

a complexidade das questões ambientais. E finalmente, tendo em vista as contribuições que 

o pensar fenomenológico pode trazer para a compreensão das representações como foco

nas interações como o meio  ambiente e na  reaproximação do homem com a natureza seja

ela, qual for. Espera-se que este trabalho continue se desenvolvendo, e se mantenha vivo,

pois o vivo nunca se acaba, apenas se metamorfoseia.
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fenomenologia para desencadear a metamorfose tocando em minha essência sutilmente, 

por meio do conhecimento científico e acima de tudo humano. 
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Resumo 

O presente trabalho visa analisar os efeitos perturbadores ao meio ambiente decorrentes 

da expansão agrícola na região conhecida como “Mato Grosso de Goiás”, que compreendia 

uma grande área florestal, inserida no bioma Cerrado no centro-sul do estado de Goiás, 

Brasil.  Este ecossistema foi intensamente ocupado por atividades agropecuárias em 

meados século XX no contexto das políticas de interiorização do Brasil, e dessa paisagem 

atualmente restam poucos fragmentos. Devido à exuberância da floresta e ao acesso por 

caminhos existentes desde o período colonial essa região foi alvo de interesse de 

naturalistas, cujas observações e resultados das expedições revelam uma região peculiar e 

particularmente rica, com uma grande diversidade de elementos da flora e fauna, dos quais 

para muitos não há registros recentes.  

Introdução 

A região conhecida como Mato Grosso de Goiás compreendia uma grande área florestal, 

inserida no bioma Cerrado no centro-sul do estado de Goiás, Brasil. Este ecossistema foi 

intensamente ocupado por atividades agropecuárias em meados século XX no contexto das 

políticas de interiorização do Brasil, e dessa peculiar paisagem atualmente restam poucos 

fragmentos. Dessa forma, trata-se de um ecossistema único com alta prioridade para 

conservação da biodiversidade no bioma Cerrado, e do qual muito pouco é conhecido, em 

termos de sua história ambiental e de sua importância ecológica. 

O termo “Mato Grosso de Goiás” foi empregado pelos naturalistas como Saint-Hilaire e 

Pohl, no século XIX. A partir da primeira metade do século XX, a ocupação dessas áreas 

ganhou escala em decorrência do fluxo migratório atraído por diversas ações do Estado. 

Estima-se hoje que os remanescentes representem menos de 5% da área original. Apesar do 

alto grau de destruição e da pressão sob os ambientes nativos, são escassos os estudos na 

região. 
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O presente trabalho visa identificar e analisar os efeitos perturbadores ao meio ambiente 

decorrentes da expansão agrícola a partir das décadas de 1930 e 1940 na região do “Mato 

Grosso de Goiás” e está inserido num amplo estudo sobre a colonização e a devastação das 

paisagens florestais do Mato Grosso de Goiás. Devido à exuberância da floresta e ao acesso 

por caminhos existentes desde o período colonial essa região foi alvo de interesse de 

naturalistas desde o início do século XIX. As observações e resultados das expedições 

revelam uma região peculiar e particularmente rica, com uma grande diversidade de flora e 

fauna. A documentação da diversidade ali existente é uma forma de compreender os 

processos de desmatamento e de transformação ambiental dessa região, bem como sugerir 

estratégias para a conservação dos remanescentes no Estado de Goiás. 

Faissol utiliza a expressão “Mato Grosso de Goiás” para denominar uma extensa região 

florestal situada na parte centro-sul do Estado de Goiás (considerando que na época não 

havia sido desmembrado o Estado do Tocantins, essa região corresponde atualmente à 

parte central de Goiás).1,2 Era uma região de mata original, avaliada na época em torno de 

20.000 quilômetros quadrados. Essa denominação, utilizada desde o século XIX, esteve 

ligada ao tipo de vegetação florestal e mais, particularmente, ao contraste dessa a área em 

relação resto da paisagem de cerrado típico que caracteriza o Estado de Goiás. Para o citado 

autor, a área florestal iniciava, no sentido leste-oeste, nas proximidades de Anápolis em 

direção a Serra Dourada. No sentido sul-norte iniciava na região de Goiânia indo até mais ao 

norte do município de Itapaci. O autor considerava que outras áreas de mata formavam 

esse conjunto de florestas, destacando as Matas de São Patrício (na região de Ceres), Matas 

de Santa Luzia ou de São Domingos (na região de Anicuns) e a Mata da Posse (na região de 

Guapó).  

Uma das hipóteses sobre a origem dessa formação peculiar aponta para a existência de 

conexões pretéritas com a Mata Atlântica, seguindo os cursos de expansão e retração 

florestal do Pleistoceno.3 De fato, alguns elementos faunísticos presentes na região são 

considerados típicos do bioma Mata Atlântica, o que reforça ainda mais o papel dessa 

paisagem na representação da biodiversidade regional 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar e analisar os efeitos perturbadores ao meio 

ambiente decorrentes da expansão agrícola a partir das décadas de 1930 e 1940 na região 

do “Mato Grosso de Goiás”, e suas as consequências para a biodiversidade regional. Como 

objetivos específicos, pretende-se avançar na compreensão da caracterização da fauna do 

Mato Grosso de Goiás, identificar estudos faunísticos realizados na região do Mato Grosso 

de Goiás, caracterizar a região do Mato Grosso de Goiás quanto à sua importância biológica 

e sua representatividade dentro do bioma Cerrado, compreender a relação entre o 

desmatamento das florestas estacionais do Mato Grosso de Goiás e o impacto sobre a fauna 

regional, confrontar os resultados da taxa de desmatamento com as políticas públicas e 

atividades que promoveram a degradação do Mato Grosso de Goiás, avaliar o grau de 

fragmentação e conectividade dos fragmentos remanescentes quanto ao seu potencial de 
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manutenção de espécies da fauna e propor ações de conservação dos remanescentes do 

Mato Grosso de Goiás. 

Este foi um trabalho realizado no âmbito do projeto PROCAD “Novas fronteiras no Oeste: 

relação entre Sociedade e natureza  na microrregião de Ceres em Goiás (1940 -2013)”, 

com apoio da CAPES - Processo 2980/2014. 

Metodos 

A pesquisa realizou-se nas cidades que compõem a microrregião de Ceres e que faziam 

parte da área florestal das Matas de São Patrício, na antiga região do Mato Grosso de Goiás.  

Na primeira etapa da pesquisa, os dados foram coletados a partir de pesquisa documental e 

por fontes oficiais que apresentam a evolução econômica da expansão agroindustrial na 

microrregião de Ceres em Goiás, sobretudo no que se refere a atividades perturbadoras do 

ambiente natural, uso do solo, bacias hidrográficas dentre outras. Da mesma forma, 

buscou-se identificar a crescente expansão urbana e seus efeitos ambientais. Além das 

fontes oficiais, com dados socioeconômicos, procuramos identificar outros registros como 

narrativas, relatos de viajantes e outras fontes que permitam descrever uma história 

ambiental da região do Mato Grosso Goiano.  Para os registros históricos de fauna, 

utilizamos informações contidas nos relatos de viajantes naturalistas, bem como de 

expedições científicas realizadas antes do estabelecimento da Colônia Agrícola Nacional em 

Ceres, de forma a compor uma lista de espécies. 

Afirmamos que não existe área de floresta primária preservada como área de proteção ou 

parques ambientais. Dessa forma, buscamos registrar e identificar essas áreas com a 

finalidade de que sejam preservadas para as gerações futuras. Nesse sentido um trabalho 

multidisciplinar teve apoio e a participação de grupo de Pesquisa em análise temporal do 

Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente da UniEVANGÉLICA, que 

está desenvolvendo um sistema (Software) para análise de mudanças em imagens de séries 

temporais que permite a quantificação das transformações espaciais registradas por 

imagens de sensores remotos em diferentes tempos. A metodologia para o 

desenvolvimento deste tipo de análise passa pelas seguintes fases: 1. Levantamento de 

imagens multitemporais de uma mesma região de interesse; 2. Caracterização e seleção de 

amostras de alvos a serem analisados; e 3. Utilização do software para aplicação de 

algoritmos de detecção de mudanças nas imagens.  

A análise e a interpretação foram feitas através da triangulação dos dados obtidos na 

pesquisa realizada em suas diferentes frentes de coleta de dados. Os dados são 

apresentados na forma de gráfico e na forma discursiva, indicando as análises quantitativas 

(fontes primárias ou secundárias) com os dados qualitativos coletados. 
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Os registros de fauna e flora encontrados nos relatos de viagens científicas foram 

compilados a fim de compor um banco de dados de ocorrência de espécies. As espécies de 

fauna e flora foram analisadas quanto ao seu grau de ameaça, endemismo, presença em 

outros biomas e raridade. Da mesma forma, foi feita uma compilação de registros recentes 

nos fragmentos atuais, permitindo uma comparação entre a fauna original e a 

remanescente. 

Resultados e Discussão 

A partir dos registros de espécies de fauna e flora da região do Mato Grosso de Goiás, 

conclui-se que se trata de uma região extremamente rica e peculiar em termos da 

biodiversidade do Cerrado. Os relatos de viajantes naturalistas e expedições científicas 

retratam uma floresta exuberante e com alto grau de riqueza de espécies, destacando-se da 

matriz de áreas mais abertas. São mencionadas pelo menos 350 espécies de aves para a 

região, e mamíferos de grande porte, como a onça-pintada, a anta, o bugio e os porcos-do-

mato. 

Os relatos científicos já demonstram uma preocupação com a conservação da fauna 

regional, como nota-se no relato de Olivério Pinto quando da sua passagem por Jaraguá: 

“Nas matas abundavam os mutuns, esplêndida ave cuja escassez aumenta dia a dia, 

prognosticando completa extinção em futuro próximo”.4  

Além da riqueza e abundância de espécies, a região destacava-se por abrigar elementos 

únicos na região, típicos do bioma Mata Atlântica, como é o caso do macuco Tinamus 

solitarius e do pichochoré Synallaxis ruficapilla, dentre outros. 

Estima-se que hoje restem menos de 5% dessa que foi a grande floresta do Brasil Central, 

desconhecida inclusive regionalmente, e considerando-se a grande redução de habitat e o 

alto grau de fragmentação desses remanescentes, infere-se uma grande perda de 

biodiversidade.5 De fato, não há registros recentes para pelo menos dez espécies de aves 

mencionadas em registros históricos, bem como para mamíferos de grande porte, indicando 

que a fragmentação decorrente da expansão agrícola a partir da década de trinta já pode 

ter levado a extinções locais de espécies. 

As presentes análises promovem o diálogo multidisciplinar na tentativa de construir uma 

História Ambiental do Mato Grosso de Goiás, tanto na preservação de remanescentes 

florestais e suas conexões com outros biomas, bem como historizar a devastação 

decorrente da expansão agrícola e demográfica ocorrida no século XX. Um resultado nesse 

sentido, que consideramos relevante é o diálogo com diferentes campos científicos como a 

biologia, geografia, economia e outras áreas, na busca pelos diferentes impactos e 

perturbações ambientais sobre a fauna nas áreas florestais do Cerrado goiano. Assim, a 

construção de grupos de trabalhos interdisciplinares, reforçado por laboratórios de 
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pesquisa torna-se um alvo para a consolidação do debate científico nessa universidade, na 

ampliação e na socialização do conhecimento. 

Com o desenvolvimento destes estudos e com o cumprimento dos seus objetivos 

propostos, espera-se que o conhecimento adquirido sobre o que foi e o que é o Mato 

Grosso de Goiás e como ocorreu sua devastação permita direcionamento de políticas 

públicas e pesquisas científicas para a conservação desse ecossistema. A abordagem 

interdisciplinar pretendida neste trabalho deverá contribuir com a valorização da história de 

Goiás, embutindo aspectos ambientais como agente importante na ocupação do território 

goiano.  

A alta taxa de fragmentação dos remanescentes, e o consequente isolamento genético nas 

populações indica que das espécies registradas à época, muitas podem estar extintas. Tal 

fato necessita ser melhor compreendido e ampliado para os demais grupos faunísticos e 

florísticos. Os resultados encontrados no presente trabalho reforçam a necessidade de 

estratégias de conservação direcionadas para o Mato Grosso de Goiás, de forma a aumentar 

a compreensão dos processos que atuaram e atuam sobre a biodiversidade regional, e o 

estabelecimento de áreas protegidas, de forma a garantir a proteção efetiva dos 

remanescentes dessa paisagem única. 
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Resumo 

A crescente produção de resíduos urbanos tem motivado a sua utilização como fontes 

alternativas de matéria orgânica. A compostagem de resíduos orgânicos é um dos métodos 

mais antigos de reciclagem, durante qual o resíduo é transformado em fertilizante orgânico. 

O presente trabalho tem como principal objectivo: Optimizar a técnica de produção de 

adubos orgânicos a partir de compostagem mista entre Resíduos orgânicos e pó de Argila. 

Neste trabalho foram montadas dois biodigestores em pequena escala, utilizando diferentes 

composições iniciais de resíduos urbanos, provenientes de agropecuárias e pó de argila. 

Durante o processo foram monitorados os seguintes parâmetros: temperatura, pH, 

humidade e aereação. Ao final do processo de compostagem os diferentes compostos 

gerados foram caracterizados em relação as suas propriedades químicas e físicas, tendo em 

conta com a qualidade do composto formado.  

Palavras-chave: Resíduos orgânicos, compostagem, qualidade do composto, pó de argila. 

Introdução 

O aumento do número de habitantes no Planeta, associado à concentração das populações 

nas cidades, vem agravando a capacidade natural da Terra para absorver os resíduos. A 

geração de resíduos sólidos urbanos é um fenómeno inevitável que ocorre diariamente em 

quantidades e composições que dependem do tamanho da população e do 

desenvolvimento económico de cada cidade. O actual modelo de desenvolvimento 

caracteriza-se principalmente pela exploração excessiva e constante dos recursos naturais 

existentes e pela geração desenfreada de resíduos que, em sua grande maioria, são 

dispostos de forma inadequada.  

O aumento da poluição do solo, das águas e do ar, levando a um contínuo e acelerado 

processo de degradação do meio ambiente, com uma série de implicações na qualidade de 

vida da população e nos recursos naturais. 

A crescente produção de resíduos urbanos tem levado ao seu uso como fontes alternativas 

de matéria orgânica. A produção constante e inesgotável desses materiais, aliada ao seu 
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baixo custo de obtenção, os tornam atractivos para uso na agricultura, florestas e 

recuperação de áreas degradadas. Além disso, considerando que a geração de resíduos é 

por si só um problema, o reaproveitamento deles contribui para aliviar a pressão sobre o 

meio ambiente. 

A compostagem de resíduos orgânicos é um dos métodos mais antigos de reciclagem, 

durante o qual a matéria orgânica é transformada em fertilizante orgânico. Além de ser uma 

das soluções para os problemas dos resíduos sólidos orgânicos, o processo de compostagem 

proporciona o retorno de matéria orgânica e nutrientes ao solo. Este processo é resultado 

da decomposição biológica do substrato orgânico, sob condições que permitam o 

desenvolvimento natural de altas temperaturas, com formação de um produto 

suficientemente estável para armazenamento e aplicação ao solo, sem efeitos ambientais 

indesejáveis (Pereira, 2007). Outra importante contribuição do composto é que ele melhora 

as condições do solo. Além disso, a presença de matéria orgânica no solo aumenta o 

número de minhocas, insectos e microrganismos desejáveis, o que reduz a incidência de 

doenças nas plantas. 

O presente trabalho tem como principal objectivo: Optimizar a técnica de produção de 

adubos orgânicos a partir de compostagem mista entre Resíduos orgânicos e pó de Argila.  

Método e Descrição do Estudo 

Nessa secção estão apresentados os principais materiais e metodologia utilizados no 

monitoramento do processo de compostagem mista de resíduos orgânicos e pó de argila 

em pequena escala, bem como os métodos físico-químicos empregados na caracterização 

do composto.  

O processo ocorreu antecedido com a colecta seletiva dos resíduos orgânicos provenientes 

das actividades agropecuária e resíduos orgânicos, nomeadamente: casca de banana, casca 

de laranja, casca de milho, bagaços de cana-de-açúcar, folhas de feijão, podas de relva do 

Instituto, entre outros e parte mineral (pó de argila/terra natural). O processo de 

compostagem ocorreu no período de Agosto a Outubro de 2016. O tipo de compostagem 

utilizada nesta pesquisa foi aeróbica em biodigestores ventiladas naturalmente. Os dois 

biodigestores foram construídos com madeira e apresentam as dimensões 70x60x50cm. A 

compostagem foi realizada em uma área de aproximadamente 5 m2 no Bairro de 

Matacuane-Cidade da Beira. 

a) Montagem do biodigestor 1 com argila

O processo de montagem do biodigestor iniciou com a trituração dos resíduos vegetais e 

argila com o auxílio de um triturador tradicional. As dimensões das partículas foram 

variadas através do número de vezes que os resíduos orgânicos eram passada pelo 

triturador. Para as partículas de maior diâmetro (por exemplo casca de coco) eram passadas 

muitas vezes pelo triturador, e para obtenção das partículas menores de pó de Argila foram 

passadas três vezes e por fim peneirada. 
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Para montagem do biodigestor 1 com argila, foi necessário primeiro pesar os diferentes 

tipos de resíduos. Em seguida foi colocado argila na base do biodigestor e alternando os 

resíduos orgânicos e parte mineral até perfazer 76 kgs e depois fez a primeira rega para o 

começo do processo. 

Nos dois biodigestores foram utilizados diferentes estádios de conservação: fresco e seco e 

nas duas situações esse material foi integralmente submetido à compostagem com 46kg de 

quantidades de resíduos orgânicos e 30kg de argila vermelha para biodigestor I e 30kg de 

terra natural biodigestor II. 

A definição do percentual de cada material orgânico nos tratamentos do presente trabalho 

foi feita a partir de informações encontradas em trabalho de Silva (2008), o qual sugere 

como ideal a seguinte mistura para a compostagem: %70 de materiais ricos em carbono 

com %30 de materiais ricos em nitrogénio para, assim, se buscar um composto orgânico 

com a relação C/N desejada e de boa qualidade pelo uso de pó de argila. 

b) Montagem do biodigestor 2 sem argila
Tal como no biodigestor anterior, os passos utilizados foram os mesmos com as mesmas 

quantidades de resíduos. A única diferença neste biodigestor foi usada a terra natural no 

lugar de argila. 

A disposição dos biodigestores no pátio foi feita de forma a se manterem paralelas e 

espaçosas para facilitar o revolvimento e rega, mantendo-se caminho em frente dos 

biodigestores para facilitar o trânsito. A figura abaixo ilustra a diversidade dos resíduos e a 

montagem dos biodigestores. 

Figura 1: Matéria-prima usada nos biodigestores 
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Discussão dos Resultados 

Nesta parte foram analisados os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento 

do trabalho. Os resultados estão focalizados nos dois biodigestores estudados e são 

comparados com resultados de outros autores. 

Na primeira etapa do processo, que consistiu na termoestabilização dos resíduos orgânicos, 

a temperatura atingiu 53 – 57,8˚C, entre 7 e 15 dias após o início do processo, o que indica 

maior actividade de bactérias e fungos termofílicos na degradação dos resíduos. Entre 20 e 

27 dias, a temperatura variou de 27 a 30ºC. Essa temperatura indica a colonização de 

fungos e actinomicetos no composto (Madaleno, 2002). O curioso é as temperaturas 

máximas dos biodigestores eram registadas no centro, que chegaram a classe dos 57°C. Este 

comportamento fez com que ocorresse a reviragem do material em decomposição para 

espalhar o calor em todos os pontos dos biodigestores. 

Aos 27 dias da compostagem, a relação C/N do resíduo orgânico com argila foi maior do que 

a do resíduo com terra natural. A mineralização dos resíduos orgânicos com argila foi mais 

intensa do que no tratamento com terra natural. No entanto, no tratamento sem argila, em 

que a mineralização estava menos intensa, o nitrogênio encontrava-se ainda em formas 

orgânicas. O processo de compostagem origina-se da actividade de microrganismos que 

convertem o nitrogênio em NH3, durante a decomposição do material orgânico, o que 

diminui o teor de nitrogênio do composto, pois a argila ajuda a acelerar a decomposição da 

matéria orgânica. 

As temperaturas dos dois biodigestores apresentaram comportamento semelhante, tendo a 

fase termofílica iniciada nos primeiros dias de compostagem. A explicação para esse 

comportamento pode estar associada ao tipo de resíduos utilizados no processo. Por outra 

razão, durante o período de colecta e armazenamento dos resíduos, o processo de 

degradação pode ter sido iniciado, dado que no momento da montagem dos biodigestores 

já existia uma elevada quantidade de microrganismos responsáveis pelo processo. Este 

comportamento contribuiu para que a fase mesofílica levasse 1 ou 2 dias antes da fase 

termofílica, de acordo os dados registado a quanto o medição da temperatura.  

3.3 Análise dos resultados da temperatura 
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Gráfico 1: Evolução da temperatura nos biodigestores no processo de compostagem 

As temperaturas no biodigestor com argila variaram de 47˚C a 57°C. Esse comportamento 

pode estar relacionado com a utilização de biodigestores de tamanho menor. Segundo 

Marín et al. (2005) que as temperaturas máximas de compostagem podem alcançar até 

70°C. A elevação da temperatura no biodigestor com argila em relação ao biodigestor com 

terra natural pode estar associado a presença de argila que se certa maneira pode 

contribuir no aumento da temperatura. 

Os biodigestores do trabalho apresentaram dimensões de 70cmx60cmx50cm, muito 

inferiores as recomendadas pela literatura de 1,5x1,5x1,5m (Brito. 2006). Outro factor 

importante que pode ter influenciado na obtenção de valores baixos de temperatura 

máxima (cerca de 700C) é o facto de que a perda de calor ser igual às dimensões dos 

biodigestores. 

Em relação ao biodigestor com terra natural, constatou-se que as temperaturas rondaram 

entre 45 a 56,8°C, um comportamento que não defere muito do biodigestor com argila. Este 

comportamento é anormal de acordo com as literaturas baseadas na elaboração do 

trabalho. 

Em termos gerais pode-se referir que a decomposição foi mais acelerado no biodigestor 1 

(com argila) do que o biodigestor 2 com terra natural. Isto porque a temperatura influencia 

bastante na decomposição da matéria em compostagem, para além de que com a 

diminuição de temperatura na fase de bio estabilização pode significar que o processo de 

compostagem não esteja a correr bem. 

3.4 Monitoramento do pH 
O pH também foi monitorado durante todo processo, porém o monitoramento foi realizado 

de duas em duas semanas. No início do processo (15 dias depois) o pH variou entre 4,51 e 

5,9 e decresceu até valores de 4,4 a 5,1 na terceira semana. Após a terceira semana o pH 

evoluiu até valores máximos de 8,9 a 9,3 entre a terceira, quarta e quinta semana. Até ao 
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fim do processo o pH variou de 5,48 foi de 5,68. De acordo com a literatura este intervalo 

de valores são ideias para a prática de agricultura. 

Gráfico 2: Gráfico de pH no processo de compostagem mista 

O comportamento diferenciou-se do comportamento padrão em relação aos valores 

máximos de pH durante o processo de compostagem. Segundo Haug (1993), a 

compostagem tem a habilidade de neutralizar altos e baixos valores de pH durante o 

processo. Isso se deve a formação de um ácido fraco (CO2) e uma base fraca (NH3). 

3.5 Monitoramento da Humidade 

No começo do processo, os dois biodigestores foram monitorados diariamente com o 

objectivo de verificar, visualmente, o grau de humidade. No início do processo, quando 

montou-se os biodigestores fez-se a primeira rega. Passados sete (7) dias foi necessário a 

realização das regas. Após o período de fermentação as regas passaram a ser realizadas de 

três em três dias, porque a perda da humidade foi maior devido as dimensões dos 

biodigestores. Esse comportamento não é comum, uma vez que o recomendado no período 

de maturação são as regas semanais (Pereira 2007). 

Segundo Kiehl (2002), as leiras de menores dimensões estão mais sujeitas à perda de 

humidade, comportamento esse que foi verificado durante o monitoramento desse 

parâmetro. Durante o processo de compostagem, à medida que a degradação da matéria 

orgânica foi aumentando, percebeu-se uma perda muito elevada de humidade. 

Essa perda de humidade pôde ser vista como uma vantagem no que diz respeito ao controlo 

da humidade, uma vez que não houve formação de chorume durante o processo. Por outro 

lado em nenhum momento do processo foi necessária a redução da humidade. Porém a 

humidade estava no intervalo entre %45 `a %60. Tem-se o facto de que o excesso de 

humidade pode causar vários problemas, como, redução da temperatura e oxigênio nos 

biodigestores, pode provocar maus cheiro e geração de chorume.  
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3.6 Evolução da Matéria Orgânica nos Biodigestores

Durante a pesquisa, fez-se avaliação da evolução da matéria orgânica em todo processo 

desde os primeiros dias até a produção do composto. O gráfico abaixo ilustra a evolução da 

matéria orgânica. 

Gráfico 3: Evolução da matéria orgânica nos dois biodigestores 

De acordo com o gráfico, pode-se perceber que no primeiro mês do processo os resíduos já 

continha uma quantidade da matéria orgânica, a medida que o processo de degradação foi-

se aumentando constatou-se a perda da matéria orgânica e chegado na fase de maturação 

registou-se uma queda da mesma e quando foi cessada as regas e reviragem para permitir a 

morte dos microrganismos e estabilização do composto a matéria orgânica registou uma 

subida atingindo valores até %6,5 para biodigestor com argila. 

De uma forma geral, pode-se concluir que durante o processo de compostagem, houve 

variações na alteração da matéria orgânica até ascender valores altos (4,5 e 6,5), como 

ilustra o gráfico acima. Este comportamento pode estar associado a presença da argila que 

já contém a parte mineral que é muito importante para o crescimento das plantas.  

De acordo com Toro e Garcia (2000, p. 262), composto orgânico terá qualidade quando a 

matéria orgânica estiver acima de %2,5 a humidade <%40 e %90 das suas partículas passar 

por uma malha de 25mm (apresentar partículas finas). 

De acordo com o gráfico, percebe-se que durante o primeiro mês do processo a matéria 

orgânica estava no nível muito baixo, atigindo valores %2,01, isto pode estar relacionado a 

fraca decomposição dos resíduos neste biodigestor. A partir do gráfico, pode-se notar que o 

maior valor da matéria orgânica foi encontrado na sexta semana com %3.13 do que noutras, 

este comportamento pode estar relacionado pelo facto de ser utilizada a terra natural que 

já possui a matéria orgânica da qual não demorou o início da degradação dos resíduos 

envolvidos na compostagem. Por outro lado até a fim do processo a matéria orgânica 

ascendeu até %4,5 no biodigestor com terra natural.  
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De um modo geral, a presença da matéria orgânica (MO), notou-se mais no biodigestor 1 ( 

com argila) com cerca de %6,5 da MO do que no biodigestor 2 (com terra natural 4,5%). 

Este comportamento pode ser que a qualidade do composto esteja mais no primeiro 

experimento que no segundo, uma vez que a qualidade do composto depende para além de 

outros elemento a presença da matéria orgânica.  

Características do composto após 60 dias de compostagem 

a) Biodigestor com argila
O produto obtido após 60 dias de compostagem, em geral, apresentou um aspecto escuro e 

odor típico de material vegetal decomposto. Entretanto, devido à grande diversidade, dos 

resíduos, e a granulometria ainda grosseira, concluiu-se que a decomposição do material 

não foi completa, havendo a necessidade de uma fase adicional de maturação do composto. 

A fase da transformação do material em decomposição foi de aproximadamente 60 dias. 

Houve necessidade de acrescentar mas 15 dias para estabilização do composto. 

No final do processo de compostagem as regas foram cessadas com o objectivo de reduzir a 

humidade nos biodigestores para facilitar a morte de microrganismos e o armazenamento 

do composto final. 

Aos 75 dias todo material orgânico e parte mineral (pó de argila e terra natural), tornou-se 

um composto estável e rico em nutrientes essenciais para melhorar a qualidade do solo 

agrícola. O composto ficou totalmente transformado após 60 dias do processo. O normal é 

chegar-se ao produto final aos 90 dias, mas este biodigestor conseguiu-se o resultado até 75 

dias o composto já estava estabilizado. 

b) Biodigestor com Terra natural
Para o biodigestor com terra natural, o produto obtido após 60 dias do processo, não 

mostrou bons resultados em comparação ao biodigestor com argila. Este comportamento 

induziu na necessidade aumentar mais 10 dias para a formação completa do produto, no 

intervalo de tempo que foi constatado no biodigestor 1. A compostagem, sendo uma 

biotecnologia ambiental, traz soluções integradas para problemas rurais e urbanos 

representando um elo de benefícios mútuos. 

Ainda, os resultados da pesquisa mostraram que a compostagem, além de ser uma forma 

barata e prática de aproveitamento dos resíduos orgânicos (urbanos e rurais), serve como 

um excelente instrumento para a promoção da educação ambiental, alertando sobre o risco 

de proliferação de doenças e contaminação da água e do solo causado pelo manejo e 

destinação não cautelosa dos resíduos orgânicos. 
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Figura 2: Apresentação de composto final após 75 dias da compostagem 

Conclusões 

A compostagem mista entre resíduos orgânicos e pó de argila é um excelente instrumento 

de promoção da educação ambiental, pois além de proporcionar a reciclagem dos resíduos 

orgânicos não aproveitados, que mantêm os solos vivos e produtivos, possibilita também o 

monitoramento da qualidade desses resíduos capazes de produzir compostos de alto valor 

agronômico e ambientalmente seguros. 

A compostagem mista entre resíduo orgânico e pó de argila contribuiu para os teores de 

nutrientes nos compostos formados, sendo os estercos fundamentais para o equilíbrio da 

relação C/N e do pH dos compostos finais. 

O uso de pó de argila contribuiu para aceleração do processo em 60 dias e na qualidade do 

composto formado, cuja qualidade é recomendável. 

Em relação aos nutrientes, o método de compostagem em pequena escala, utilizando 

resíduos orgânico e pó argila, mostrou-se viável para produção de composto orgânico com 

potencial para utilização como fertilizante, nas hortícolas e pequenos jardins de casa. 

Constatou-se também que, de todas as composições iniciais dos biodigestores estudados 

geraram compostos de boa qualidade, sendo sua qualidade dependente das diversidades 

dos resíduos orgânicos e parte mineral utilizado. Entretanto vale ressaltar que o biodigestor 

1 (com Argila) destacou-se demais, principalmente, devido ao reduzido tempo de 

compostagem e por ter apresentado melhores resultados de biodegradabilidade em relação 

ao biodigestor 2 (sem argila). 

Durante o processo de compostagem notou-se a evolução rápida do biodigestor que 

contém pó argila, em relação ao que contém terra natural. A seleção e diversidade dos 

resíduos bem como acompanhamento dos parâmetros (Temperatura, humidade e 
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revolvimento) para a compostagem foram factores que contribuíram para a rápida 

biodegradabilidade do material.  

A principal contribuição do presente trabalho foi demonstrar que o processo de 

compostagem mista entre resíduos orgânicos e pó de argila em pequena escala, quando 

bem conduzido, não apresenta riscos a saúde, até mesmo em ambientes urbanos, oferece 

produtos de boa qualidade, ampliando as oportunidades de aplicação de um método 

sustentável para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
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Resumo 

O potencial de desenvolvimento socioeconómico constitui um dos mais frequentes 
argumentos para a implementação da produção de energias renováveis, por parte de 
decisores políticos e académicos. Tal argumento assume particular importância quando 
a instalação se verifica, como é frequentemente o caso, em territórios rurais periféricos 
ou de baixa densidade, sobretudo pelo contributo que a mesma pode ter na promoção 
da sustentabilidade daqueles territórios. Este trabalho procura observar os impactos e 
benefícios, em termos de desenvolvimento local, associados à implementação de 
infraestruturas de energias renováveis em territórios rurais, através da análise das 
perceções de um vasto conjunto de agentes e atores, à escala nacional, municipal e 
local. 

Introdução 

O potencial de desenvolvimento económico e os impactos socioeconómicos de 
natureza positiva constituem os principais argumentos, utilizados com frequência, 
tanto por parte de decisores e responsáveis políticos, como por parte de empresários e 
académicos, para a implementação de infraestruturas associadas à produção de 
energias renováveis1 2. Tais dimensões assumem especial importância em contextos 
rurais periféricos onde a maior parte das infraestruturas de produção de energias 
renováveis (e.g. éolica e solar) tende a localizar-se3 4 5 6 devido às características 
socioeconómicas e ambientais daqueles contextos. Apesar disto, a relação entre 
energias renováveis e desenvolvimento local tem sido escassamente analisada, tanto 
no contexto português, como no contexto europeu2  

Esta comunicação procura abordar aquela relação, e assim contribuir para a formação 

de conhecimento neste domínio, essencialmente a partir das perceções de um 

conjunto de agentes e atores relativamente aos impactos e benefícios da instalação de 

infraestruturas de energias renováveis em territórios rurais.  A análise desenvolveu-se 

contemplando duas escalas distintas: por um lado, teve-se em conta a escala nacional, 

examinando as narrativas de representantes partidários e decisores políticos, de 

6 Trabalho realizado no âmbito do projeto RENERGY - Socio-technical consensus and controversies about 
renewable energies (PTDC/CS-ECS/118877/2010), financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e 
Tecnologia.  
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empresários do setor, de associações associadas a esta matéria, de Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) e a cientistas. Por outro lado, analisaram-se as perceções das 

comunidades locais em termos das vantagens e desvantagens que a implantação de 

infraestruturas de produção de energias renováveis coloca ao desenvolvimento local, 

fazendo emergir ambivalências e tensões diversas, assim como as questões associadas 

aos processos negociais e ao alcançar de alguns consensos. Esta última escala de 

análise sustenta-se nos dados empíricos recolhidos a partir de três casos de estudo 

associados a infraestruturas de energia eólica (parques eólicos de Alvaiázere, Serra da 

Freita e Terras Altas de Fafe) e de um caso relacionado com a produção de energia 

solar (central solar da Amareleja). O trabalho inicia-se com um breve enquadramento 

teórico sobre a evolução das energias renováveis em contexto rural e a sua relação 

com o desenvolvimento local. Numa segunda secção serão apresentados, também de 

forma breve, a metodologia utilizada e os casos de estudo analisados, para finalmente 

serem analisadas e discutidas as perceções de diversos agentes, às duas escalas 

mencionadas, sobre a articulação entre desenvolvimento local em contextos rurais e 

energias renováveis.  

Desenvolvimento Local e Energias Renováveis 

Portugal conheceu ao longo das últimas décadas um importante crescimento da 

produção de energia a partir de fontes renováveis, que se inscreve nas mais recentes 

estratégias de desenvolvimento do país no sentido da promoção de uma maior 

sustentabilidade1. Assim, as infraestruturas associadas à produção de energias 

renováveis (e.g. turbinas eólicas, painéis solares) tornaram-se uma característica 

dominante das paisagens em muitos territórios rurais. Em 2015 existiam no país mais 

de 2500 turbinas eólicas e um terço dos municípios possuía pelo menos uma no seu 

território, número que aumenta em cerca de 50% se considerarmos os territórios 

montanhosos do Norte e do Centro2. As centrais solares são menos abundantes (em 

2015 existiam apenas 44 acima dos 250 kW) e localizam-se essencialmente no sul do 

país, igualmente em territórios rurais.  

A geralmente baixa densidade populacional em conjunto com a maior abundância de 

espaço, a riqueza em fontes renováveis de energia, assim como o menor custo do 

terreno encontram-se entre os aspetos que tornam os territórios rurais atrativos para a 

produção das chamadas energias ‘limpas’. Estes territórios são também geralmente 

remotos, relativamente isolados, enfrentado diversos desafios socioeconómicos5 7 8 9 a 

que, pelo menos parcialmente, a produção de energias renováveis parece poder 

responder. Esta coincidência geográfica entre a produção de energias renováveis e os 

territórios rurais tem estado na base dos argumentos políticos que apresentam aquelas 

energias como oportunidades para o desenvolvimento sustentável de territórios 

fragilizados, assim como tem contribuído para o debate sobre o futuro do mundo 

rural10 9. No centro deste debate encontramos a oportunidade de revitalizar e 

diversificar as economias dos territórios rurais, essencialmente num contexto em que 
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uma boa parte deles, tanto em Portugal como na Europa, se encontra atualmente ‘para 

além da agricultura’11. 

Ainda que exista literatura abundante no que se refere à análise dos impactos positivos 

e negativos das energias renováveis paras as comunidades locais – sobretudo no que se 

refere à relação entre perceção de impactos e aceitação da instalação de 

infraestruturas de produção (especialmente de turbinas eólicas)12 3 13 14,à avaliação de 

impactos sobre as paisagens e as atividades turísticas4 5; às questões de reorganização 

do espaço e respetivos impactos e ocupação de terras agrícolas (no caso específico das 

centrais solares)15 16 17 18 – tal como sugerido anteriormente, existe escassa evidência 

empírica e reflexão teórica sobre o contributo daquela produção para o 

desenvolvimento local1 2. No entanto, mais recentemente, alguns estudos têm 

enfatizado a necessidade de analisar esta articulação, especialmente à escala local3 6 15 

9. Kitchen e Marsden19 consideram que a exploração de energias renováveis é uma 

oportunidade para a criação de ‘eco-economias’ nos territórios rurais, através do 

enraizamento (ou re-enraizamento) dos seus tecidos sociais e económicos em recursos 

limpos, renováveis e disponíveis localmente, potencialmente conducente a um 

desenvolvimento mais sustentável e sustentado, por referência quer à situação de 

abandono das áreas mais frágeis quer aos atuais sistemas agrícolas também 

fragilizados e/ ou dependentes de subsídios9. Tal como referem Munday et al.9, estas 

oportunidades podem comportar riscos relacionados com a diversidade de capacidades 

que os também diversos territórios, sobretudo os mais remotos, possuem para se 

integrarem nos complexos sistemas de produção e fornecimento de energia, 

geralmente supralocais, geridos por grandes empresas nacionais ou multinacionais1 9. 

Por outro lado, para que as mesmas oportunidades contribuam de forma efetiva para o 

desenvolvimento local sustentável, é inegável a necessidade de um maior 

envolvimento e participação das populações locais1. 

Apesar da diversidade dos territórios rurais, assim como as suas diferentes capacidades 

em termos de negociação, na esfera de produção de energia a partir de fontes 

renováveis, alguns impactos e benefícios em termos de desenvolvimento local têm sido 

apontados de forma consensual20 3 6 9 21 podendo, ser divididos em cinco grandes 

grupos. Um primeiro diz respeito àquilo que Munday et al. (2011: 3)9 caracterizam 

como «benefícios económicos convencionais» e que se relacionam com o uso da mão-

de-obra e de empresas locais na construção, operação e manutenção das estruturas e 

equipamentos. Neste grupo incluem-se ainda os rendimentos provenientes do 

arrendamento dos terrenos e os gerados nos negócios locais. O segundo grupo refere-

se aos «benefícios financeiros» para as comunidades locais, frequentemente 

associados a patrocínios a eventos locais, copropriedade de projetos de produção de 

energia, criação de fundos para a comunidade e acesso a energia mais barata. As 

«contrapartidas em espécie» referem-se aos apoios para a construção e/ou melhoria 

de equipamentos sociais para a comunidade e/ou para o desenvolvimento de projetos 

e equipamentos turísticos. O apoio a projetos educativos integra o «fornecimento de 
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serviços locais. Finalmente o «envolvimento no processo de desenvolvimento» refere-

se justamente à necessidade, que já apontámos, de promover formas de articulação 

entre os diversos agentes e atores com interesse no processo de produção de energias 

renováveis Delicado et al.1 fornecem uma explicação detalhada sobre cada um destes 

aspetos, salientando, à semelhança de outros autores (e.g. del Río e Burguillo6) a maior 

relevância dos aspetos económicos, especialmente os que se referem às oportunidades 

de criação de emprego local, em contextos socioeconómicos fragilizados onde tais 

oportunidades são escassas.  

Tal como apontámos em outros trabalhos1 2, alguns destes benefícios e contributos 

positivos para o desenvolvimento local, podem ser comprometidos pela circunstância 

de, como é frequentemente o caso da produção de energias renováveis em Portugal, 

os promotores serem empresas nacionais e internacionais21. Nestes casos, os impactos 

diretos a nível local são geralmente mais escassos, sendo necessário encontrar formas 

alternativas para beneficiar as comunidades locais – que frequentemente referem uma 

desequilibrada distribuição de benefícios – e contribuir para a promoção do 

desenvolvimento local3 6 9. Efetivamente, por exemplo, os empregos criados localmente 

são, frequentemente, em número reduzido e de carácter temporário3 6. Outros 

aspetos, como a articulação entre a produção de energias renováveis e outras 

atividades presentes nos contextos rurais (e.g. agricultura, turismo, educação) têm sido 

escassamente desenvolvidos. No caso concreto do turismo, ainda que as próprias 

infraestruturas associadas à produção de energias renováveis (particularmente as 

turbinas eólicas) possam funcionar como fatores de atração turística 6 22 23, podem, por 

outro lado, prejudicar a preservação e o usufruto da paisagem e do património 

(cultural, histórico, natural, arqueológico) local, afetando, consequentemente, o poder 

de atração e as procuras turísticas4 5 24 14 25.  

Como referimos, apesar do contributo que as energias renováveis podem dar para o 

desenvolvimento sustentável em meio rural, existe com frequência a perceção social (a 

nível local) da desequilibrada distribuição dos benefícios 3 6. Em associação, parece 

existir igualmente uma descoincidência entre as expetativas das populações locais 

acerca daqueles benefícios e os impactos positivos obtidos na prática5 15 9.  

Breve Nota Metodológica e Casos de Estudo 

Este trabalho sustenta-se em duas fases metodológicas distintas. Na primeira, 

procurou fazer-se o enquadramento das energias renováveis no plano nacional, nas 

suas dimensões política, económica, ambiental e científica. Para tal, realizaram-se 

entrevistas a representantes partidários e decisores políticos (8), a empresas do setor 

(3), a associações do setor (3), a ONGA’s (7) e a cientistas da área (4). Na segunda fase, 

analisaram-se os impactos e benefícios percecionados a nível local, através da seleção 

de 4 casos de estudo: os parques eólicos de Alvaiázere, Serra da Freita e Terras Altas de 

Fafe e a central solar da Amareleja. Nos quatro casos de estudo foram entrevistados 

responsáveis políticos das administrações locais, associações ambientais e culturais, 
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meios de comunicação social regionais e locais, empresas locais, cidadãos participantes 

nos processos de consulta pública e residentes. No total foram realizadas 155 

entrevistas, gravadas e posteriormente transcritas cujo conteúdo foi analisado com 

recurso ao software Maxqda, utilizando uma grelha de análise de construída a partir da 

revisão da literatura e da análise de documentos.  

Alvaiázere é um pequeno concelho com 7287 habitantes. O parque eólico de Alvaiázere 

(PEA) possui nove turbinas e uma capacidade instalada de 18 MW e localiza-se numa 

área protegida (Natura 2000 e Diretiva de Habitats 92/43/CEE) que é considerada um 

dos principais elementos distintivos da região: a serra de Alvaiázere. O PEA iniciou a 

sua atividade em 2010, tendo sido objeto de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em 

2004 recolhendo algumas posições desfavoráveis de ONGA’s devido aos possíveis 

impactos nas comunidades de morcegos, nas formações geológicas e património 

arqueológico. O PEA é explorado por uma empresa espanhola que paga uma renda ao 

município pelos terrenos onde estão instaladas as turbinas eólicas.  

O parque eólico da Serra da Freita (PESF) localiza-se no município de Arouca (que 

possui 22359 habitantes), sendo composto por 18 turbinas com uma capacidade 

instalada de 37 MW. Também este parque eólico se localiza numa área protegida 

(Natura 2000) em que existem espécies endémicas raras e populações de lobos. O EIA 

foi realizado em 2002 tendo existido posições desfavoráveis por parte de cidadãos e 

associações locais, sobretudo relacionadas com os impactos ambientais e na paisagem. 

O PESF iniciou a sua atividade em 2006 e pertence a duas companhias – uma nacional e 

outra internacional – que arrendam os terrenos à Junta de Freguesia de Albergaria da 

Serra.  

O parque eólico das Terras Altas de Fafe (PETAF) é o mais antigo dos três parques 

analisados. Localiza-se em várias freguesias do concelho de Fafe (que tem 50630 

habitantes). Tem 53 turbinas, com uma capacidade instalada de 106 MW, tendo 

iniciado a sua atividade em 2004. O EIA recolheu alguns comentários desfavoráveis por 

parte das juntas de freguesia e de cidadãos, sobretudo devido aos impactos na 

paisagem, ruído e contaminação da água. O PETAF é propriedade de grupo 

multinacional espanhol e, desde 2009, conta com o primeiro percurso pedestre 

dedicado ao tema da energia eólica, denominado ‘Trilhos do Vento’, que disponibiliza 

também informações sobre o património natural e cultural da área.  Os terrenos, ao 

contrário dos casos anteriores, são arrendados sobretudo a proprietários privados. 

A central solar da Amareleja (CSA) situa-se no sul de Portugal, no município de Moura. 

Possui 2520 painéis solares e uma capacidade instalada de 46 MW, ocupando uma área 

de 250 hectares. Encontra-se muito próximo da vila da Amareleja (que tem 2500 

habitantes). A CSA iniciou a sua atividade em 2008 sem que tenha sido elaborado 

nenhum EIA, mas apenas alguns debates organizados localmente. A central foi 

desenvolvida inicialmente pela autarquia e por uma pequena empresa (Amper Solar) 
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tendo posteriormente sido vendida a uma empresa espanhola do setor. O município 

recebeu, dessa venda, 2 milhões de euros que reverteram para um fundo municipal 

que apoiou, entre outros projetos, a construção do Parque Tecnológico e a produção 

doméstica de energia solar. Os terrenos onde está localizada a central são arrendados à 

junta de freguesia da Amareleja.  

Resultados – Perceções sobre Energias Renováveis e 
Desenvolvimento Local: Ambivalências e Tensões 

A Escala Nacional 

A análise de conteúdo das entrevistas a agentes e entidades a nível nacional permite 

observar – malgrado alguma diversidade interna – a descoincidência de discursos 

acerca dos benefícios e desvantagens das energias renováveis a várias escalas, entre as 

ONGA’s e os representantes governativos e partidos políticos situados à esquerda no 

espectro político-partidário (PCP, PEV e BE) e as narrativas dos empresários e 

representantes governativos e/ou partidários situados ao centro e  à direita (PS, PSD e 

CDS-PP). No primeiro caso a ênfase é colocada sobretudo nos impactos ambientais 

negativos, nos escassos benefícios económicos para as comunidades, na necessidade 

de promover maior relação entre a produção de energias renováveis e as atividades 

económicas locais e na desequilibrada distribuição dos ganhos económicos, como 

demonstram os seguintes excertos de entrevistas:  

«Porque aquilo que é vendido às pessoas, é que elas vão ter um benefício direto e essas coisas 

todas. Aqui, já há muitos anos, como disse, sei lá aos anos que isto começou, havia até, vi isso ou ouvi 

na rádio, uma vez que andava no carro, e que dava o exemplo porque é que se devia ter o parque 

eólico, e as razões que dava para o parque eólico, eram coisas efémeras. E não era para bem-estar. 

Ou seja, a pessoa não melhora a sua qualidade de vida […]». (entrevista ONGA 5). 

«Agora, o facto de se instalar um parque eólico se isso traz vantagens para a economia local é um 

pouco como as barragens, não é?!, não tanto, antes pelo contrário, é um bocado acaba por competir 

com aquilo que poderia ser a economia local, não é, por retirar possibilidade de desenvolvimento de 

outro tipo de atividade […]». (entrevista representante PEV) 

«[…] Mas, mas nós defendemos também a passar muito do macro para o micro, precisamente por 

isso, porque podemos pensar em energia e a produção e energia como – o que é que serve melhor a 

sociedade e não o que é que serve melhor os lucros de meia dúzia de acionistas. E claramente o ter 

uma, um país que vive apenas no macro é ter um país que meia dúzia de empresas são proprietárias 

de toda a energia do país, isso é negativo porque os preços são elevados e são cada vez mais 

elevados, é negativo porque o resultante do lucro dessas empresas, o consumo energético que é uma 

necessidade essencial são aplicadas não no bem comum mas no bem de meia dúzia de acionistas». 

(entrevista representante BE) 

Observamos que, sobretudo no caso dos partidos políticos mais à esquerda, quanto à 

relação entre energias renováveis e desenvolvimento local, a ênfase é colocada na 

ambivalência, pesando os constrangimentos existentes nas áreas rurais e a necessidade 

de diversificação económica e a competição da produção de energias renováveis com 

329

Parte II



outras atividades locais, mas reconhecendo o impacto – mesmo se escasso – daquela 

produção em territórios fragilizados e remotos: 

«Em alguns casos, há uma rentabilidade mais ou menos fixa e garantida que acabou por ser uma 

saída para o problema dramático em que as políticas agrícolas colocaram muitos dos proprietários 

daqueles terrenos. […]». (entrevista representante PCP). 

No segundo caso – das empresas e dos representantes governativos e/ou de partidos 

políticos mais à direita, enfatizam-se geralmente, em detrimento dos possíveis 

impactos ambientais, os benefícios à escala global e a relevância para o 

desenvolvimento nacional e sustentabilidade, assim como as vantagens económicas 

para as comunidades locais, designadamente na criação de emprego: 

«o facto de termos, aqui no Alto Minho o facto de termos um grande portfolio, quase 300 MW, 

são 140 aerogeradores, aerogeradores esses que têm manutenções anuais, cada um tem uma 

manutenção 3 ou 4 vezes por ano, 4 vezes por ano aliás, e as empresas que têm que ter equipas, nós 

temos permanentemente equipas a fazer operações, a fazer manutenção de aerogeradores e as 

empresas, neste caso os fabricantes dos aerogeradores recorrem muito a pessoas que vivem próximo 

onde existe uma concentração suficientemente grande de parques eólicos, que é o nosso caso. E 

portanto, isso foi uma maneira também, não só a parte, para além da parte fabril que, que existe e 

que é importante em termos de criação de postos de trabalho». (entrevista Empresa 2) 

«Assim como as energias renováveis associadas ao poder local, ou seja, as energias que, de 

alguma forma, podem ser potenciadas localmente e com benefícios para a população e para o 

enquadramento em termos de coesão territorial […]. Sem, obviamente, contrariar o desenvolvimento 

económico do país, e localmente, que é de todo o interesse dos autarcas que tenham energias 

renováveis, que produzam e promovam emprego e contribuam para a sustentabilidade das contas 

das suas autarquias, até porque em alguns casos recebem mesmo uma percentagem». (entrevista 

representante CDS-PP) 

Também a articulação dos parques de energia renovável com as atividades económicas 

mais tradicionais dos territórios é enfatizada, juntamente com a melhoria de 

infraestruturas e equipamentos: 

«Portanto, estas, e as zonas onde estão instalados os parques eólicos eram zonas que, eram zonas 

de abandono puro e simples, ou de pastoreio, quando instalámos os parques eólicos elas podem 

continuar a ser zonas de pastoreio e continuam, continuam a ser de pastoreio, nós conseguimos fazer 

com que os acessos sejam a proteção contra incêndios, são zonas vigiadas com câmaras, etc., 

portanto, isso tem prevenido, tem permitido ajudar na prevenção contra os incêndios.» (entrevista 

Empresa 1). 

A Escala Local 

Apesar da sua diversidade, nos quatro casos de estudo analisados neste trabalho, no 

sentido de identificar as perceções dos agentes e atores locais sobre a relação entre 

energias renováveis e desenvolvimento rural, os benefícios e impactos positivos 

decorrentes da produção de energias renováveis são percecionados como bastante 
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escassos e indiretos. Tal perceção é particularmente nítida no caso da criação de 

emprego: 

«Não, a esse nível não trouxe, não fixou emprego nenhum a não ser um ou outro, mas até não são 

de cá, os funcionários» (entrevista PESF, Presidente da Câmara Municipal). 

«Aqui, a nível de Fafe, o impacte não é muito grande. Porquê? Porque a empresa que gere o 

parque é uma empresa espanhola, portanto, é uma empresa que as mais-valias e os impostos que 

paga provavelmente não os paga cá em Portugal, os funcionários a maioria deles são espanhóis 

também, não é?». (entrevista PETAF, Associação 4). 

No caso da CSA, a tensão entre a freguesia da Amareleja e a Câmara Municipal é 

claramente observada. Para a Câmara Municipal e outros agentes municipais a criação 

de emprego foi, de facto, uma das maiores vantagens decorrentes da implementação 

do projeto, enquanto para a Junta de Freguesia esses impactos foram muito modestos: 

«[…] quer a central de produção de energia, quer a fábrica, portanto, quer a outra componente, 

são componentes importantes que vieram trazer, portanto, algumas vantagens do ponto de vista da 

criação de emprego, do ponto de vista da qualidade de vida das populações». (entrevista CSA 

Presidente da Câmara Municipal) 

«Na verdade, há 10 ou 12 pessoas que lá trabalham que são da Amareleja, mas quer dizer, o 

impacte… na altura falava-se na maior central fotovoltaica do mundo, quer dizer, arranjarem-se 10 

ou 12 postos de trabalho, não vejo grande peso, não vejo onde é que está...» (Entrevista CSA 

Presidente da Junta de Freguesia). 

No mesmo sentido, em todos os casos de estudo, outros benefícios como o 

desenvolvimento do comércio local, a coprodução e propriedade da energia produzida, 

o apoio a eventos, mais reduzidos custos de energia para as comunidades, apoio à

construção de infraestruturas, assim como o envolvimento da população nos processos

de desenvolvimento, são também percecionados como muito limitados pelos agentes e

atores sociais locais:

«Porque as pessoas quando se falava e estavam de coração aberto, pensando que eventualmente 

isto iria ser aqui que eventualmente as pessoas beneficiavam dos custos a nível do consumo elétrico e 

acho que pagamos mais pela eletricidade aqui...». (entrevista CSA Presidente da Junta de Freguesia). 

«É pena é que os preços, em Fafe, não desçam, a nível de energia, não tenhamos qualquer 

aproveitamento disso. É só o município que vai buscar aquela verba e, depois, os moradores que 

praticamente levam com aquilo não têm qualquer benefício». (entrevista PETAF, Presidente da Junta 

de Freguesia 3). 

«Claro que trouxe movimento, trouxe pessoas para cá, para os tempos de montagem… Mesmo 

agora, na manutenção, estão cá pessoas de fora que vêm cá comer, dormir e afins. Mas é por aí, só». 

(entrevista PETAF, Vereador da Câmara Municipal). 

Outros benefícios de tipo convencional9, tais como os rendimentos adicionais para os 

municípios, freguesias e proprietários individuais, são frequentemente percecionados 

como tendo impactos positivos ao nível local.  
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«Apenas o dinheiro que entra, que nos permite usá-lo para, para o nosso orçamento, no fundo, 

para a execução orçamental que nós temos, é sempre um contributo bom, quer dizer, o que 

recebemos corresponde, corresponde, sei lá, se fizer hoje uma apreciação relativamente ao IMI, olhe, 

são cerca de 30% do que recebemos de IMI. Nada mau! Portanto, 30%, nós temos cerca de um milhão 

de euros de IMI, portanto, receber trezentos mil é bom, não é mau. Portanto, tem algum impacte 

positivo nesse aspeto». (entrevista PESF, Presidente da Câmara Municipal). 

«O benefício que as pessoas tinham, naquelas terras, era mesmo do pasto, da agricultura. O 

rendimento que eles têm com o aluguer dos terrenos é muito, muito superior ao que o próprio pasto 

lhes dava. Por isso mudou, sim senhor. Deixou de haver muita área para pasto, mas também passou a 

ter um rendimento monetário muito maior do que o próprio pasto dava. A nível financeiro, para as 

pessoas foi mais benéfico». (entrevista PETAF Presidente da Junta de Freguesia 5). 

Apesar desta perceção positiva, podemos observar uma ambivalência no que se refere 

à avaliação da distribuição dos ganhos a nível municipal e dos ganhos a nível da 

freguesia, por parte dos agentes locais e dos residentes, na linha do argumentado 

antes 3 6: 

«Benefícios, terá só a câmara municipal, em termos de entrada de dinheiro nos cofres. Que isso é 

inegável. Agora, a questão que se põe é: será que a entrada de dinheiro só por si é um benefício?» 

(entrevista PEA, cidadão que participou na consulta pública).  

No caso do parque eólico das Terras Altas de Fafe, onde os terrenos são sobretudo de 

proprietários individuais, existe igualmente uma perceção da escassez de benefícios 

para a população em geral: 

«Olhe, se calhar, trouxe para os proprietários. Quer dizer, para os proprietários dos terrenos. Para 

a freguesia em si acho que não trouxe nada. Arranjaram a estrada, tudo bem, o troço que faz, ou 

seja, nesse ponto, com certeza fizeram uns bons acessos. Tirando essa parte, não. Não trouxe mais 

nada. Antes pelo contrário, se calhar. Puseram-nos ali umas coisas na serra, não é? Digo eu. [...] E eu 

acho que, se calhar, mais valeria, no meu entender, pagar menos nesse ponto e beneficiar, ou seja, 

intervencionar na freguesia». (entrevista PETAF, Presidente da Junta de Freguesia 1). 

Estes excertos permitem-nos igualmente observar a existência de alguma ambivalência 

e tensão no que se refere ao modo como os rendimentos adicionais são investidos, 

assim como uma descoincidência entre as expetativas geradas inicialmente e os 

benefícios efetivamente experimentados, no sentido do que é demonstrado noutros 

estudos 5 9 15: 

«[…] era para fazer aqui mais coisas do que fez e uma vez que as coisas estavam aqui montadas 

para que é que levou quase tudo para Moura? […] Pois, não é mudarem as coisas para Moura. Isto 

não tem pés nem cabeça. Começaram aqui e era aqui que continuava». (entrevista CSA, morador 

Amareleja 8). 

«Iam reparar as escolas antigas, para efeitos depois de interpretação da zona. Vejo isso 

publicitado, as escolas estão praticamente na mesma». (entrevista PEA, morador 6). 
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Apesar destas ambivalências e controvérsias, um benefício relativamente consensual 

para agentes e atores locais pode ser identificado: o que se refere à maior promoção e 

divulgação das localidades e das regiões onde os parques eólicos e a central solar se 

encontram localizados. Tal promoção tem sido essencialmente realizada através da 

criação de ‘marcas’ territoriais associadas à produção de energias renováveis (como o 

caso das ‘Terras de Sol’, na Amareleja e dos ‘Trilhos do Vento’ nas Terras Altas de Fafe) 

e tem um ‘efeito de demonstração’ importante6, sobretudo relacionado com o 

desenvolvimento de projetos de natureza educativa (existentes, aliás, de forma mais 

ou menos organizada, nos quatro casos de estudo que analisámos, particularmente na 

CSA e no PETAF) e com o aumento da atratividade turística dos territórios, na linha do 

sugerido em estudos semelhantes 6 22 23 24: 

«Já cá tivemos o Embaixador do Japão, isso no meu tempo ainda. Já cá tivemos o Embaixador da 

Austrália, já cá tivemos uma, um grupo, primeiro de quatro e depois de vinte autarcas ligados às 

energias de França, Franceses, primeiro vieram quatro a abrir caminho e tal, fomos lá com eles. […] 

(Entrevista CSA, Ex-presidente da Junta de Freguesia). 

«[…] tudo isto acaba por atrair, pessoas que visitam a central, algumas acabam por permanecer 

cá mais uns dias, dão movimento à restauração, visita-nos muita gente». (entrevista CSA, Presidente 

da Câmara Municipal). 

«A nível de visitantes, sim, há muitos visitantes. Creio que ainda há, creio que ainda há, hoje, mas 

houve, durante anos, como lhe digo, excursões. As pessoas vinham de todo o Vale do Ave, por aí 

abaixo, vinham ver, porque também foi o primeiro parque, aqui nesta zona. […] E aos Sábados e 

Domingos aquilo era, de facto, autênticas excursões». (entrevista PETAF, Ex-Vereador Câmara 

Municipal). 

Como argumentámos antes, alguns dos (ainda que escassos) benefícios e impactos 

positivos que são percecionados em termos do desenvolvimento local, podem ser 

comprometidos pelo facto dos promotores (e principais beneficiários) dos projetos de 

produção de energias renováveis serem grandes empresas nacionais e internacionais1 2 

3 6 9. Efetivamente, em todos os casos analisados (mesmo no caso da CSA, apesar da sua 

origem particular), os residentes e agentes municipais e locais, referem uma relativa 

subordinação dos interesses e necessidades locais aos interesses daquelas empresas: 

«Quem beneficiou, em primeiro lugar a empresa, a SEALVE, Sociedade Elétrica de Alvaiázere, que 

é uma sociedade anónima, que não se sabe quem é que são os gerentes, esses gerentes nunca 

debateram com a população a questão do parque eólico, ninguém sabe quem é que faz parte dessa, 

dessa, dessa empresa, por isso, o único beneficiário terá sido essa empresa». (entrevista PEA, cidadão 

que participou na consulta pública). 

«Eu acho que terá sido a empresa que os construiu [a ter mais benefícios], certamente. 

Certamente!». (entrevista PESF, Associação 4). 

No que diz respeito à articulação entre a produção de energias renováveis e outras 

atividades locais, poucos impactos positivos são percecionados, se excetuarmos os 

(também) escassos benefícios associados ao turismo e ao desenvolvimento de projetos 

educativos, já mencionados.  
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Conclusão 

Do anteriormente exposto, ainda que de forma breve, podemos concluir que, nos casos 

estudados, não existe evidência da emergência de processos de desenvolvimento local 

consistentes, sustentados e sustentáveis a partir da produção de energias renováveis. 

Observa-se, aliás, da análise de conteúdo a agentes e entidades a nível nacional que as 

preocupações com o desenvolvimento local são limitadas. Ainda a este nível, apesar de 

existir alguma diversidade interna, os dados revelam uma descoincidência de discursos 

entre duas grandes categorias de entrevistados no que se refere aos benefícios e 

desvantagens da produção de energias renováveis, a várias escalas territoriais. Por um, 

o discurso das ONG’s e dos representantes políticos de partidos situados mais à

esquerda, que revelam sobretudo preocupações relacionadas com os impactos

ambientais, por outro lado, as narrativas das empresas produtoras e dos

representantes políticos mais à direita que enfatizam os aspetos económicos e de

sustentabilidade global.

Existe uma clara descoincidência entre o discurso global sobre a produção de energias 

renováveis e a apreciação do seu contributo socioeconómico e ambiental positivo às 

diversas escalas, especialmente à escala local. A este nível, apesar de existir igualmente 

alguma diversidade nos casos analisados, é nítida a perceção das desigualdades no que 

se refere aos benefícios e impactos positivos decorrentes da implementação de 

parques de energias renováveis, na linha do argumentado também por outros autores3 

6

. Os dados permitem igualmente constatar a existência de um conjunto de 

ambivalências e tensões a esta escala relativamente ao contributo das energias 

renováveis para o desenvolvimento local. A evidência empírica demonstra, por um 

lado, a existência de perceções positivas no que se refere aos impactos 

socioeconómicos, especialmente associados à criação de emprego e rendimentos 

adicionais para as autarquias, e por outro lado que esses impactos são entendidos 

como escassos, limitados e desiguais. Tais conclusões são semelhantes às de estudos 

anteriores 3 6. Outra ambivalência pode ser observada entre a perceção e a valorização 

dos benefícios em termos da criação de emprego a nível local pelos municípios e a 

população e as juntas de freguesia que tendem a considerar aqueles benefícios como 

extremamente limitados. Tal como nos estudos conduzidos por Brown3 e del Río e 

Burguillo6 uma outra ambivalência relaciona-se com a perceção da desigual distribuição 
dos benefícios que, nos casos analisados, resulta do desequilíbrio entre os ganhos 

obtidos a nível municipal e a nível das freguesias, assim como entre os escassos 

benefícios sentidos pela população local e os obtidos pelos donos dos terrenos onde 

estão localizadas as infraestruturas (mais evidente no PETAF) e, muito particularmente 

pelas empresas promotoras da exploração de energias renováveis (como também 

evidente nos trabalhos de Munday et al..9 e Szarka21. Existe igualmente, relacionado 
com o anteriormente exposto, um sentimento de não cumprimento de expetativas e 

de subordinação dos territórios locais a interesses exteriores (o do poder político, o das 

empresas, o do país em geral), na linha do que concluíram também outros autores 5 9 

15. Este aspeto pode contribuir para o reforço da tendência de marginalização das áreas  
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rurais, observada nos processos de transformação das últimas décadas, e comprometer 

o desenvolvimento sustentável daqueles territórios.

Finalmente, um dos  (senão o único) impactos positivos mais consensuais a nível local, 

especialmente nos casos do PETAF e da CSA, é o contributo que as energias renováveis 

podem ter na promoção (ou ‘efeito de demonstração’6) das comunidades a nível 

nacional e internacional, designadamente através da criação de marcas específicas 

relacionadas com os parques eólicos e as centrais solares (Terra do Sol, na Amareleja 

ou ‘Trilhos do Vento’, em Fafe) importantes no desenvolvimento de projetos 

educativos e turísticos.  
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Resumo 

Actualmente as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) são infraestruturas 

que consomem energia de modo intensivo. Uma vez que os equipamentos instalados 

registam consumos energéticos significativos, a ETAR de Frielas desde 2015, enquadra-

se à luz da legislação em vigor como um consumidor intensivo de energia, sendo, por 

conseguinte, obrigado a cumprir metas de redução de consumo, devendo tornar-se 

eficiente a nível energético a curto / médio prazo. 

Como os processos e operações unitárias desenvolvidas nas ETARs apresentam um nível 

de complexidade face às suas características, as medidas de eficiência energética 

propostas para o tratamento secundário (arejamento) e para o tratamento de afinação 

(biofiltração) devem ser implementadas em função das suas condições normais de 

funcionamento. 

São propostas medidas devidamente fundamentadas, tendo como base a análise 

intrínseca o período de retorno do investimento expectável na substituição de 

turbocompressores na fase do arejamento do tratamento secundário e na poupança de 

custos através do controlo de fugas de ar comprimido no processo de biofiltração no 

tratamento de afinação. 

Palavras-chave 

Ar comprimido, Arejamento, Biofiltração, Eficiência energética, Tratamento de afinação 

e Tratamento secundário. 

Introdução 

A ETAR de Frielas faz parte integrante das Águas do Tejo Atlântico – Grupo Águas de 

Portugal, servindo a maior parte da bacia hidrográfica do rio Trancão. Tem como 

objetivo estratégico contribuir para a despoluição das bacias hidrográficas e dos meios 

recetores na sua área de influência, contribuindo assim para a melhoria das condições 

ambientais, dos valores naturais em presença e da qualidade de vida das populações 

na área servida. 

O sistema de Frielas serve parte dos Municípios de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, 

Vila Franca de Xira e Sintra e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo. É 

constituído atualmente pela ETAR, 6 estações elevatórias e cerca de 95 Km de 

intercetores e emissários, estando em fase de ampliação. 
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A ETAR com capacidade para tratar cerca de 70 000 m3/dia, possui na sua fase líquida, 

um nível de tratamento terciário (com um tratamento secundário suportado através de 

um sistema por lamas ativadas, incluindo tratamento de afinação por biofiltração e 

desinfeção do efluente por ultravioleta, para reutilização da água tratada). 

Em 2014, a ETAR já apresentava a capacidade para atender cerca de 700 000 

habitantes equivalentes tendo tratado um volume total anual de águas residuais de 

cerca de 22,5 milhões de m3 (ISQ, 2015) 

Figura 1: Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo e Trancão – 

Subsistema do Trancão. (Fonte: Simtejo, 2006) 

O tratamento secundário contempla o tratamento biológico, que é desenvolvido com 

recurso a lamas ativadas em regime de média carga com arejamento por difusão de ar, 

o que permite a remoção de matéria orgânica dissolvida. Os microrganismos que

constituem a lama ativada convertem a matéria orgânica em gases e tecido celular,

depurando a água. A biomassa, constituinte das lamas ativadas, necessita de

importantes quantidades de oxigénio, pelo que é indispensável arejar os tanques.

Neste caso, o arejamento é feito com injeção de ar (microbolhas) no fundo dos tanques

com o recurso a turbocompressores, que serão sujeitos a análise específica mais

adiante.

A biofiltração associada à etapa de afinação, processa-se em 8 tanques contendo 

biofiltros, ou seja, um material de suporte flutuante constituído por esferas de 

poliestireno devidamente colonizadas por biomassa depuradora que promove a 

remoção da poluição solúvel e a clarificação do efluente por filtração através de leito 

de biomassa arejada. A alimentação aos biofiltros é efetuada em fluxo ascendente, 

sendo a água tratada recolhida em cisterna localizada sobre os biofiltros. Quando há 

biomassa em excesso, é removida por lavagem do biofiltro em etapas alternadas de  

338

Parte II



arejamento forte e de retorno de água tratada a partir da cisterna sobre os biofiltros. 

Os equipamentos utilizados para garantir o ar comprimido para o processo de afinação 

são os compressores e para a lavagem dos filtros são os sopradores. 

Figura 2: Fluxograma do processo produtivo da ETAR de Frielas e identificação dos 

processos sujeitos a análise no presente artigo (Fonte: Simtejo, 2006) 

Objectivos 

Pretende-se conhecer quais são os regimes de funcionamento inerentes aos sistemas 

de ar comprimido existentes na ETAR de Frielas e que dão apoio ao processo de 

tratamento secundário e de afinação, de modo a avaliar as potências dos 

equipamentos envolvidos bem como os respectivos consumos energéticos. 

Com base nos valores obtidos de modo directo para o arejamento ou estimados com a 

maior fiabilidade admissível para a biofiltração, serão analisadas oportunidades de 

melhoria avaliando os diferentes cenários de previsão de funcionamento dos sistemas, 

reduzindo os custos de funcionamento e minimizando assim os impactes financeiros e 

ambientais inerentes ao funcionamento diário da ETAR. 

Metodologia adoptada 

Tratamento secundário com recurso a arejamento 

Foram identificados quais os equipamentos consumidores de energia e respectivo 

circuito de alimentação de ar comprimido desde a fonte até aos seus pontos terminais 

(difusores de bolha fina) que estão instalados em cada um dos 6 tanques de 

arejamento da ETAR de Frielas. Cada tanque apresenta uma capacidade unitária de 4 

000 m3. Constatou-se a existência em funcionamento de 2 turbocompressores 
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(modelo HST 9000–1-H) instalados em 2002 que estarão na sua fase final de vida útil e 

de um sobrepressor híbrido (Aerzen D 98 S Delta Hybrid) que dá o apoio necessário 

para a garantir o arejamento nos tanques com um “set-point” constante requerido de 

1,2 mg O2/l. 

Figura 3: Tanque de arejamento convencional em regime de média carga  

(à esquerda) e tanque de arejamento com tecnologia Nereda TM (à direita) 

De acordo com as informações da gestão de operações da ETAR de Frielas, para 

garantir o processo de arejamento, é requerido um caudal de ar comprimido total que 

seja constante entre os 15 000 e os 20 000 Nm3/h. Tal facto foi constatado em junho 

de 2017, em visita técnica realizada, onde estavam em funcionamento os três 

compressores a seguir identificados. 

Tabela 1: Caracterização dos equipamentos instalados (sistema 2+1) 

para garantir o funcionamento dos seis tanques de arejamento. 

Equipamento Potência nominal Condições de funcionamento 

Turbocompressor HST 

9000-1-H 
240 kW Constante - 75 a 80 % da plena carga 

Turbocompressor HST 

9000-1-H 
240 kW Constante - 75 a 80 % da plena carga 

Sobrepressor AERZEN 

Delta Híbrido  
100 kW Constante - 60 a 100 % da plena carga 

Nota: Valores considerando T média do ar de 25 °C e Humidade relativa de 50% 

Para determinar o histórico de consumos, foi instalado um analisador de rede (Fluke 

435, n.º série DM 9561073) no quadro geral associado ao funcionamento dos 

turbocompressores no processo de arejamento. O analisador de rede registou a leitura 

de consumos entre 27 de Junho até 04 de Julho de 2017, tendo monitorizado 10 187 

registos intervalados ao minuto. Foram analisados os seguintes parâmetros: Potência 

activa, reativa e aparente; factor de potência; frequência, voltagem e corrente 

eléctrica. 
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Figura 4: Analisador de rede utilizado (à esquerda) e quadro eléctrico associado ao arejamento 

no tratamento secundário (à direita)  

Das medições efectuadas resultou o respectivo diagrama de carga 

Figura 5: Diagrama de cargas associado ao funcionamento dos compressores identificados na 

tabela 1. 

Analisando o diagrama de carga, registam-se consumos instantâneos que rondam um 

intervalo de potência média entre 420 kW e 460 kW, demonstrando um 

comportamento constante no decorrer do período de leitura em contínuo. 

Em função do comportamento dos equipamentos ao longo da semana de medições, o 

apoio dos resultados do diagrama de carga permite constatar que os 2 

turbocompressores operaram a uma potência instantânea entre 360 kW a 384 kW (180 

kW a 192 kW x 2) e o compressor híbrido funcionou entre uma potência de 60kW a 100 

kW, explicando assim as variações registadas entre 426 kW e os 484 kW. Assume-se 

que os valores obtidos estejam correlacionados com os 15 000 e os 16 000 m3/h de ar 

comprimido fornecido pelos 2 turbocompressores + 1 sobrepressor híbrido em 

conjunto. 

Pela ficha técnica apresentada na figura 5, cada um dos dois compressores HST S9000-

1-H-4 instalados, com zero horas de funcionamento, apresentam para um caudal de 8

200 Nm3/h a uma pressão diferencial de 0,8 bar, uma eficiência total de cerca de 69%

por turbocompressor, ou seja, valor obtido desde o “input” energético até ao “output”
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de ar comprimido, considerando a eficiência electromecânica (incluindo perdas de 

componentes auxiliares, perdas de rolamentos, perdas associadas à frequência de 

funcionamento e relação com as harmónicas) bem como as perdas electromagnéticas 

do motor acoplado e as perdas de ventiladores) bem como a eficiência isentrópica 

(perdas de compressão). Após quase 20 anos do seu funcionamento, admite-se que a 

sua eficiência actual ronde os 60%. 

Figura 6: Curva óptima de caudal / pressão associada aos turbocompressores HST 

instalados na ETAR de Frielas (Fonte: SULZNER) 

Complementarmente é assegurado pelo sobrepressor híbrido um caudal entre 1 600 a 

3600 Nm3/h garantindo assim as necessidades totais de ar comprimido para o 

arejamento (entre 15 000 m3/h a 20 000 m3/h). 

Tratamento de afinação com recurso a biofiltração 

Para esta fase de tratamento foram identificados os equipamentos consumidores de 

energia devidamente caracterizados na tabela seguinte. 

Tabela 2: Caracterização dos equipamentos instalados no processo de biofiltração (Fonte: 

ISQ,2015) 

Equipamento Potência nominal Pressão da rede 

Atlas Copco GX4 (compressor) 4 kW 7 bar 

Ciata T-300 D (reserva) 2,2 kW Não aplicável 

Aerzen (soprador) Não disponível Até 2,5 bar. 

Ou seja, existe um compressor (Atlas Copco GX4) e um secador acoplado e um 

compressor de reserva (Ciata t-300 D) que se destina a abastecer os diversos 

equipamentos pneumáticos de controlo e pontos terminais. Em complemento, a ETAR 
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de Frielas está dotada de dois sopradores que asseguram a função de lavagem 

periódica dos filtros durante o processo de biofiltração (até 2 horas diárias). 

Figura 7: Compressor (à esquerda e ao centro) e soprador (à direita) eléctrico associado ao 

processo de biofiltração no tratamento de afinação 

Aquando do funcionamento do processo de biofiltração, o compressor opera até 6 

horas durante o dia a uma pressão de serviço de 7,0 bar. No dia 29 de novembro de 

2016, foi verificado que a pressão de circuito de ar comprimido à chegada da galeria 

técnica era de 6,5 bar. 

Figura 8: Medidor de pressão à entrada da galeria de biofiltração para abastecimento 

dos respectivos 8 tanques associados - tratamento de afinação 

Uma vez que toda a rede de ar comprimido no edifício de biofiltração terá uma 

extensão total aproximada de 60 metros e considerando os equipamentos e as 

pressões supramencionadas, admitiu-se que neste edifício poderia estar reflectido um 

desperdício de energia que poderia ser significativo. 

Assim, foi utilizado um detector de fugas ultrassónico (Leakshooter LKS 1000 – V2 

T1567) no dia 29 de Novembro de 2016 que percorreu a rede de ar comprimido e 

identificou as fugas existentes nos pontos de injecção de ar comprimido em cada local 

inerente aos tanques de biofiltração e na rede de sopradores. 
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Figura 9: Medição de locais passíveis de apresentar fugas de ar comprimido com 

recurso a medidor de pressão ultrassónico na galeria de biofiltração  

Da monitorização realizada, foram identificadas 5 fugas nos pontos terminais na galeria 

de biofiltração e 3 fugas nas uniões de tubagens associadas ao circuito de lavagem de 

filtros, próximo dos sopradores. 

Figura 10: Exemplos de fugas de ar comprimido identificados por indicação do 

medidor de pressão ultrassónica na galeria de biofiltração 

Tratamento de Resultados Obtidos  

Tratamento secundário com recurso a arejamento 

Foram desenvolvidas as seguintes hipóteses de cenários de desenvolvimento: 

Cenário 1 – Implica a substituição da solução existente (2+1) por dois novos 

turbocompressores de levitação magnética (HST 40-300-1-H) que asseguram o pleno 

funcionamento do sistema, sendo colocado o sobrepressor híbrido na condição de 

reserva de apoio. Para garantir o funcionamento em condições adequadas, com 

arranques e paragens adequadas ao “set-point” pretendido de oxigénio dissolvido, 

poderão assegurar um caudal de ar comprimido total máximo até 22 000 Nm3/h.  

Na fase inicial de vida útil, propõe-se o consumo diferenciado de ar comprimido entre 

os 2 turbocompressores em funcionamento, garantindo a rotatividade do “set-point” 

de equipamentos (com frequência semanal ou quinzenal), permitindo um caudal de 

abastecimento superior aos cerca de 16 000 m3/h actualmente requerido para 

arejamento, evitando assim necessidades de recirculações ou défice de ar comprimido 

para o arejamento, sendo os arranques e paragens devidamente apoiados por 

variadores eletrónicos de velocidade (VEV). 
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Tabela 3: Caracterização dos equipamentos na fase de arejamento – Cenário 1 

(Fonte: Sulzer, 2018) 

Equipamentos Caudal Ar 

Comprimido 

Potência 

nominal 

Eficiência 

total 

Turbocompressor HST 40-300-1-H 10 000 Nm3/h 250 kW 79 % 

Turbocompressor HST 40-300-1-H 8 200 Nm3/h 216 kW 76% 

Total 18 200 Nm3/h 466 kW 78% 

Figura 11: Curva óptima de caudal / pressão dos turbocompressores HST-40-300-1-H e 

respetiva validação para os cenários 1 e 2 (Fonte: SULZNER, 2018) 

De realçar que os novos turbocompressores garantem uma capacidade unitária de 

abastecimento ajustável entre os 6 000 e os 16 000 Nm3/h, com variador eletrónico de 

velocidade acoplado, enquanto que os turbocompressores em utilização apenas 

garantem uma gama de caudais entre 3300 e os 9000 Nm3/h, estando em 

funcionamento ininterrupto constante numa potência instantânea registada na ordem 

dos 420 kW havendo a perceção que no âmbito da operação da ETAR poderão ocorrer 

episódios de excesso ou débito de ar comprimido sem que haja o controlo adequado 

para o efeito. 

Cenário 2 - Considera-se o abastecimento equitativo pelos turbocompressores, 

procurando garantir o arejamento desejado atingindo os requisitos mínimos para o 

efeito. Neste cenário procurou-se garantir que o abastecimento fosse efectuado 

apenas para cobrir as reais necessidades de abastecimento (a partir de 16 000 m3/h)  
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Tabela 4: Caracterização dos equipamentos na fase de arejamento – Cenário 2 (Fonte: Sulzer, 

2018) 

Equipamento 
Caudal Ar 

Comprimido 

Potência 

nominal 

Eficiência 

total 

Turbocompressor HST 40-300-1-H 8 200 Nm3/h 216 kW 76 % 

Turbocompressor HST 40-300-1-H 8 200 Nm3/h 216 kW 76% 

Total 16 400 Nm3/h 432 kW 76% 

Os dados base para a definição de cenários são os seguintes: 
• Temperatura do ar exterior = 25ºC e Humidade Relativa = 50%
• Caudal de abastecimento de ar comprimido requerido = 15 000 – 16

000Nm3/h e os 20 000 Nm3/h
• Diferencial de pressão associado (capacidade de injeção de ar nos

difusores) = 0,8 bar
• Manutenção anual - kit de filtros por turbocompressor (na ordem de 500€)
• Substituição de baterias e ventiladores do variador de 4 em 4 anos (na

ordem dos 1500 €)

Assume-se a não alteração da configuração da rede de ar comprimido e respectivos 

equipamentos e acessórios associados (exemplo - difusores de membranas). 

Compressor híbrido apenas deverá operar como situação de apoio. 

Tratamento de afinação com recurso a biofiltração 

O compressor Atlas Copco GX4 funciona uma pressão de serviço de 7 bar. A rede de ar 

comprimido na galeria de biofiltração está a operar a um valor de 6,5 bar. 

Considerando as espessuras das fugas detectadas (uma de 0,5 mm, duas de 1,0 mm e 

duas 1,5 mm), foi avaliado de acordo com a tabela seguinte o somatório de fugas de ar 

comprimido registado na rede. 

Tabela 5: Determinação do caudal de fugas (m3/min) com base na pressão do ar comprimido e 

no diâmetro do orifício por onde se verifica a fuga (Fonte: Adene, 2016 
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Considerando o normal período de funcionamento do compressor, as 5 fugas 

detectadas requerem ao compressor uma potência adicional de 5,2 kW. Ou seja, 

haverá um consumo adicional de 936 kWh /mês para compensar as fugas identificadas, 

o que perfará um custo de energia activa de cerca de 90€/mês, ou seja 1080 € / ano

(admitindo o preço de 0,096 kWh/€ para regime de média tensão).

Para o funcionamento dos sopradores Aerzen se operarem até 2 horas diárias a uma 

pressão de serviço até 2,5 bar, consideram-se que existem 2 fugas de 1 mm. Essas 

fugas requerem ao compressor uma potência adicional de 0,54 kW o que perfaz um 

consumo adicional de 32,4 kWh / mês para garantir a respectiva compensação de carga 

ou seja, um consumo de 38€/ano. 

Recomendações 

Tratamento secundário com recurso a arejamento 

Cenário 1 - Após substituição de 2 turbocompressores HST 9000-1-H (tabela 1 e Figura 

5) para 2 turbocompressores HST 40-300-1, registar-se-á de modo imediato uma

elevada poupança de consumos energéticos nominais. No entanto tal não é

quantificável se compararmos resultados de modo directo pois estamos a considerar

dois regimes de funcionamento diferentes entre si.

Tabela 6: Análise qualitativa dos principais custos inerentes aos grupos de 

turbocompressores 

Turbocompressores HST 9000-1-H 

(a operar na situação actual) 

Turbocompressores HST 40-300-1 

(em caso de estudo) 

Consumo significativo inerente a um 

funcionamento contínuo 

Custo inerente a um funcionamento 

optimizado, com arranques e paragens 

devidamente programados (com reduções 

até 20% do consumo actual verificado)) 

Avarias frequentes (sobreaquecimentos de 

motores, variadores de velocidade, desgaste 

dos rolamentos de segurança por sub e sobre 

pressões magnéticas) 

– no mínimo 2 vezes por ano

Avarias quase nulas. 

Considerar custos de adaptação dos quadros 

eléctricos nos dois novos cenários, pois é 

expectável que se requeira uma alimentação 

eléctrica de maior capacidade. Tal facto 

implica a revisão do quadro e dos cabos 

eléctricos associados para redução do efeito 

de Joule expectável. 

Necessidade de assistência técnica frequente 

em função das avarias registadas -  

entre 20 000 a 30 000€/ano 

Custo de aquisição – cerca de 130 000 € 

Reduzida assistência técnica anual 

(substituição de filtros e substituição de 

baterias e ventiladores de variador de 4 em 4 

anos) – cerca de 850 € / ano 
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Turbocompressores HST 9000-1-H 

(a operar na situação actual) 

Turbocompressores HST 40-300-1 

(em caso de estudo) 

Paragens forçadas decorrentes das avarias 

significativas (entre 6 e 12 meses) 
Paragens não forçadas 

Recirculação forçada de efluente por 

diversas vezes em função das paragens 

ocorridas por avarias identificadas. 

Recirculação de efluente conforme definido 

em gestão operacional 

Cenário 2 - Em termos absolutos e comparando a necessidade em garantir o 

abastecimento unitário de um caudal de ar comprimido de 8200 Nm3/h, após 

substituição de turbocompressores HST 9000-1-H (tabela 1 e Figura 5) para 

turbocompressores HST 40-300-1 verificar-se-á uma poupança nominal unitária de 24 

kW (redução de cerca de 10% do consumo instantâneo), devido à redução de potência 

nominal de 240 kW para 216 kW. 

Esta solução para além de permitir uma melhoria em eficiência energética unitária por 

turbocompressor, elimina ainda a necessidade do funcionamento do sobrepressor 

híbrido para complementar os arejamentos requeridos, passando a funcionar apenas 

em situações de emergência. 

O tempo de recuperação do investimento (“payback”) unitário a efectuar com a 

aquisição de um novo turbocompressor será de cerca de 6,5 anos considerando apenas 

a poupança efectiva em avarias detectadas. Acrescentando o valor de poupança de 

energia com o novo equipamento (redução de 24kWh) então o período de retorno do 

investimento (“payback”) unitário será de 3,4 anos. (Ao preço da tarifa de média 

tensão (0,095€/kWh)). 

Por último e é importante considerar os custos de adaptação dos quadros eléctricos 

nos dois novos cenários, pois é expectável que se requeira uma alimentação de maior 

capacidade. Tal facto implica eventualmente rever o quadro e os cabos eléctricos 

associados (reduzindo assim o efeito de Joule). 

Tratamento de afinação com recurso a biofiltração 

Em função dos dados anteriormente apresentados e considerando um regime de 

funcionamento constante com a presença apenas das fugas identificadas, prevê-se um 

“payback” de aquisição de equipamento de medição de ultrassons na ordem dos 2,5 

anos. Este equipamento permite apoiar a planificação e execução de um plano de 

manutenção preventiva capaz de apoiar a reduzir ao máximo os níveis de fugas 

detectados. 
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Recomendações 

Se é necessário garantir a adequada selecção de turbocompressores que sejam mais 

eficientes no decorrer do tratamento secundário (com conhecimento de caudal de 

abastecimento, definição de perda de pressão e de set points optimizados), também é 

necessário garantir a planificação da manutenção preventiva no controlo de fugas da 

rede de ar comprimido na biofiltração. É ainda essencial considerar a localização e 

limpeza da zona técnica da central de compressores, o nível da qualidade do ar 

requerida, a secagem adequada do ar comprimido, a retirada de condensados, o 

controlo de fugas, a configuração e o bom estado de conservação da rede de ar 

comprimido, a minimização da pressão de serviço da rede para o nível optimo, a 

manutenção preventiva adequada dos equipamentos, a sensibilização de todos os 

utilizadores de ar comprimido para o uso correcto desta utilidade e a implementação 

de práticas de monitorização on-line de consumos.  

Numa lógica de gestão operacional, propõe-se a definição do indicador de 

desempenho energético (kWh de energia consumida/m3 de ar comprimido insuflado) 

para gestão do consumo específico de ar comprimido que deve ser monitorizado em 

intervalos planeados (e.g. períodos semanais, mensais, trimestrais e semestrais) de 

forma a tornar possível a identificação de desvios a curto e a médio prazo. 

Num sentido mais abrangente, recomenda-se ainda a implementação de um sistema 

de gestão de energia baseado na implementação da norma ISO 50001 que possibilitará 

garantir de modo integrado a melhoria contínua visando a eficiência energética na 

ETAR adoptando para o efeito uma política energética, devidamente fundamentada 

através de um plano de acção de energia, contendo um controlo operacional efectivo e 

devidamente suportado por mecanismos de verificação e revisão tais como auditorias 

internas e reuniões de gestão operacional entre os responsáveis das áreas funcionais. 

Conclusões 

A monitorização dos consumos energéticos associados à produção de ar comprimido 

numa ETAR, permite identificar os possíveis desvios nos consumos originados por 

ineficiências, desperdícios ou desconhecimento de informação técnica sobre o 

funcionamento dos mesmos. As alterações registadas podem originar uma reavaliação 

dos parâmetros de monitorização, indicadores de desempenho energéticos e medidas 

aplicáveis do sistema de ar comprimido o que permite identificar e corrigir essas 

ineficiências. 

Com este artigo, procurou-se demonstrar como o consumo de ar comprimido poderá 

ser analisado por métodos directos e indirectos.  
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A implementação de várias medidas de utilização racional de energia, tais como 

aquisição de novos compressores mais eficientes de segunda geração, os ajustes dos 

respectivos “set-points” de funcionamento, a manutenção preventiva e uma 

monitorização permanente de fugas num sistema de ar comprimido, permite controlar 

os custos e manter o sistema na sua máxima eficiência energética, além de contribuir 

para o aumento da sua fiabilidade, do aumento do período de vida útil dos 

equipamentos e do desempenho, minimizando o impacto ambiental por via da redução 

do consumo de energia eléctrica e consequentemente das emissões de CO2 

equivalentes associadas. 
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Resumo 

A utilização de energias renováveis para a construção de fogões sustentáveis é positiva 

sob aspectos sociais, ambientais e econômicos, sobretudo para as comunidades mais 

carentes. Assim, o objetivo deste artigo foi identificar tecnologias e atores sociais que 

desenvolvem e difundem no Brasil o uso de fogões que utilizam energias renováveis 

para o seu funcionamento. Este estudo é qualitativo e exploratório, e três projetos de 

fogões sustentáveis foram analisados: biogás para fogões comuns, fogões solares com 

papelão e fogões solares em formato parabólico. Os resultados do artigo demonstram 

que a sociedade civil é o principal agente desses projetos no país, havendo necessidade 

de maior atuação de entidades públicas, visto que os projetos não possuem recursos 

suficientes para sua manutenção. 

Introdução 

O uso do botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) tem impactos negativos nas 

dimensões social, econômica e ambiental; e a lenha, alternativa a ele, também tem 

impactos negativos tanto no campo ambiental quando no da saúde humana. Diante 

disso, levanta-se a seguinte questão: existem alternativas mais sustentáveis que o uso 

de GLP e lenha para cozinhar? Buscando resposta a esta indagação, o objetivo geral 

deste artigo foi identificar tecnologias e atores sociais que desenvolvem e difundem no 

Brasil o uso de fogões sustentáveis que utilizam energias renováveis para o seu 

funcionamento. 

A justificativa para esta temática de estudo permeia a relação entre sustentabilidade e 

direitos humanos, considerando-se que, além dos impactos ambientais do GLP, há 

também um contexto de direito à segurança alimentar e à saúde. Isso porque o custo 

do botijão de GLP no Brasil, que tem um preço médio de 

%7,5 a %8,5 do salário mínimo, impacta as famílias de baixa de renda, fazendo com 

 que a solução para cozinhar seja o uso da lenha, ou o comprometimento da renda 

familiar comprando o GLP em detrimento de outras necessidades básicas. 
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Uma proposta de enfrentamento desta situação é por meio de projetos sociais que 

utilizem energias renováveis para cozinhar em alternativa ao uso do botijão de gás GLP, 

que é um combustível fossil; e à lenha que, apesar de ser um combustível renovável, 

tem impacto negativo no ambiente e na saúde humana. Os projetos que foram 

identificados neste artigo abrangem o uso de duas tecnologias socioambientais: fogões 

de energia solar e uso de gás metano de estrume de animais como biogás para a 

cozinha. Ressalta-se que, enquanto a tecnologia de fogão solar pode ser usada tanto na 

cidade quanto no campo, a de biogás, por meio de biodigestor que recebe estrume, é 

indicada para famílias na zona rural, que são aquelas que mais utilizam fogões à lenha. 

Referencial teórico 

O referencial teórico deste estudo está dividido em duas partes. A primeira apresenta 

os impactos no âmbito ambiental e social do uso da lenha. A segunda apresenta as 

tecnologias e vantagens do uso de fogões solares e de biodigestores para produção de 

biogás. 

O uso da lenha para cozinhar: impactos ao meio ambiente e à 
saúde humana 

Um estudo das Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), 

realizado no ano 2000, indicava que o uso da lenha para cozinhar tinha um impacto no 

desmatamento de 960 milhões de m2 de florestas por ano no mundo; corroborando 

com esse dado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que mais de três bilhões 

de pessoas no mundo dependem de combustíveis sólidos, incluindo lenha, carvão 

mineral, carvão vegetal e resíduos orgânicos para cozinhar.1 O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas estimou que 40,9% dos moradores rurais e 2,6% dos urbanos 

utilizavam fogão à lenha no Brasil.2 O consumo residencial de lenha no país em 2015 foi 

de 20.431 103t, enquanto o de GLP no mesmo ano foi de 10.706 103t.3 

Frequentemente, o fogão à lenha é utilizado como complemento ao GLP1 e seus 

impactos na saúde humana são devastadores. Estudo realizado por MOREIRA et al.2 

com um grupo de 160 mulheres da zona rural de um município brasileiro - de idade 

superior a 40 anos, não fumantes e que tinham contato com a fumaça da lenha para 

cozinhar em uma média de 80 horas-ano, há no mínimo 10 anos - mostrou que elas 

apresentavam um risco muito alto para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), os 

autores também relatam que o risco de DPOC entre usuários de fogão à lenha e maior 

que o risco entre fumantes. Isso acontece porque  a queima dessa biomassa produz 

uma mistura de poluentes que libera monóxidos de 

carbono, óxidos de nitrogênio, material particulado e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos; o que provoca desde DPOC, asmas e bronquites até diversos tipos de 

câncer.4 Em relação ao dano ambiental do uso do fogão à lenha, estudo realizado por 

WILCOX-MOORE et al.5 relata, por exemplo, que no estado de Minas Gerais, no Brasil, 
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moradores da zona rural usam a lenha da Mata Atlântica como fonte energética 

doméstica, em descumprimento ao Código Florestal Brasileiro, e que essa prática 

coloca em risco espécies nativas da Mata Atlântica e é resultado da situação 

socioeconômica desses moradores. Isso ocorre porque entre as famílias rurais de baixa 

renda é uma prática comum ir para o “mato” todos os dias cortar árvores para obter 

lenha para cozinhar. 

O uso de fogões solares e de biodigestores para produção de 
biogás 

Um sistema de energia renovável pode ser dividido em três partes: o fornecimento de 

fontes de energia primárias, a conversão de fontes de energia em veículos de energia 

úteis e os serviços de energia que são demandados por este sistema.6 Os projetos que 

são estudo de caso deste artigo socializam tecnologias sociais que permitem que 

comunidades carentes possam converter fontes de energia renovável gratuitas - 

resíduos orgânicos e calor do sol - em serviço de cocção de alimentos. Uma tecnologia 

social “compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na 

interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação 

social” (p. 9).7 As tecnologias sociais dos projetos apresentados neste estudo são o 

biogás de biodigestor e os fogões solares. 

O uso de fogões sustentáveis, que utilizam energia renovável como fonte de 

combustível para o seu funcionamento, se constitui em tecnologia socioambiental de 

baixo carbono que, além de mitigar impactos ambientais e sociais graves, também 

pode contribuir para a economia criativa. Tendo em vista que há casos, entre os 

expostos neste estudo, em que a comunidade usa os benefícios trazidos pelos fogões 

sustentáveis como fonte de geração de renda também. Seja no caso de moradoras de 

zona rural que passam a fazer bolo para vender, porque têm energia renovável na sua 

cozinha; seja no caso de uma comunidade inteira que fabrica e comercializa fogões 

solares nos municípios e cidades vizinhas.8

A utilização de energia solar para cozinhar é uma tecnologia que remonta da 

antiguidade, e as pesquisas a esse respeito têm aumentado no mundo, sobretudo  em 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Em pesquisa feita na base de dados 

Scopus, na segunda semana de janeiro de 2018, utilizando a palavra-chave “solar 

cooker”, verificaram-se 408 resultados de trabalhos publicados entre artigos técnicos 

sobre as tecnologias de construção de fogões e estudos de caso em países e 

comunidades que estão utilizando essa tecnologia. O primeiro artigo constante na 

base foi publicado no ano de 1957 e os anos com maior quantidade de publicações 

foram 2013 e 2017, com 26 publicações em cada. Nos estudos a respeito de fogões 

solares, a Índia se destaca com 162 publicações. Os três pesquisadores que mais 

publicaram sobre esta temática são indianos, totalizando juntos 44 artigos; e as 

instituições que mais estão desenvolvendo pesquisas sobre fogões solares são o Indian 
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Institute of Technology Delhi e o Central Arid Zone Research Institute, ambos também 

na Índia. A maioria dos estudos de caso de utilização de fogões solares na base de 

dados são de comunidades rurais e até indígenas, essas comunidades se situam em 

países da África, da Ásia e da América Latina. Não foram encontrados na base de dados 

Scopus resultados recentes de estudos feitos em comunidades no Brasil. Utilizando as 

palavras-chave “biogás digester” e “stove”, também na base de dados Scopus, foram 

encontradas 18 publicações. Destas, os estudos de caso são de utilização de biogás em 

comunidades na Tailândia, na Nigéria, na Etiópia, na China e em Uganda. Foram 

encontradas duas publicações sobre biogás de biodigestores no Brasil, mas nenhuma 

delas abordava o seu uso para cozinhar. 

A figura 01 mostra um esquema básico de utilização de energia solar e de 

biogás para a cocção de alimentos e também para a geração de eletricidade. 

Figura 01: Esquema de utilização de energia solar e biogás para cocção de 

alimentos (Adaptado de Tucho e Nonhebel)6 

Os primeiros fogões solares no Brasil surgiram em 1973 no Laboratório de Energia Solar 

da Universidade Federal da Paraíba.9 Aproveitando a energia que vem do sol, o fogão 

transforma a irradiação solar em calor para o preparo de alimentos. O fogão solar é 

uma alternativa complementar ao gás GLP, mas depende de boas condições 

solarimétricas para funcionar.10 Dependendo da intensidade do sol e da tecnologia 

utilizada na fabricação, o fogão solar pode ter desde o mesmo tempo de cocção que 

um fogão alimentado com gás GLP a um tempo três vezes maior. Ele tem capacidade 

para cozinhar, assar ou fritar todos os tipos de alimentos de um fogão a GLP, desde 

feijão a bolos, e com uma qualidade maior de preservação dos nutrientes, devido à 

utilização de menor quantidade de água para a cocção dos alimentos. 

A tecnologia que utiliza o biogás como fonte de combustível renovável advinda de 

biodigestor para a cocção de alimentos pode ser usada em qualquer fogão normal, pois  
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substitui diretamente o botijão de GLP. Ela exige que seja instalado um biodigestor, 

que recebe a matéria orgânica e a transforma em biogás, que é canalizado para a 

cozinha e alimenta energeticamente o fogão11, tal qual o gás GLP. LIMA12 explica que 

biodigestores são estruturas hermeticamente fechadas por onde entram os resíduos 

orgânicos e, depois de um processo de digestão anaeróbica que resulta em gás metano 

que é purificado, o processo tem como saída o biogás, que é uma fonte de energia 

renovável que pode ser utilizada para aquecimento, resfriamento e sistemas de 

geração de energia elétrica. Assim, para obter biogás, é necessário que o biodigestor 

receba resíduos orgânicos, sejam eles de origem agrícola, industrial ou residencial. Os 

resíduos agrícolas incluem resíduos de culturas e esterco de animais.6 

Estudos realizados por Tucho e Nonhebel6 e por Bansal, Saini e Khatod13, em uma vila 

rural na Etiópia e em um cluster de vilas no México, respectivamente, indicam que o 

ideal é que se tenha uma sistema duplo que utilize tanto fogão solar quanto biogás 

para fogão convencional, de tal forma que, quando não houver incidência luz solar, 

pode-se usar o biogás. 

Métodos 

Esta pesquisa é qualitativa e explorátória e se constitui em um estudo de casos 

múltiplos, haja vista que foram identificados três projetos sociais de uso de energias 

renováveis para construção de fogões solares no Brasil e cada um deles foi objeto de 

estudo. Os estudos de caso foram identificados como projeto (1, 2 e 3). O primeiro 

estudo de caso é um projeto de biodigestor que produz biogás com estrume de animais 

na zona rural das regiões Norte e Nordeste do país, o segundo projeto produz fogões 

solares com papelão e divulga essa tecnologia junto a diversos tipos de comunidades, o 

terceiro produz fogões solares em formato parabólico em municípios da região rural do 

Nordeste brasileiro. 

A metodologia aplicada se divididiu em duas partes em relação aos seus elementos de 

coleta e análise de dados. Na primeira parte, foi elaborada uma pesquisa que teve 

como objetivo específico identificar projetos sociais, tecnologias e atores socias que 

desenvolvem e difundem tecnologias de fogão solar e de utilização de biogás obtido 

com estrume de animais; essas informações foram obtidas em sites oficiais das 

instituições envolvidas nos projetos. A metodologia de análise de dados para esta 

primeira parte do trabalho foi a análise de conteúdo. Na segunda etapa da pesquisa, 

foram feitas três entrevistas, cada uma delas com uma pessoa que atua em um dos 

projetos estudados. As entrevistas aconteceram por vídeo conferência, utilizando o 

programa skype da Microsoft; e por telephone. As entrevistas tiveram o objetivo de 

compreender os desafios de aplicação dos projetos identificados. Assim, considera-se 

que a amostra foi não-probabililística por tipicidade. A análise das entrevista foi 

realizada com base na técnica de análise de discurso. 
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Análise e resultados 

O Quadro 01 é resultado de informações obtidas por meio de pesquisa nos sites das 

instituições envolvidas nos projetos, utilizando-se análise de conteúdo para a sua 

estruturação. Nele, para cada um dos projetos, foram identificados atores e resultados. 

Quadro 01: Projetos socias de uso de energias renováveis para fogões 

sustentáveis no Brasil. 
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É possível depreender das informações apresentadas no Quadro 01 que os três 

projetos são bem sucedidos no que diz respeito ao alcance de resultados positivos para 

as comunidades envolvidas, principalmente porque atendem, em sua maioria, um 

público de baixa renda que costumava usar a lenha para cozinhar, o que, 

consequentemente, provocava tanto danos ambientais quanto para a saúde das 

pessoas. No entanto, no caso dos projetos 2 e 3, não há uma rede fortalecida entre os 

agentes envolvidos, nem um agente específico que assuma a posição de financiador 

para a manutenção e expanção do projeto.  No caso do projeto 01, há  um agente 

estruturado que busca a manutenção do projeto, que é a ONG que o mantém, e isso 

resulta em parcerias fortes, como a que é mantida com um banco público, a CEF. Ainda 
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assim, considera-se que o custo de implementação do biodigestor é alto para a 

realidade do país, o que limita a capacidade de abrangência do projeto. 

Quadro 02: Desafios de projetos socias de uso de energias renováveis para fogões 

sustentáveis no Brasil 

Projetos Desafios 

Projeto 01 O maior desafio é obter recursos financeiros para que a tecnologia 

seja difundida e replicada. Os principais incentivadores são uma 

universidade federal que apoia o projeto, e uma ONG que possui 

uma estrutura bem articulada em diversos estados da região 

nordeste do país e que capta recursos junto a diferentes fontes para 

os seus projetos. No entanto, os recursos são insuficientes para a 

expação do projeto para mais comunidades e regiões. 

Projeto 02 O projeto deixou de promover as oficinas devido à falta de recursos 

e hoje divulga a tecnologia somente por meio de vídeos na internet. 

O principal desafio enfrentado neste momento é a obtenção de 

recursos para que as oficinas sejam replicadas. A universidade não 

tinha muita interação com a prática e se limitava mais às pesquisas a 

respeito da performance do fogão. 

Projeto 03 A fábrica gerava renda para a comunidade local ao mesmo tempo 

em que difundia a tecnologia, que foi replicada por meio de vídeos 

na internet e de reportagens na mídia. Mas o projeto de fábricas 

comunitárias de tecnologias socioambientais não obteve meios de 

ser replicado, pois não houve incentivos nem recursos para a sua 

multiplicação em outras comunidades carentes. Hoje, a fábrica 

diminuiu o seu ritmo de atividade. Também não há um mecanismo 

formalizado que possibilite o recebimento gratuito do fogão para 

aqueles que não podem comprá-lo. 

Fonte: Elaborado na pesquisa. 

O quadro 02 apresenta o resumo das informações que foram obtidas nas entrevistas 

realizadas. Nele, é possível verificar que, nos três projetos, os desafios se encontram na 

falta de recursos financeiros e na, consequente, necessidade de estabelecimento de 

parcerias. A participação de entidades públicas nestes projetos varia de baixa a 

inexistente, assim, uma das principais lacunas que se detecta é a necessidade de maior 

atuação de agentes públicos na fomentação de projetos como estes. Dentro desta 

perspectiva, considera-se que há necessidade de que políticas públicas que visam a 

mitigação dos níveis de pobreza no país – como “Minha Casa, Minha Vida”, que 

financia moradias para pessoas de baixa renda, e “Bolsa Família”, que transfere renda 

para famílias carentes, por exemplo - passem a adotar de maneira mais ampla o uso de 

tecnologias socioambientais, entre as quais as de cocção de alimentos. 
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Considerações finais 

A difusão de tecnologias e de projetos sociais de fogões sustentáveis com uso de 

energias renovaveis em alternativa ao uso do gás GLP e à lenha apresenta resultados 

positivos tanto para a sustentabilidade quanto para a prevalência dos direitos humanos 

básicos de segurança alimentar e sáude para famílias carentes. No caso do gás GLP, o 

impacto ambiental se dá por ser um combustível fossil, e o social se relaciona às 

famílias para as quais o preço do botijão compromete o orçamento doméstico. No caso 

do uso da lenha como alternativa ao gás GLP, por aqueles quem não podem comprá-lo, 

acumulam-se custos ambientais e para a saúde humana. 

Nestes termos, os resultados da pesquisa demonstram que o desenvolvimento e 

difusão do uso de fogões sustentáveis com energias renováveis, enquanto tecnologias 

socioambientais de baixo carbono, é positivo. No entanto, o projetos existentes nos 

país são pontuais e pouco divulgados, e o principal desafio enfrentado para a 

multiplicação desses projetos está na carência de recursos financeiros que possibilitem 

a sua divulgação e consequente aumento de amplitude, fazendo com que eles atinjam 

mais comunidades. O enfrentamento deste desafio passa principalmente pelo maior 

apoio de intituições do setor público, do privado e do terceiro setor. O setor público 

deve ser o principal agente deste processo, devido à sua capacidade de mobilização de 

recursos financeiros, abrangência e mobilização de demais atores sociais. Isso 

possibilitaria criar uma rede de abrangência nacional que pudesse maximizar a 

amplitude dos projetos existentes e também dar suporte para o desenvolvimento de 

novas tecnologias e projetos. Ressalta-se que os projetos aqui apresentados não são as 

únicas iniciativas nesta temática no país, mas que foram escolhidos por serem os 

principais em divulgação na mídia e em meios acadêmicos nacionais. Propõem-se que, 

em uma agenda futura de continuidade desta temática de pesquisa, sejam aplicadas 

entrevistas junto a entidades do setor público com o intuito de verificar se está sendo 

feito algo em termos de projetos e políticas públicas que contribuam para o incentivo 

do uso de fogões sustentáveis com o uso de energias renováveis no país. 
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RESUMO 

O objetivo do presente artigo é fazer uma análise crítica dos incentivos governamentais 

para a difusão da geração distribuída fotovoltaica. A metodologia utilizada foi a coleta 

de dados da literatura específica sobre energia solar, geração distribuída e políticas 

públicas no setor energético para uma revisão bibliográfica que permitisse a análise 

crítica. A partir destas informações, em um primeiro momento, foi feita uma descrição 

sobre o tratamento normativo da geração distribuída no Brasil. Em seguida, os 

programas e ações governamentais foram analisados. Também foram coletados dados 

por meio de documentos técnicos e relatórios disponibilizados em sites oficiais na 

internet. Por meio da análise dos dados, inclusive a análise comparativa com outros 

países, chegou-se à conclusão que medidas de fomento de mercado e a concessão de 

subsídios estatais expressivos são necessárias para que a geração distribuída 

fotovoltaica seja difundida no país. 

Introdução 

A ameaça do aumento da temperatura terrestre e o Acordo de Paris selado em 12 de 

dezembro de 2015 impulsionaram a necessidade de investimentos em energias 

renováveis. Alguns dos atuais modelos de geração de energia elétrica, particularmente 

aqueles derivados de fontes fósseis e emissoras de CO2 na atmosfera, não são mais 

adequados para atingir o objetivo de segurança energética e oferta sustentável no 

futuro. Trata-se de realidade comprovada cientificamente na Conferência de Mudanças 

Climáticas de Paris. 

O avanço tecnológico da geração de energia por meio de fontes renováveis possibilitou 

que os países começassem a rever seus respectivos sistemas de geração de energia, 

por meio de políticas públicas e regulamentações que permitissem essa transição para 

uma produção de energia cada vez mais limpa e para a formação de redes inteligentes, 

em busca de maior eficiência energética. De acordo com Dutra, Pinheiro, Leite e Jatobá 

(2013), a European Technology Plataform para Smart Grids (ETP-SG, 2013) estabelece 

que “além dos agentes usuais, como governo, reguladores, empresas do setor elétrico e 

indústria de equipamento, destaca-se a participação do consumidor, que deverá ter 

papel mais ativo em função da possibilidade de vender seu excedente na rede e do 

maior controle sobre seu próprio consumo” (DUTRA, ET AL, 2013, p. 124). 
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Neste sentido, a geração distribuída com geração de energia por painéis fotovoltaicos 

tem papel importante ao possibilitar, de forma mais abrangente, e em comparação 

com outros tipos de geração de energia por fontes renováveis, que o consumidor 

torne-se gerador de energia, com a possibilidade de vender o excedente à distribuidora 

na qual seu sistema esteja ligado. 

A questão que se coloca refere-se à suficiência e a pertinência dos investimentos 

aplicados mediante políticas públicas para a adesão em massa da geração distribuída 

fotovoltaica. Dessa forma, primeiramente é feita uma análise da regulamentação 

estabelecida nas normas para a instalação, geração, utilização e compensação do 

excedente pelo consumidor gerador (prosumer). Posteriormente, são enumerados os 

incentivos e investimentos existentes. A partir desta constatação verifica-se a forma 

como o problema foi tratado em países com experiência na inserção da energia solar 

em suas matrizes energéticas. Por fim, é feita uma análise crítica sobre a ótica do 

consumidor (sociedade) para que se chegue às conclusões sobre o tema. 

A Geração Distribuída e sua Regulamentação 

Conforme descrito pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2017), “a 

geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte. 

Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a uma central 

geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts 

(kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com 

potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte 

hídrica, ou 5 MW para as demais fontes”. A Agência esclarece que pequenos geradores 

próximos às cargas podem proporcionar benefícios para o sistema elétrico, como a 

postergação de investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e transmissão; 

o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão da rede no período de carga

pesada e a diversificação da matriz energética.

A fim de iniciar o processo de regulamentação necessária para dirimir eventuais 

problemas e organizar o processo de implantação, utilização e injeção do excedente da 

rede elétrica, a Agência promoveu a Consulta Pública nº 15/2010 e a Audiência Pública 

nº 42/2011. Nelas foram estabelecidos os dispositivos legais que tratam da conexão de 

geração distribuída de pequeno porte na rede de distribuição. 

Como resultado desse processo de consulta e participação pública na regulamentação 

do setor elétrico, a Resolução Normativa - REN nº 482/2012, estabeleceu as condições 

gerais para o acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica, e criou o sistema de compensação de energia elétrica correspondente. 

Pode-se dizer, portanto, que desde 17 de abril de 2012, o consumidor brasileiro pode 

gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis e fornecer o excedente 

para a rede de distribuição de sua localidade, com o benefício de obter bônus de 

consumo. 
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A REN nº 687/2015 revisou os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional – PRODIST e trouxe inovações como: o prazo de validade dos 

créditos derivados do excedente de energia passou de 36 para 60 meses, possibilidade 

de instalação de geração distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas 

unidades consumidoras), o prazo total para a distribuidora conectar usinas de até 75 

kW, que era de 82 dias, foi reduzido para 34 dias, entre outras. 

Mas a própria Agência Reguladora deixa claro que “compete ao consumidor a iniciativa 

de instalação de micro ou minigeração distribuída – a ANEEL não estabelece o custo 

dos geradores e tampouco eventuais condições de financiamento. Portanto, o 

consumidor deve analisar a relação custo/benefício para instalação dos geradores, com 

base em diversas variáveis: tipo da fonte de energia (painéis solares, turbinas eólicas, 

geradores a biomassa, etc), tecnologia dos equipamentos, porte da unidade 

consumidora e da central geradora, localização (rural ou urbana), valor da tarifa à qual 

a unidade consumidora está submetida, condições de pagamento/financiamento do 

projeto e existência de outras unidades consumidoras que possam usufruir dos 

créditos do sistema de compensação de energia elétrica”(ANEEL, 2017). 

Não cabe à norma regulatória, estabelecer preços de custo que devem ser ditados pelo 

mercado, de acordo com os avanços tecnológicos para a fabricação de painéis, baterias 

e seus componentes, tampouco engessar as políticas públicas de incentivo e 

investimento, as quais competem às iniciativas governamentais. Dessa forma, passa-se 

à análise das iniciativas governamentais e dos investimentos propriamente ditos, 

conforme os objetivos propostos no presente artigo. 

Os incentivos existentes: a busca da expansão da energia solar 

O interesse de incentivar a geração distribuída por painéis fotovoltaicos está calcado 

nos compromissos da Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC, firmados na 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, garantidos na 

assinatura e ratificação do Acordo de Paris de 12/12/2015, quais sejam, expandir o uso 

de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para uma 

participação de 28% a 33% até 2030, expandir o uso doméstico de fontes de energia 

não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia hídrica) no 

fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento 

da participação de eólica, biomassa e solar (ITAMARATY, 2017). 

Uma das formas de incentivo à população para aderir à geração de energia por painéis 

fotovoltaicos é a isenção da carga tributária incidente sobre os componentes de 

instalação. O PRO GD, Programa do Ministério de Minas e Energia lançado em 

dezembro de 2015, estabeleceu a redução do imposto de importação sobre bens de 

capital destinados à produção de equipamentos de geração solar fotovoltaica, no ano 

de 2016. A alíquota foi reduzida de 14% para 2%. Outra isenção tributária prevista 

363

Parte II



refere-se ao ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) e ao PIS 

(contribuição para os programas de integração social) e Cofins (contribuição social para 

o financiamento da Seguridade Social) no ano de 2016, de forma que o consumidor

seria tributado com o ICMS e PIS/Cofins apenas sobre o saldo da energia que ele

recebesse da distribuidora e não conseguisse compensar.

O Programa leva em consideração as metas renováveis para o Brasil estabelecidas 

junto à ONU: alcançar 23% de participação de energias renováveis, além da hídrica, no 

fornecimento de energia na matriz elétrica. Prevê investimentos de 100 bilhões de 

reais até 2030, adesão de 2,7 milhões de unidades consumidoras, geração de 48 

milhões de MW/h (metade de Itaipu em um ano, que significa 3,5 GW de potência 

instalada, conforme Banco de Informações da Geração da ANEEL) e redução na 

emissão de 29 milhões de toneladas de CO2 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017). 

A Figura 1 compara o nível atingido para unidades consumidoras de geração distribuída 

no Brasil, de energias renováveis e de energia solar UFV, até junho de 2017, com o 

nível estabelecido no PRO GD: 

Figura 1 - Comparação entre a Geração Distribuída existente e Itaipu (2017) 

Em paralelo ao PRO GD, foi publicada a Lei nº 13.203 de 8 de dezembro de 2015 que 

autoriza o BNDES a apoiar projetos de eficiência energética e de geração distribuída 

por fontes renováveis em escolas e hospitais públicos com recursos a taxas 

diferenciadas. 

O Plano Inove Energia, por sua vez, estabelece parceria entre a ANEEL, a Financiadora 

de Estudos e Projetos - FINEP e o BNDES. Foi lançado em novembro de 2015 para 

apoiar as empresas brasileiras no desenvolvimento e domínio tecnológico das cadeias 

produtivas das seguintes energias renováveis alternativas: solar fotovoltaica, 

termossolar e eólica para geração de energia elétrica. A FINEP contribui com o 

Programa de apoio a Planos de Investimentos Estratégicos em Inovação das empresas 
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brasileiras. O apoio do BNDES é realizado, preferencialmente, por meio de operações 

de crédito. Por fim, a ANEEL contribui com conhecimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (ANEEL, 2017). 

A abertura de linhas de crédito por instituições financeiras nacionais também pode 

incentivar a adesão ao sistema de geração de energia por painéis fotovoltaicos, embora 

traduzam um meio de viabilização, mas não uma redução no custo da implantação. 

Neste sentido, o BNDES opera o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, voltado para pequenos agricultores (pessoa física), financia sistemas 

fotovoltaicos de até R$ 88 mil por beneficiário. O agricultor só começa a pagar após 36 

meses da aquisição do crédito (BNDES, 2017). Já a A Caixa Econômica Federal passou a 

aceitar o financiamento de equipamentos para produção de energia por painéis 

fotovoltaicos em sua linha de crédito Construcard, destinada para a compra de 

material de construção. O projeto pode ser parcelado em até 240 vezes. O 

financiamento está disponível para pessoas físicas e jurídicas. O Banco do Nordeste, 

por sua vez, abriu em maio de 2016 uma linha de financiamento específica – FNE Sol - 

para projetos de micro e minigeração de energia solar. O crédito está disponível para 

empresas, produtores rurais, cooperativas e associações dos estados nordestinos, além 

do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com um prazo de pagamento de até 144 

meses, o FNE Sol financia até 100% do custo da obra (Banco do Nordeste, 2017). 

Nota-se que os incentivos praticados nos últimos cinco anos resultaram no aumento da 

potência instalada de geração distribuída fotovoltaica, principalmente no ano de 2016, 

como demonstrado na Figura 2: 

Figura 2 - Evolução da geração distribuída fotovoltaica no Brasil (2017) 

Observados as políticas púbicas e os investimentos para a geração distribuída 

fotovoltaica, bem como sua repercussão no período entre 2012 e 2016, 

principalmente, passa-se à  análise dos exemplos de países que possuem experiência 
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na profusão da geração de energia solar. Assim, é possível verificar os tipos de 

investimentos realizados, os resultados obtidos e as lições aprendidas. 

Os incentivos em energia solar por painéis fotovoltaicos na 
Alemanha, na Espanha e do Estado da Califórnia nos EUA 

De acordo com entrevista da revista SETIS Magazine, da Comissão Europeia, com o 

Presidente da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica, Winfried Hoffmann, a 

Alemanha começou a investir em geração distribuída por painéis fotovoltaicos em 

2001, por meio das feed-in tariff (TZIMAS, 2013, p. 7), ou FIT, que é “um mecanismo de 

incentivo de adoção de energias renováveis por meio da criação de uma legislação que 

obrigue as concessionárias regionais e nacionais a comprarem eletricidade renovável 

em valores acima do mercado, estabelecidos pelo governo”. Por meio deste incentivo 

foi possível fomentar o mercado de geração de energia por painéis fotovoltaicos. Em 

2001, o preço da tarifa pelo sistema feed-in era de 50,6 centavos de euro por kWh, em 

2017 está em 12,31 centavos de euro por kWh gerado (International Energy Agency – 

PVPS Annual Report, 2016, p. 66). 

Hoffmann destaca o caso da Bavária, no sul da Alemanha, onde existem três painéis 

solares por residência. A razão deste número expressivo encontra-se no fato de a 

energia da rede convencional custar quase o dobro da energia gerada por painéis 

fotovoltaicos. O Presidente da Associação ponderou que a geração de energia por 

painéis fotovoltaicos em residências na Alemanha poderia dar um grande salto se fosse 

possível estocar toda a energia gerada. Mas ainda seria preciso que a indústria de 

baterias desenvolvesse a tecnologia adequada para a descentralização do 

armazenamento de energia em residências. Recente notícia da Revista eletrônica PV-

Magazine (ENKHARDT, 2016) declara que o Ministro da Economia alemão autorizou o 

banco de desenvolvimento Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a reabrir linha de 

crédito para painéis fotovoltaicos e sistemas de estocagem de energia. Foi destinado 

para ano de 2017 um fundo de 30 milhões de euros. 

Já na Espanha, segundo Inés Barella, a inserção da energia solar na matriz energética 

ocorreu por uma “a mudança de mentalidade a respeito do uso indiscriminado de 

combustíveis fósseis e a existência de alternativas que ajudam na conservação do meio 

ambiente, além de reduzir a dependência da Espanha quanto à importação de energia 

de outros países” (BARELA, 2014). O Objetivo de tais políticas de incentivos era o de 

tornar a energia gerada a partir de fontes renováveis competitiva no mercado 

energético em um curto espaço de tempo. Ademais, a energia solar, em particular, 

demonstrava-se atrativa pelo fato de a Espanha deter uma posição geográfica 

privilegiada, com altos níveis de incidência solar. 

O principal instrumento de incentivo determinado pelo governo espanhol foram as 

Primas (bônus), que consistem em subsídios para a produção concedidos em forma de 

preços garantidos, cuja compra é compulsória pelas empresas distribuidoras de  
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energia. Os preços são fixados acima do valor de mercado para que a utilização da 

fonte renovável de energia seja atrativa, sem grandes riscos para o investidor, já que a 

compra pela distribuidora é garantida, sob pena de esta última incorrer em infrações 

previstas em lei. 

Por conseguinte, a partir de 2008, houve o aumento dos consumidores  que utilizam 

este tipo de energia, porque tornou mais rentável que eles produzissem sua própria 

eletricidade por meio de painéis solares que se conectassem com a rede convencional. 

No entanto, a partir de 2010, com a mudança da regulação do setor, a qual prevê a 

existência de um déficit tarifário para as energias renováveis e a consequente correção 

de preços, a insegurança jurídica e o endividamento de produtores, que não geram o 

suficiente para pagar o débito de seus investimentos em instalações fotovoltaicas, 

foram crescentes. Houve retrocesso nos objetivos pretendidos para a profusão da 

geração distribuída fotovoltaica. A falta de solidez nas políticas públicas de incentivo 

resultou em efeitos contrários aos pretendidos. 

Os investimentos em energia solar por painéis fotovoltaicos no estado da Califórnia, 

nos Estados Unidos também merecem destaque. Segundo Fabrício Borges (2013), o 

estado é líder nacional na geração de eletricidade usando fontes renováveis de energia. 

Uma das razões desta posição de liderança está no fato de a Califórnia precisar 

comprar eletricidade de Estados vizinhos para poder atender à própria demanda. Daí o 

seu esforço na transformação da matriz energética para produção de eletricidade. 

Conforme esclarece o referido autor, “o Governo californiano baseou suas medidas na 

administração de fundos para a instalação de placas de energia solar e em estímulos à 

utilização deste tipo de energia por meio de subsídios” (BORGES, 2013). 

As ações governamentais consistiram em: criação de um fundo de 353 milhões de 

dólares para cobrir um terço do custo da instalação de um painel solar pelo cidadão 

comum, instalação de um milhão de placas em residências durante dez anos e 

concessão de  subsídios de 2,9 bilhões de dólares para estimular o uso da energia solar. 

Segundo o referido autor, tais ações abarcaram uma dimensão econômica, pois 

proporcionaram que as indústrias de energias renováveis movimentassem cerca de 60 

milhões por ano, uma dimensão social, com expectativa de geração de 20 mil novas 

vagas de emprego no setor de renováveis, e uma dimensão ambiental, com a 

expectativa de redução de 50 milhões de toneladas de gases poluentes na Califórnia. 

Sem mencionar a dimensão tecnológica, com a injeção de um milhão de dólares nas 

empresas que desenvolvem tecnologias limpas. Os resultados foram expressivos nos 

últimos nove anos: 
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Figura 3 - O crescimento da geração distribuída fotovoltaica na Califórnia. Fonte: 
California Green Innovation Index (2016) 

Trata-se de análise comparativa relevante para os propósitos do presente texto. 

Embora o exemplo da Espanha demonstre que a solidez nas políticas públicas de 

fomento do setor é importante para atingir os resultados desejados e mantê-los, os 

exemplos da Alemanha e do estado da Califórnia mostram que a preocupação em 

fomentar o mercado de painéis fotovoltaicos influencia positivamente o aspecto 

econômico, ambiental, social e  tecnológico, de forma a criar um ambiente favorável 

para a adesão da população, que passa a enxergar os benefícios da geração própria de 

energia e a tratar a aquisição de painéis fotovoltaicos como investimento, não mais 

como custo. Afinal, a visão do consumidor gerador deve ser considerada para a difusão 

da geração distribuída. 

A ótica do consumidor gerador 

Segundo estudos do Programa Brasileiro de Redes Inteligentes, a microgeração de 

energia para consumo próprio foi considerada atrativa pelo seguimento empresarial e 

pelas classes A e B, particularmente a partir da possibilidade de vender o excedente 

para a distribuidora. O estudo ressalta que as classes C, D e E demonstram forte temor 

em fazer um elevado investimento, assim como o seguimento rural, embora manifestem 

interesse em aderir à geração distribuída por fontes renováveis. Alguns dos entrevistados 

inclusive, “foram incisivos em ditar que aqueles dispostos em instalar um painel ou 

microgerador eólico em suas residências deveriam ser subsidiados pelo governo, já que 

estariam colaborando com a autossuficiência energética do país” (DUTRA, 2013, p. 223). 

Ao comparar a opinião dos consumidores com o custo da instalação e a capacidade de 

investimento do trabalhador brasileiro, verificamos a consonância entre a  percepção 

popular e a realidade econômico-financeira para investimento no país. De fato, em 

2015, o preço médio cobrado por instaladores de painéis fotovoltaicos no Brasil foi de 

R$ 8,58 por Watt pico (Wp) instalado, o que significa que, para atender à demanda 

energética de uma casa, onde são necessários dois quilowatts pico (2kWp), em média,  
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seria necessário investir, aproximadamente, R$ 17.160,00, como informa a pesquisa do 

Instituto Ideal (Relatório Anual, 2016, p. 37). Para a maioria dos brasileiros, trata-se de 

um custo ainda muito alto, mesmo com alternativas de financiamento. Ressalta-se que 

o rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos pelas pessoas

ocupadas foi estimado em R$ 1.889 em setembro de 2015 e em R$ 2.107 para o

primeiro trimestre de 2017 (IBGE, 2017).

Além disso, de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, a taxa de 

desocupação atingiu 13,6% no primeiro trimestre de 2017 (IBGE, 2017). A realidade de 

14,2 milhões de desempregados é uma das faces da crise político-econômica brasileira 

e caracteriza a dificuldade pela qual o consumidor-gerador passa para investir em 

fontes renováveis, seja ele pessoa física, seja uma empresa de micro, pequeno ou 

médio porte. Tanto pela falta de recursos, como pela incerteza da melhora do cenário 

econômico do país em curto ou médio prazo, tal tipo de investimento torna-se algo 

supérfluo. 

De fato, a instalação de painéis fotovoltaicos demonstra a necessidade de 

investimentos em materiais com alto custo, se for comparada com o serviço de 

instalação propriamente dito. Considerando a Figura 4, demonstrativo dos custos de 

instalação de painéis fotovoltaicos, percebe-se que a isenção de impostos para os 

equipamentos recai sobre grande parte dos investimentos: 

Figura 4: Composição do custo total de instalação de sistema FV. Fonte: Instituto 
para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina; Relatório 

Anual: O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica (2016) 

Reforça-se, neste ponto, a importância da redução permanente da carga tributária 

sobre os custos dos painéis fotovoltaicos, como pretende o Projeto de Lei nº167/2013 

que tramita no Senado Federal (SENADO FEDERAL, 2017). Ele prevê a desoneração do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os dispositivos fotossensíveis 

semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou 
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em painéis; diodos emissores de luz. O Projeto também prevê, para os mesmos 

materiais, a não incidência dos tributos: Contribuição para os Programas de Integração 

Social (PIS) e Contribuição social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

Determina que a importação dos produtos acima especificados seja isenta de: PIS – 

Importação, COFINS – Importação e do IPI. Estabelece, por fim, que as referidas 

isenções cessem quando o bem produzido no Brasil alcance condições similares às do 

importado quanto ao padrão de qualidade, conteúdo técnico, preço e capacidade 

produtiva, conforme regulamentação editada pelo Poder Executivo. O Projeto, no 

entanto, não foi votado pelo Congresso Nacional. 

Conclusão 

A geração distribuída fotovoltaica no Brasil começou a ter expressão a partir de 2014, 

após a regulamentação do setor em 2012. O resultado do crescimento da adesão pela 

sociedade deste tipo geração própria de energia se deu no período de implementação 

de políticas públicas de incentivo e investimentos, particularmente a isenção de 

impostos sobre os materiais de implantação de micro e mini geração de energia. 

Estes investimentos ocorrem dentro de um contexto de necessidade de diversificação 

da matriz energética. Neste sentido, conforme dispõem Pereira e Puga “olhando à 

frente, as decisões de investir no setor, sobretudo no curto prazo, estarão mais ligadas 

à mudança no perfil do consumo e na matriz energética que ao aumento na demanda 

de energia” e, ainda segundo os autores citados, esta realidade deriva de uma 

“crescente conscientização mundial dos efeitos nocivos que os projetos em energia 

podem causar no meio ambiente, restringindo a construção de grandes barragens 

hidrelétricas” (PEREIRA, PUGA, 2016). Neste cenário, a exploração da energia 

fotovoltaica tem grande potencial de investimentos. 

Nota-se que o Governo Brasileiro procura adotar medidas de incentivo temporárias, no 

caso das isenções tributárias e da abertura de linhas crédito por meio dos bancos 

estatais. Embora tenha havido crescimento quanto à potência instalada das unidades 

consumidoras registradas, não há uma adesão difusa expressiva pela população 

brasileira. Alguns fatores podem ser considerados como relevantes para que isso 

ocorra, como a crise econômica e a alta taxa desemprego, resultando em níveis de 

investimento inferiores ao considerado ótimo do ponto de vista social. No entanto, as 

intervenções governamentais para viabilizar a implantação de painéis fotovoltaicos por 

um maior número de consumidores são essenciais, a exemplo da concessão de 

subsídios diretos para implantação dos painéis adotados no estado da Califórnia. 

Simultaneamente, o fomento do mercado de geração de energia solar por painéis 

fotovoltaicos atinge dimensões econômicas, sociais, ambientais e tecnológicas  de 

forma positiva. 

A continuidade dos programas de incentivo e investimentos é primordial. Conforme o 

ocorrido na Espanha, a crise político-econômica não pode servir de justificativa para o 
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retrocesso nas ações de incentivo estabelecidas. Há necessidade de ampliação dos 

investimentos para uma adesão mais expressiva pela população da geração distribuída 

fotovoltaica e, portanto, é necessária solidez nas políticas públicas para que se atinjam 

os objetivos pretendidos de diversificação da matriz energética no cumprimento do 

Acordo de Paris. 
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Resumo 

Lemnas são macrófitas aquáticas comumente utilizadas no tratamento de efluentes, 

que têm despertado interesse em particular para a produção de bioetanol, devido ao 

seu enriquecimento de amido. Nesse ínterim, o objetivo deste estudo foi avaliar o 

efeito de elevadas concentrações de gás carbônico (CO2) no acúmulo de amido em 

lemnas (Landoltia punctata), visando à produção de bioetanol. Para isso, aplicou-se 

concentrações de CO2 de 400 ppm (A) e ≥ 6.000 ppm (B) em biorreatores de bancada. A 

biomassa exposta à situação B obteve um teor de amido, em média, 4 vezes supe- rior 

do que A (10,2% x 2,6% p/p base seca) e uma Velocidade de Crescimento Relativa 

(VCR), em média, 3 vezes superior (9,0 g.m-2.dia-1 x 3,0 g.m-2.dia-1). Assim, valorizou- se 

a biomassa de lemnas, tornando-a um insumo do etanol de 1ª geração. 

Introdução 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2017), apenas 

43% do esgoto gerado é tratado no Brasil. Nas últimas décadas, diversas técnicas foram 

desenvolvidas para tratar as águas residuárias. Mesmo assim, o tratamento atual 

geralmente atinge apenas o nível secundário, deixando a desejar na remoção de 

nutrientes presentes. O incremento dos macronutrientes nos corpos d’água, como 

nitrogênio (N) e fósforo (P), está diretamente relacionado à eutrofização dos mesmos 

(ZHANG et al., 2006)1. Nesse contexto, as lagoas de macrófitas aquáticas são uma 

tecnologia promissora para tratamento terciário (polimento) dos efluentes – 

domésticos, industriais e suinocultura – por serem simples, econômicas e eficientes. 

O uso de lagoas de lemnas no tratamento de efluentes vem apresentando sucesso em 

diversos países, como Estados Unidos da América (EUA), China e Índia. Segundo 

Brugnago (2014)2, as lagoas de lemnas são eficientes na absorção de Gases de Efeito 

Estufa (GEEs), melhorando a qualidade do ar. Desse modo, podem neutralizar as 

emissões nas próprias Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e se enquadrando 

como um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (BARRETO, FREITAS, PAIVA, 2009).3 
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Vale ressaltar que essas lagoas necessitam de um manejo para retirada das plantas 

(lemnas), afim de não prejudicar o tratamento e de não retornarem os nutrientes para 

o efluente. Assim, é indicado prever um aproveitamento posterior para essa biomassa

de lemnas, com intuito de não gerar resíduos. Entre os possíveis aproveitamentos,

estão o uso para ração animal e a produção de biocombustíveis.

A produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar, milho, beterraba e soja 

(alimentos), geralmente implica na utilização de extensas áreas para plantio, fato que 

não garante uma segurança alimentar, pois as mesmas poderiam ter finalidade 

alimentícea. Neste cenário, surgem alternativas capazes de produzir bioetanol a partir 

da utilização de subprodutos de outros processos como nova matéria-prima. As lemnas 

são um exemplo disto, que, por serem utilizadas no tratamento de esgoto, não 

competem com áreas de plantio de alimento. 

Na economia circular, os resíduos de produção viram insumos de novos processos, 

mantendo o ciclo produtivo de forma a promover uma sustentabilidade como um todo, 

enquanto que modos de produção lineares exaurem e deixam sobrecarregados os 

ciclos biogeoquímicos. A inclusão das lemnas em uma economia circular é impor- tante 

pelo fato dessas possuírem a maior velocidade de crescimento entre as plantas 

superiores (IQBAL, 1999)4. Desse modo, pode-se gerar toneladas de biomassa com 

valor agregado por ano, ao invés de toneladas de resíduo. 

Os estudos pioneiros que envidenciaram o potencial das lemnas para produção de 

bioetanol foram em 2009, na Carolina do Norte (USA) (MOHEDANO, 2016)5. Um fator 

vantajoso ao uso da lemna para este fim é sua adaptação a diferentes condições 

climáticas, estando presente em todos continentes do planeta (exceto Antártida). 

O processo de transformar a biomassa de lemnas em bioetanol é baseado na hidró- lise 

de seu amido e outros carboidratos (presentes principalmente nas frondes) para 

posterior fermentação alcoólica. O processo é similar ao usado na produção de milho, 

porém o rendimento da lemna para a produção de bioetanol pode ser até cinco vezes 

superior quando comparado em mesma área com o milho, obtendo uma produção 

anual de até 6.420 L/ha (CHENG & STOMP, 2009; XU et al., 2012).6,7 

As lemnas apresentam composição nutricional variável, pondendo ser ricas em 

proteínas ou amido. Em vista disso, cada vez surgem mais pesquisas relacionadas ao 

acúmulo de amido nas lemnas, objetivando serem técnicas simples para viabilizar e 

incentivar o uso dessa biomassa como matéria-prima do bioetanol. Atualmente, as 

pesquisas se norteam no estímulo à fotossíntese ou na redução da decomposição do 

amido armazenado na lemna (CUI, CHENG, 2015)8. Os estudos que evitam a 

degradação do amido são mais difundidos, nos quais se modificam condições de cultivo 

para ocasionar um estresse abiótico, dentre elas, a escassez de nutrientes e a 

concentração de sais e inibidores no meio aquoso (como metais pesados). 
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Também já foi constatado que períodos mais prolongados de luz, temperaturas 

menores e concentrações maiores de gás carbônico propiciam maior acúmulo de 

amido. Sendo que o enriquecimento de CO2 relacionado ao acúmulo de amido foi 

estudado apenas pelo autor Mohedano (2016)5. Modificar a luminosidade ou 

temperatura são técnicas custosas e difíceis em escala real (CUI, CHENG, 2015)8. Já 

enriquecer a atmosfera com CO2 pode ser uma técnica econômica quando associada ao 

biogás de proveniente de processos anaeróbios. Dessa forma, tranforma-se uma 

problemática em fonte de gás para lemnas, ou seja, um problema em uma solução. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da concentração de 

CO2 no enriquecimento do teor de amido na lemna (Landoltia punctata) para produção 

de bioetanol. Também são apontados os seguintes objetivos específicos: avaliar o 

efeito de concentrações de CO2 acima de 6.000 ppm sobre o teor de amido nas lemnas; 

avaliar o efeito de elevadas concentrações de CO2 sobre a velocidade de crescimento 

das lemnas; avaliar possíveis alterações morfológicas e fitossanitárias nas lemnas após 

a exposição de elevadas concentrações de CO2. 

Como a biomassa de lemnas apresenta baixa quantidade de lignina e hemicelulose, sua 

conversão em etanol exige menos processos, ou seja, é facilitada (BAI, ADERSON, 

2008)9. Isso classifica o etanol produzido a partir da lemna, como de primeira geração. 

Souto (2016)10 mostrou que as frações de amido e celulose da biomassa são de fácil 

hidrólise enzimática (82% em 4h). 

Xu e colaboradores (2012)7 citam que 94,7% do amido da lemna poderia ser convertido 

em etanol usando as tecnologias existentes para a conversão de amido de milho. 

Muradov (2014)11, por exemplo, transformou 40% do peso seco das lemnas em bio-

óleos com o processo da pirólise a 500 °C. Já Cheng e Stomp (2009)6 produziram 

aproximadamente 26% de etanol em relação ao peso seco após a hidrólise enzimática 

do amido, utilizando Lemna Spirodela. 

Metodologia 

O experimento foi realizado nas dependências do Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (ENS), na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

localizada em Florianópolis (SC-Brasil). 

A estrutura experimental foi concebida com a elaboração de seis câmaras de 

crescimento de lemnas (fotobiorreatores), expostas a um sistema de iluminação 

artificial, temperatura e ventilação controladas e contendo meio de cultura nutritivo 

em seu interior. Para permitir a análise dos efeitos de CO2 nas lemnas, foi necessário 

manter todas as condições ambientais externas constantes, variando apenas a 

concentração do gás. Um sistema foi construído e operado em escala de bancada. 
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Este trabalho é considerado inédito, pois as concentrações do gás foram mantidas 

constantes no interior das câmaras ao longo do tempo de ensaio, diferentemente do 

realizado por Mohedano (2016)5, por exemplo, cuja análise era o decaimento desse gás 

no interior das câmaras com lemnas. 

Delineamento experimental 

A concentração média de CO2 na atmosfera é de 400 ppm (KEELING, 2016)12, sendo 

assim, estabeleceu-se esta concentração como o controle do sistema. As 

concentrações elevadas foram fundamentadas em diferentes autores, como Andersen 

e colaboradores (1985)13, Landolt e Kandeler (1987)14 e Mohedano (2010)15. Assim, a 

biomassa de lemnas foi exposta a dois níveis de concentrações: 400 ppm (padrão) e 

acima de 6.000 ppm (elevado). A comparação dos efeitos na biomassa para cada nível 

de concentração norteou este estudo. 

Os fotobiorreatores (FBR) foram planejados em triplicatas, ou seja, aplicava-se uma 

concentração de CO2 superior a 6.000 ppm em três unidades, e uma concentração 

atmosférica nas outra três restantes. A posição dos seis FBRs foi escolhida de forma 

aleatória, decidindo previamente que os números pares receberiam quantidade extra 

de CO2. A Figura 1 ilustra o FBR e um esquema simplificado do experimento. 

Figura 1: A) Fotobiorreator (1: tampa vedada hermeticamente; 2: sistema de 

circulação de ar interno; 3: faixa de bloqueio luminoso). B) e esquema do sistema 

de bancada, mostrando a disposição dos FBRs. 

A espécie utilizada de lemnas foi Landoltia punctata. Como a lemnas necessitam de luz 

para a fotossíntese, as lâmpadas foram conectadas a um temporizador que controlava 

o fotoperíodo para 14 h/10 h (luz/escuro), um valor comum no cultivo de lemnas com

iluminação artificial. Foi adotada uma intensidade de luminosidade média de 100

µmol.m-2.s-1, condizente com o intervalo de radiação fotossinteticamente ativa de 85 a

135 µmol.m-2.s-1, recomendado pela norma da International Organization for

Standardization (ISO 20079/2005)16. A temperatura definida para manter-se constante

nos FBRS foi de 24 °C ± 2 °C.

A B 
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O meio de cultura escolhido foi Swedish Institute Standard (SIS)17, usado pela 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 221 Draft (2000)18. 

Sua escolha foi devido à facilidade de obtenção dos nutrientes necessários para seu 

preparo no mercado, como o nitrato de sódio (NaNO3). 

Cada ensaio teve a duração de 7 dias, pois estudos evidenciaram que o tempo de 

senescência de uma lemna é de aproximadamente 10 dias. A fim de analisar a 

consistência dos dados, optou-se por repetir três vezes o ensaio no tempo. Assim, após 

o término de um ensaio de 7 dias, as lemnas utilizadas eram sacrificadas para análises.

Somente após um novo período de adaptação das lemnas, se iniciava o próximo ensaio

com as mesmas condições do anterior.

Partida do experimento e avaliação da biomassa 

Introduziu-se em cada câmara de crescimento 7 g de lemnas frescas, espalhando-as em 

0,5 L de meio de cultura previamente preparado. O peso fresco foi calculado para 

promover uma densidade ideal de lemnas, entre 400 e 600 g.m-2 (SKILLICORN, SPIRA, 

JOURNEY, 1993; CHENG et al., 2002)19,20. Essa densidade permitiu que a área da 

superfície líquida fosse preenchida de forma que as lemnas não se sobrepusessem, 

possibilitando exposição de luz e condições de crescimento semelhantes para todas. 

Para iniciar o experimento, foi necessário aplicar o volume de CO2 com uma seringa 

dentro das câmaras de crescimento, calculado para atingir a concentração requerida 

(400 e 6000 ppm). As concentrações de gás nos FBRs eram aferidas regularmente 

durante todo o período luminoso (14h), acrescentando-se mais CO2 à medida que este 

ia sendo consumido pela biomassa de lemnas. 

A avaliação qualitativa da biomassa de lemnas foi decorrente da análise do teor de 

amido na lemna e da morfologia e sanidade dessas plantas. Já a análise quantitativa 

observou as velocidades de crescimento e produtividade da biomassa de lemnas. Essa 

produtividade é avaliada conforme a velocidade de crescimento da mesma. 

As velocidades de crescimento se basearam no peso seco. O crescimento específico 

(CE) foi uma maneira direta de perceber a reprodução das lemnas, porém oferece uma 

avaliação mais particular para cada estudo. Assim, se avaliou a Velocidade de 

Crescimento relativo (VCR) e a Velocidade de Crescimento específico (VCE). A VCE se 

destaca para representação do crescimento devido à configuração em bancada do 

experimento, no qual a quantidade de lemnas aumenta exponencialmente sem a 

retirada do excesso de biomassa. As Equações 1, 2 e 3 foram usadas para descrever a 

velocidade de crescimento das lemnas. 

CE = p1 – p0 (1) 

VCR = (p1 - p0). N / A (2) 

VCE = ln(p1) - ln(p0) / ∆t (3) 
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Onde: CE = Crescimento Específico (g), p0 = Peso inicial (g), p1 = Peso final (g), N = duração do 

experimento (dias), VCR = Velocidade de crescimento relativo (g.m-2.dia-1), VCE = Velocidade de 

crescimento específico (g.g-1.dia-1), Δt = t1-t0 = variação temporal (dias). 

Também se avaliou a remoção de nutrientes do meio de cultura pelas lemnas em cada 

FBR, analisando nitrato e fosfato antes de após os ensaios. Essa análise permitiu 

conferir a congruência das velocidades de crescimento com a literatura. 

A Tabela 1 compila os equipamentos e métodos utilizados em cada parâmetro 

analisado no presente trabalho. Os resultados foram analisados estatiscamente. 

Tabela 1: Parâmetros e metodologia 

Parâmetro Equipamento ou Método 

pH pHmetro HACH. 

Temperatura 
Testo 435-4 - Instrumento de medição multifunções; 

Termômetro de mercúrio. 

Morfologia e 

sanidade 

Medição do comprimento de frondes e raízes; escala de 

cores (RBG) e tratamento da imagem (contraste 80%). 

Intensidade de luz Testo 545 - Luxímetro. 

Concentração de CO2 

Testo 435-4 - Instrumento de medição multifunções; 

GEMTM 5000 (LANDTEC) - Instrumento de medição de 

concentração de gases. 

Teor de Amido Kit de Amido Total (Megazyme). 
-3 

Fosfato (PO4 ) Kit de Orthofosfato – Alfakit. 
- 

Nitrato (NO3 ) Kit de Nitrato – Alfakit. 

Taxa de crescimento 
Estufa de esterilização e secagem com renovação/ 

circulação de ar (24 h; 55 °C). 

Resultados e discussão 

Efeito do CO2 sobre a velocidade de crescimento das lemnas 

Foi possível notar a superioridade no crescimento da biomassa exposta a elevadas 

concentrações de CO2 (situação B) em relação à situação A para o Crescimento 

Específico (CE), Velocidades de Crescimento Relativo e Específico (VCR e VCE), sendo 

mais significativa a diferença no 1º e 3º experimento, com uma VCR até quatro vezes 

maior. A Figura 2 demonstra isso em CE e VCR, respectivamente. 
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Figura 2: CE e VCR da biomassa de acordo com a exposição de CO2. 

Cada condição apresentou uma amostragem de nove dados (n=9). Em média, os  FBRs 

com aporte extra de CO2 (B) apresentaram uma VCR de 9,0 g.m-².dia-1 (±1,8), três vezes 

maior que os FBRs com CO2 atmosférico,com 3,0 g.m-².dia-1 (±1,7). 

Essa diferença de crescimento é explicada pelo fato do CO2 ser um insumo da 

fotossíntese, seu incremento intensifica essa reação, o que permitiu a produção de 

mais glicose para a lemna. A respiração celular efetuada na mitocôndria consome a 

glicose, oxigênio e água, resultando em energia para as atividades e divisão celular. O 

aumento das mitoses celulares caracteriza uma maior velocidade de crescimento. 

Em relação à literatura, a VCR e VCE foram aproximadamente metade das obtidas por 

Mohedano (2010)15, que aplicou um meio de cultura similar ao estudo, porém acredita-

se que houve condições mais estressantes às lemnas no presente estudo. 

A adição de CO2 promoveu um acréscimo da remoção de nitrato e fosfato em todos 

FBRs. Tal fato é proporcional ao aumento da taxa de crescimento, porque há uma 

maior quantidade de biomassa consumindo os nutrientes. A taxa de remoção média de 

nitrogênio também pode ser visualizada 

Efeito do CO2 sobre a morfologia e sanidade das lemnas 

Ao comparar os resultados entre a biomassa exposta (B) e não exposta (A) a elevadas 

concentrações de CO2, as raízes praticamente triplicaram seu comprimento e as 

frondes quase duplicaram seu diâmetro com o incremento de CO2. As médias dos 

parâmetros morfológicos podem ser observadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Médias dos aspectos morfológicos quantitativos. 

Aspecto morfológico 
Condição A: 

CO2 atm 

Condição B: 

CO2 elevada 

Relação 

B/A 

Comprimento raiz (mm) 6,2 19,2 3,1 
Diâmetro da fronde (mm) 5,2 9,8 1,9 

Em relação à sanidadade da lemna, o aporte de CO2 tornou suas frondes amareladas. 

De acordo com a literatura, as mesmas deveriam ficar mais verdes com mais 

fotossíntese. Entretanto, as condições do experimento podem ter sido estressantes o 

suficiente para lemna produzir o ácido abcísico, que dentre seus efeitos está a 

senescência foliar e a diminuição da velocidade de crescimento. 

Efeitos do CO2 sobre o acúmulo de amido na lemna 

Neste experimento, as lemnas expostas a condições elevadas de CO2 apresentaram 

maior teor de amido em relação às cultivadas em concentração atmosférica. A relação 

entre amido e concentração de gás carbônico foi testada estaticamente, conforme 

demonstra a Figura 3, para condição atmosférica (A) e CO2 extra (B). 

Figura 3: Valores médios do teor de amido nas lemnas para condições A e B. 

De acordo com o diagrama de caixas da Figura 3, em média, o teor de amido  

para condição A foi de 2,6% (±1,6) e para condição B foi de 10,2% (± 3,5) (p/p base 

seca). Já as medianas foram de 2,0% e 10,6% para condição A e B, respectivamente. 
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Segundo Xiao (2013)21, temperaturas menores favorecem o acúmulo de amido na 

planta, porém retardam seu crescimento. Já o presente estudo aumentou o teor de 

amido e a velocidade de crescimento. As técnicas para evitar que a lemna degrade o 

grânulo de amido, como inanição de nutrientes, apresentam valores superiores ao 

encontrado no presente estudo, porém igualmente retardam o crescimento. 

O teor de amido médio de 10,2% para B se aproximou dos valores encontrados por Ge 

et al. (2012)22 e Li et al. (2016)23, de 6 a 17%, cujas técnicas foram a inanição de 

nutrientes e testes com diferentes temperaturas e luminosidades, respectivamente. O 

trabalho de Li et al. (2016) segue uma vertente que estuda fatores estimuladores da 

fotossíntese e crescimento da planta, como a do presente trabalho. 

Estudos recentes vêm aplicando um fotoperíodo de 24h/0h (luz/escuro) a fim de 

acumular amido. Essa condição ambiental serve como aparato para a planta realizar 

fotossíntese integralmente. Yin et al. (2015)24 obteve o valor máximo encontrado na 

literatura, de 62,7% de amido utilizando essa técnica. Entretanto, embora com valores 

positivos, deve-se avaliar o custo e complexidade de implantar técnicas assim, pois 

expor as lemnas à luz de modo integral pode ser inviável em escala real. 

O acúmulo de amido na lemna simultâneo a elevadas velocidades de crescimento 

favorece haver uma produtividade superior de bioetanol para essa matéria prima. 

Além disso, se mostra interessante especialmente para as lemnas provenientes do 

tratamento de efluentes, pois permite remover nutrientes com eficiênciae, enquanto é 

enriquecida com amido para produção de bioetanol. 

Conclusão 

A partir da técnica de enriquecimento de CO2 aplicada nas lemnas e da avaliação dos 

efeitos ocasionados nestas, obteve-se importante avanço no uso das lemnas (Landoltia 

punctata) como insumo para produção de bioetanol, pois: 
• a biomassa exposta a elevadas concentrações de CO2 (condição B) obteve um

teor de amido em média quatro vezes superior do que as expostas às

condições atmosféricas (condição A) (10,2% e 2,6% p/p base seca,

respectivamente). O valor máximo de amido foi de 14,9% (p/p base seca)

para condições enriquecidas de CO2;

• o aporte de CO2 estimulou um crescimento superior da biomassa de lemnas,

registrando-se uma Velocidade de Crescimento Relativo (VCR) 3,0 vezes
maior (9,0 g.m-2.dia-1 em relação a 3,0 g.m-2.dia-1), bem como uma Velocidade de

Crescimento Específico (VCE) 2,3 vezes maior do que em relação ao cultivo padrão

atmosférico (0,13 g.g-1.dia-1 e 0,06 g.g-1.dia-1);

• houve alterações significativas na morfologia e sanidade da biomassa de

lemnas expostas a elevadas concentrações de CO2, visto que as mesmas apre- 

sentaram frondes com uma coloração amarelada e com tamanho duas vezes

maior, assim como triplicaram o comprimento das raízes;
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• as lemnas enriquecidas com amido elevar o potencial de valorização do

tratamento de efluentes e desenvolvimento da economia circular através da

produção de bioetanol;

• quando comparado a outras técnicas de acúmulo de amido, como inanição de

nutrientes e fatores limitantes de cultivo, o enriquecimento de CO2

apresentou uma velocidade de crescimento maior, porém o teor de amido

resultou em valores menores.
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Resumo 

O crescente interesse internacional por comunidades remotas é fundamentado nos 

pressupostos de aplicação de energias renováveis na obtenção de sustentabilidade 

futura. 

Este artigo visa analisar as vantagens ambientais, económicas e sociais, resultantes da 

implementação de uma central de produção de energia através de painéis solares em 

substituição do antigo sistema de gerador a diesel na comunidade de Monte Trigo, na 

Santo Antão, Cabo Verde. A metodologia utilizada é a descritiva e interpretativa. 

A transição energética ocorrida nessa comunidade permitiu que a satisfação da procura 

de energia fosse atendida a 100% a partir de uma fonte renovável, possibilitou à 

população local o desenvolvimento de atividades económicas potenciadoras do seu 

bem-estar social, ambiental e cultural, eliminando a disparidade que existia em relação 

aos centros urbanos. 

Palavras-chave: Energias renováveis, Cabo Verde, comunidades remotas, 

sustentabilidade. 

Introdução 

O crescente interesse internacional por comunidades remotas é fundamentado nos 

pressupostos de aplicação de energias renováveis na obtenção de sustentabilidade 

futura.1 

O isolamento geográfico no Sec. XXI é um dos grandes problemas que os países 

enfrentam. Muito embora as realidades sejam diferentes para cada uma das tipologias 

de países, os problemas associados ao isolamento são comuns, afetando comunidades 

a nível dos serviços disponibilizados (ex. energia, saúde e educação, entre outros). Ele é 

mais notável ainda se considerarmos ilhas ou arquipélagos que pelo natural isolamento 

levantam graves problemas no planeamento e gestão de infraestruturas e serviços. Em 

muitas regiões remotas do planeta, que pela sua distância das fontes não podem ser 

fornecidas pela rede, a eletricidade ainda é considerada um luxo. Um dos países 
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exemplo desta realidade é a índia onde 24.500 comunidades rurais das 112.000 que 

não dispõem de eletricidade são consideradas comunidades remotas.2 Outro dos 

exemplos são as comunidades insulares do pacífico onde 70% das habitações não 

possuem eletricidade, equivalente às taxas de acesso da África Subsariana, ou 

Moçambique e Tanzânia onde a projeção não aponta para que a curto ou médio prazo 

áreas remotas possam ter cobertura.3

Em áreas remotas onde soluções do passado foram implementadas, como por exemplo 

no Canadá, a eletricidade é, ainda em grande parte, fornecida por geradores a diesel, 

que devido ao elevado custo deste combustível impede o desenvolvimento destas 

comunidades. O diesel sendo responsável pela poluição atmosférica através da 

emissão de gases de efeito de estufa, ou de solos e água através dos riscos de derrame 

ou fuga, a utilização desta opção não confere sustentabilidade a estas comunidades.4 

Os desafios e preocupações em fornecer uma fonte viável de eletricidade e uma 

melhor qualidade de vida a comunidades remotas resultam na oportunidade de 

implementar, avaliar e partilhar soluções inovadoras.5

Este artigo pretende analisar as vantagens ambientais, económicas e sociais, 

resultantes da implementação de um sistema de produção de energia através de 

painéis solares em substituição do antigo sistema de gerador a diesel em Monte Trigo, 

na ilha de Santo Antão, Cabo Verde. 

Situado aproximadamente a 600 Km da costa ocidental africana, o arquipélago de Cabo 

Verde localiza-se no Oceano Atlântico (figura 1), e é composto por dez ilhas de origem 

vulcânica, divididas, de acordo com a natureza dos ventos alísios dominantes, em dois 

grupos, a saber: Ilhas de Barlavento: Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santa 

Luzia, Sal e Boavista; e Ilhas de Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e Brava.6 

Marcado por vulnerabilidades biofísicas, ecológicas e territoriais, a população residente 

é de 524623 habitantes.7 A economia, baseada no setor terciário (70% do VAB e quase 

53% da população empregada), tem no turismo o setor com maior crescimento, 

representando 20% do PIB.8
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Figura 1: Localização geográfica 

A energia consumida é maioritariamente constituída por derivados do petróleo.9 A 

elevada dependência face aos combustíveis fósseis, é uma das razões para as 

dificuldades sentidas no sector eléctrico de Cabo Verde. Em 2009, mais de 95 % de 

eletricidade foi produzida a partir de combustíveis fósseis, pelo que o aumento do 

preço do petróleo representou um aumento significativo dos custos, com a tarifa de 

eletricidade a aumentar cerca de 30% entre 2005 e 2009.10 

O Plano Energético Renovável11 prevê a duplicação da procura de energia entre 2009 e 

2020, passando de 302 GWh para 670 GWh, num cenário designado de «intermédio», 

com o «abrandamento do ritmo de crescimento em todos os setores, exceto no que 

respeita à dessalinização da água». 

A manutenção do crescimento económico para sustentar o nosso modo de vida e de 

bem- estar exige cada vez mais disponibilidade de energia. Os combustíveis fósseis são 

matéria- prima inexistentes em Cabo Verde. No planeta existem em quantidade 

limitada e não são inesgotáveis.12 Cabo Verde depende das importações desses 

produtos para satisfazer as demandas em energia, que têm vindo a crescer com o 

aumento da população residente e de turistas. Esse fator, associado ao custo da 

insularidade, resulta num elevado custo de electricidade em Cabo Verde, que é cerca 

de 70% superior ao da União Europeia.13 A esses inconvenientes, acrescentam-se a 

poluição ambiental, a emissão de gazes de efeitos de estufa que eles provocam e os 

impactes por perdas de áreas agrícolas produtivas e biodiversidade. 

Satisfazer essa procura energética pela via dos combustíveis fósseis, no contexto de 

Cabo Verde e das incertezas sobre esse recurso, é insustentável. Encontrar soluções 

que garantem equidade da geração atual no acesso aos serviços energéticos sem por 

em causa a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
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necessidades14, é um imperativo. Estudos indicam que Cabo Verde tem um potencial 

em energias renováveis de 2600 MW, sendo o recurso solar o maior dentre eles. 

Grande parte do território tem uma radiação média anual entre 1800 e 2000 

kWh/m2.11 

A transição energética, com aposta nas energias renováveis, é condição para Cabo 

Verde enfrentar o aumento da demanda e a perspetiva das alterações climáticas. O 

documento de Política Energética de Cabo Verde13, define como visão «Construir um 

setor energético seguro, eficiente, sustentável e sem dependência de combustível 

fóssil». A contribuição das fontes renováveis na produção de energia passou de 1,2% 

em 2010 a 20% em 2013.15

Com essa solução, a comunidade de Monte Trigo passou a ter energia elétrica 

produzida em 100% a partir de uma fonte de baixo carbono e durante as 24 horas do 

dia. 

Método e Descrição do Estudo de Caso 

A metodologia utilizada é a descritiva e interpretativa, e consistiu em: (i) caracterização 

socioeconómica da comunidade de Monte Trigo; (ii) levantamento e tratamento de 

dados de produção e consumo de electricidade e cálculo de CO2 evitado; (iii) definição 

de amostra 

(iv) elaboração do questionário e v) aplicação de questionários.

Utilizamos dados oficiais do Instituto Nacional de Estatísticas, Águas de Porto Novo, 

Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas e Direção Geral dos Recursos 

Marinhos e outros organismos e serviços oficiais de Cabo Verde. 

Para o cálculo da amostra, recorremos à calculadora da Raosoft, disponível online 

(http://www.raosoft.com/samplesize.html). O tamanho da amostra foi de 274, grau de 

confiança 90% e margem de erro 5%. Foram ouvidos 143 moradores com mais de 18 

anos.  A taxa de resposta foi de 99,3% e os inquéritos foram realizados entre os dias 13 

de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2018. 

Monte trigo 

É uma aldeia situada no Concelho do Porto Novo, Ilha de Santo Antão, entre a latitude 

17º 01´ 16´´N e longitude 25º 19´´O, a 60 km da cidade do Porto Novo, capital do 

concelho. O acesso é por via marítima, através de pequenas embarcações de pesca, ou 

por caminho pedonal. A comunidade mais próxima dista 2h30 a 3h a pé. Tem 274 

habitantes, 90 com menos de 15 anos, 161 entre 15 e 64 anos e 23 mais de 65 anos. 

Por sexo, 152 são masculino e 122 feminino. São 57 os agregados familiares por sexo 

do representante.16 

A economia local depende basicamente da pesca artesanal cuja frota é constituída por 

16 embarcações, de 1,8 a 7,2m, movidas maioritariamente a motor fora de borda, de 
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potência entre 8 e 20 cavalos.17 A arte de pesca mais utilizada é a linha de mão18, e as 

espécies mais capturadas são tunídeos, demersais e pequenos pelágicos.19

O abastecimento de eletricidade era garantido através de uma micro-central a gasóleo, 

de 20 kVA de potência, que funcionava em média 5 horas por dia.11 Toda a eletricidade 

produzida provinha de combustível fóssil. 

Em fevereiro de 2012, através do projeto Serviço Energético Sustentável para 

Povoações Rurais Isoladas mediante Micro-Redes com Energias Renováveis (SESAM-

ER), foi instalada a Central Fotovoltaica de Monte Trigo (CFMT) com capacidade de 

27,3kWp, aumentada em 2014 para 39kWp, passando os módulos fotovoltaicos de 210 

a 290. A energia produzida a partir da radiação solar é destinada ao consumo da 

população local, alimentando as 75 casas da comunidade, iluminação pública, consumo 

do edifício onde funciona o escritório e produção de gelo para pesca.20 

Resultados 

Produção e consumo de energia 

Entre Fevereiro de 2012 e Dezembro de 2017, foram produzidos 203898kWh. A 

produção aumentou entre 2012 e 2015 em mais de 55%. Em 2016 e 2017 cai 

consecutivamente. Uma queda em relação a 2015, de 8,5%, que se explica por 

problemas técnicos numa das bancadas de baterias. 

O consumo foi de 184501kWh, representando 90,49% da produção. As perdas 

registadas aumentaram até 2015, passando de 4,15 a 13,39%. Em 2016, diminuíram 

para 11,93 e em 

2017 para 8,16%. Em média representaram 9,51% (Tabela 1). 

Tabela 1: Energia produzida e consumida por ano (kWh) 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Produção 22577 2823
2 

35400 40585 39803 37301 20389
8 

Consumo 21638 2681
1 

31597 35148 35053 34254 18450
1 

% consumo 95,84 94,97 89,26 86,60 88,07 91,83 90,49 

Total perda (kwh) 939 1421 3803 5437 4750 3047 19397 
% Perda 4,16 5,03 10,74 13,40 11,93 8,17 9,51 

Fonte: Paulino S.G. MONTEIRO, a partir de dados de Águas de Porto Novo 

A totalidade do consumo em 2012 foi registada na categoria rede distribuição. Em 2013 

surgem as categorias casa do gelo e o autoconsumo (espaço onde funciona o 

escritório) e em 2014 a de iluminação pública. O maior consumo é o da rede de 
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distribuição (residências). A quebra verificada na categoria iluminação pública é devida 

a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED de menor consumo 

(tabela 2). 

Tabela 2: Distribuição consumo por categoria (kWh) 

Categoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Peso (%) 

Rede 
Distribuição 21639 21027 23264 27985 28830 29931 152676 82,56 

Iluminação 
Pública 2885 2642 2608 2616 10751 5,81 

Casa Gelo 1686 3467 2047 1770 870 9840 5,32 
Autoconsumo 3782 2715 2475 1846 839 11657 6,30 
Total 21639 26495 32331 35149 35054 34256 184924 100,00 

Fonte: Paulino S.G. MONTEIRO, a partir de dados de Águas de Porto Novo 

Cálculo de CO2 evitado 

De acordo com a United States Environmental protection agency (EPA) cada Galão de 

diesel contém 2,778g de carbono puro, como cada grama de carbono atómico quando 

oxidado forma 3,666g de dióxido de carbono, podemos calcular que 1 galão que são 

3.78541 litros, corresponde a que 1 litro contenha 0.734g de carbono. Em média, é 

assumido que cerca de 99% do combustível é oxidado e 1% emitido na forma de 

partículas ou hidrocarbonetos. Desta forma é possível multiplicar a quantidade de 

carbono por litro de gasóleo pelo rácio do peso de carbono em CO2 por 99%. Ou seja: 

0.734*3.66*0.99= 2.66g 

Como os motores apresentam performances diferentes de acordo com a potência, 

idade e até quantidade de combustível do depósito 

(http://www.dieselserviceandsupply.com), elaboramos a estimativa de acordo com as 

características conhecidas do gerador instalado em Monte Trigo (20kVA), 

estabelecendo a média para os vários cenários de combustível do depósito (Tabela 3). 

Tabela 3: Característica gerador instalado Monte Trigo e média cenários 
combustível 

Gerador 

(KVA) 

1/4T 

Gal/hora 

1/2T 

Gal/hora 

3/4T 

Gal/hora 

TC 

Gal/hora 
Média 

(galões/hora) 

Média 

Litros/hora 

20 0.6 0.9 1.3 1.6 1.1 4.2 

A American Physical Society considera que a produtividade de 1 litro de diesel, varia 

entre 3 e 4kWh. Para calcular o equivalente de gasóleo necessário para produzir a 

eletricidade fornecida pela central fotovoltaica e a quantidade de carbono que seria 
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emitida para a atmosfera se ainda se utilizasse a solução anterior, utilizamos o valor 

médio de 3,5kWh (Tabela 4). 

Tabela 4: Cálculo das médias de gasóleo e carbono entre 2012 e 2017 

Categoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Produção (kWh) 22577 28232 35400 40585 39803 37301 203898 

Média de gasóleo 
necessário (l) 6451 8066 10114 11596 11372 10657 58257 

Média de carbono 
evitado (t) 17 21 27 31 30 28 155 

A implementação dessa central fotovoltaica representou a poupança de 58.257 litros 

de gasóleo entre 2012 e 2017, contribuindo também para as metas mundiais de 

redução de carbono em 155 toneladas no mesmo período. 

Perceção dos moradores sobre a instalação da central fotovoltaica 

Selecionamos apenas 9 questões, por estarem directamente relacionadas com a 

temática em análise, apresentando-se individualmente os resultados de cada uma 

delas. 

Uma das preocupações era perceber se houve alteração de comportamento dos 

moradores em relação aos recursos energéticos utilizados para cozinharem os 

alimentos (gráfico 1). Antes da instalação, dos 143 inquiridos, 112(78,9%), afirmaram 

utilizar o gás como recurso energético, 106(74,6%) a lenha e 1(0,7%) o carvão. Após a 

instalação os que utilizam o gás passa para 141(98,6%) e a lenha 29(20,3%). Os 

resultados mostram que houve alteração de comportamento na escolha do recurso 

energético a utilizar para cozinhar os alimentos. 

Gráfico 1: Utilização de recursos energéticos antes e depois da instalação. 

Outra, era ver se os moradores têm os equipamentos constantes da tabela 5, e se 

foram adquiridos antes ou depois da instalação. Das 142 respostas obtidas, 22,3% 
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afirmaram terem adquirido antes e 77,7% depois. A principal razão apontada para esse 

facto é a disponibilidade de energia que passaram a ter. 

Tabela 5: Relação de equipamentos 

Equipamentos % dos que têm Antes(%) Depois(%) 
Frigorífico 64,8 

22,3 77,7 

Televisão 88 

Rádio 35,2 
Fogão elétrico 0 

Ferro elétrico para engomar 12,7 
Computador 7 

Telemóvel 91,5 

Sobre a geração de rendimentos, dos 138 que responderam à pergunta, 54(39,15%) 

disseram sim, 36(26,1%) não e 48(43,8%) não sabe. Para as áreas indicadas, tivemos 52 

respostas, 32(61,5%) referiram o turismo, 29(55,8%) o comércio e 23(44,2%) a pesca 

(tabelas 6 e 7). 

Tabela 6: Oportunidades de geração de rendimentos 

Sim Não Não 
sabe 

Com a instalação desse sistema de energia, houve 
novas oportunidades de geração de rendimento? 54 

(39,1%) 
36 

(26,1%) 
48 

(34,8) 

Tabela 7: Áreas de geração de rendimentos 

Comércio Pesca Turismo outra 

Em que áreas? 29 (55,8%) 23 (44,2%) 32 (61,5%) 0 

Em termos paisagísticos, todos (143) responderam à pergunta, 89(62,8%) consideraram 

que a comunidade ficou muito mais bonita e 54(37,8%) que ficou bonita (tabela 8). 

Tabela 8: Classificação em termos paisagísticos 

Muito mais 
bonita 

Ficou 
bonita 

Ficou 
mais 
feia 

Feia 

Como classifica, em termos paisagísticos, 
89 (62,8%) 54 (37,8%) 0 0 

Quanto ao impedimento ou limitação do acesso a áreas da comunidade, obtivemos 124 

respostas, 97(78,2%) afirmaram que não e 27(21,8%) sim (tabela 9). 
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Tabela 9: Impedimento ou limitação do acesso a áreas da comunidade 

Sim Não 
A instalação do sistema impediu ou limitou o acesso a 
alguma área na localidade? 

27 (21,8%) 97 (78,2%) 

Dos 142 moradores que responderam à pergunta, 24(16,9%) classificaram o impacte da 

instalação da central na comunidade como muito positivo e 118(83,1%) positivo. 

Tabela 10: Classificação do impacte da central para a comunidade 

Muito 
positiva 

Positiva Negativa 
Muito 

negativa 

Como classifica o impacte da instalação 
do 
sistema de energia solar na vida das 
pessoas desta comunidade (Monte 
Trigo)? 

24 (16,9 
%) 

118 (83,1 
%) 

0 0 

No que tange às suas vidas, tivemos 132 respostas, 124(93,9%) acharam que 
melhorou e 8(6,1%) não (tabela 11). 

Tabela 11: Dados sobre se a vida melhorou ou não, após a instalação da central 

Sim Não 

A partir do momento em que se instalou o 
sistema de energia solar, a sua vida melhorou ? 

124 (93,9%) 8 (6,1 %) 

Conclusões 

A instalação da central fotovoltaica em Monte Trigo, ilha de Santo Antão, garantiu à 

população dessa comunidade o acesso a um bem de primeira necessidade, que é a 

energia, durante 24 horas por dia, a partir de uma fonte renovável. Contribuiu para a 

melhoria das suas condições de vida, evitou a emissão de 155t de CO2 para a 

atmosfera e permitiu a conservação dos recursos naturais endógenos. Possibilitou à 

população o desenvolvimento de outras actividades económicas, como o turismo, 

comércio e pesca, potenciadoras do seu bem-estar económico, social, ambiental e 

cultural. 

Com o abandono da geração de energia a partir de combustíveis fósseis, essa transição 

energética, sendo uma ação local, tem implicações nacional e global. Favoriza a 

construção do desenvolvimento suportado por um recurso de baixo carbono, capaz de 

satisfazer as necessidades da população atual, sem por em risco o futuro da vindoura. 
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Resumo 

Os sistemas de Aquecimento Urbano (District Heating) são considerados uma forma de 

contribuir para o aumento da eficiência energética no setor residencial e, se combinado 

com fontes de energia renováveis, como é o caso da biomassa florestal, contribuírem 

ainda para estratégias ambientais como as de redução de emissões de carbono para a 

atmosfera. Este trabalho tem como objetivo comparar o sistema de aquecimento 

convencional atualmente existente no Campus de Santa Apolónia do Instituto 

Politécnico de Bragança a sistemas de aquecimento urbano alimentados a biomassa. A 

análise envolveu a utilização do software RETScreen na modelação do sistema atual e 

de cenários de aquecimento alternativos, incluindo sistemas de cogeração, e baseou-se 

em indicadores energéticos, económicos e ambientais. A ponderação dos resultados 

permite concluir que sistemas de aquecimento urbano com base em tecnologia de 

cogeração e utilização de biomassa reduzem custos com aquisição de combustível, para 

além de emitirem menos gases de efeito estufa. 

Introdução 

O aumento das preocupações ambientais, decorrentes da evolução crescente das 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) associado ao uso de combustíveis fósseis, tem 

contribuído para a expansão, na Europa e na América do Norte, de sistemas de 

Aquecimento Urbano (District Heating). O aquecimento urbano permite que um 

conjunto de edifícios sejam abastecidos de calor a partir de uma fonte centralizada, 

para aquecimento de espaços físicos e/ou utilização direta.¹  

A energia solar, geotérmica e da biomassa (bioenergia) são exemplos de fontes de 

energia renovável frequentemente usadas em sistemas de aquecimento urbano.² A 

biomassa, depois de um período de esquecimento, vem ganhando espaço como fonte 

de energia em muitos países, desenvolvidos ou não.³ O seu aproveitamento para fins 

energéticos traz vantagens não apenas na luta contra incêndios e emissões de GEE, 

como também beneficia a economia dos países e das regiões, gerando oportunidades 
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de emprego e negócio em diversos setores, para além de contribuir para uma menor 

dependência energética.4  

O aquecimento urbano pode ser associado a sistemas de cogeração de energia1, 

processo de produção simultânea de calor e eletricidade, aumentando a eficiência da 

conversão pelo aproveitamento do calor gerado, de outra forma perdido, para 

aquecimento. 

O presente estudo tem por objetivo avaliar em termos energéticos, económicos e 

ambientais o uso de sistemas de aquecimento alternativos ao atualmente 

implementado no Campus de Santa Apolónia do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), 

Portugal, com base em modelação e simulação. Neste trabalho comparou-se o sistema 

de aquecimento em funcionamento com sistemas de aquecimento urbano com 

utilização de pellets para produção de calor e utilizando um sistema de cogeração à 

escala do Campus. Considerou-se ainda o sistema atual com a substituição de caldeiras 

a gás natural por caldeiras alimentadas a biomassa florestal na forma de pellets.  

Metodologia 

Para alcançar os objetivos definidos, adotou-se uma metodologia adaptada de 

Vallios et al.5 que compreendeu seis etapas, como representado no esquema da Figura 

1. 

Figura 1: Sequência de passos seguidos na metodologia adotada. 

Caracterização da Situação Atual 

O Campus de Santa Apolónia inclui dez edifícios: as escolas de Tecnologia e Gestão 

(ESTiG), Agrária (ESA) e de Educação (ESE); os Serviços Centrais, de Ação Social; o 

Centro Académico; a Cantina; e três residências para estudantes (Verde, Castanha e 

Gulbenkian). Contudo, para este estudo consideraram-se apenas sete destes edifícios: 

as três escolas (ESA, ESE e ESTiG), a Cantina e as três residências estudantis. O sistema 

de aquecimento do campus é convencional e composto por sistemas independentes 

nos vários edifícios, onde uma ou mais caldeiras abastecidas a gás natural e tubulações 

transportam a água quente até radiadores instalados nos espaços aquecidos. Os 

edifícios apresentam características construtivas e dimensões distintas, além de 

diferenças em termos de necessidades térmicas, de potências térmicas instaladas, de 

cargas de aquecimento e horário de funcionamento das caldeiras. A caracterização dos  
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sistemas de aquecimento e dos edifícios foi feita com base em dados disponíveis em 

documentos pelo IPB complementados por informação fornecida pelos Serviços de 

Manutenção da instituição (Tabela 1). 

Tabela 1:  Caracterização dos sistemas de aquecimento dos edifícios do Campus do IPB 

Edifício Capacidade da Caldeira (kW) Horário de Funcionamento 

ESA 1400 Seg - Sex: 7h às 19h Sáb: 7h às 16h 

ESE 400 Seg - Sab: 7h às 19h 

ESTiG 1100 Seg - Sex: 7h às 21h Sáb: 7h às 16h 

Cantina 250 Contínuo 

Res. Verde 500 Contínuo 

Res. Castanha 165 Contínuo 

Res. Gulbenkian 90 Contínuo 

Determinação das Necessidades Térmicas 

A determinação das necessidades de aquecimento anuais de cada edifício foi 
feita recorrendo à metodologia graus-dia (MGD).6 Este método baseia-se no 
cálculo do somatório da diferença entre uma temperatura base no interior e 
a temperatura média diária no exterior, sempre que a temperatura diária é 
inferior à temperatura de base, no caso deste estudo de 18°C. A estimativa 
dos valores das cargas médias de aquecimento dos edifícios (Tabela 2) 
baseou-se nas características de isolamento térmico dos mesmos, da 
temperatura de projeto dos sistemas de aquecimento, e em resultados 
obtidos num estudo desenvolvido anteriormente para o edifício da Escola 
Superior de Educação, incluído neste estudo.7  

Tabela 2: Cargas médias de aquecimento dos edifícios do Campus do IPB estudados 

Edifício Área (m²) Carga de Aquecimento(W.m-²) 

ESA 13.810,00 45 

ESE 7.589,00 48 

ESTiG 12.239,00 45 

Cantina 1.856,31 40 

Res. Verde 3.720,05 48 

Res. Castanha 1812,41 45 

Res. Gulbenkian 683,52 58 

Definição de Cenários Alternativos 

De modo a identificar o melhor sistema de aquecimento a biomassa florestal, do ponto 

de vista energético, económico e ambiental, definiram-se 5 cenários que foram 

comparados entre si e também com o sistema de referência, o sistema atual de 

aquecimento do Campus. 
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• Cenário 1: Sistema convencional com queima de biomassa

Este cenário é semelhante ao cenário de referência em que cada edifício possui 

uma caldeira e radiadores nos espaços físicos que recebem aquecimento. 

Contudo, o abastecimento das caldeiras é feito com biomassa na forma de 

pellets. Os Pellets resultam da compactação de material lenhoso, criando um 

combustível sólido mais uniforme, com melhores propriedades energéticas 

e mais fácil e barato de empacotar, transportar e armazenar.  

• Cenário 2: Aquecimento Urbano com utilização de biomassa

Este cenário considera uma central de aquecimento, abastecida a biomassa na 

forma de pellets, para suprir as necessidades de aquecimento de todos os 

edifícios do Campus. A partir desta central, a água quente é levada aos 

edifícios por uma malha de tubulações duplas subterrâneas que servem de 

saída de água quente (75 a 115°C) em direção aos sistemas de distribuição 

interna, por tubulações secundárias dos edifícios, e regresso à central de 

aquecimento a uma temperatura inferior (35 a 60°C). A modelação deste 

cenário teve por base as mesmas características dos edifícios adotadas para 

o cenário 1 tendo-se, no entanto, adotado uma caldeira com uma potência

térmica igual à soma das potências térmicas instaladas nos edifícios (Tabela

1). Os comprimentos das tubulações primárias e secundárias de transporte

de água foram estimados com base em distâncias lineares na plataforma

Google Earth.8 

• Cenário 3: Aquecimento Urbano com utilização de Gás Natural

Este cenário possui as mesmas características do cenário 2. Contudo, a central de 

aquecimento é abastecida a gás natural. 

• Cenário 4: Aquecimento Urbano com sistema de cogeração e utilização de

biomassa

Este cenário difere dos restantes devido ao facto de incluir um sistema de cogeração, 

com produção simultânea de eletricidade e calor, na mesma central, com utilização de 

biomassa florestal na forma de pellets como combustível. Para a modelação, 

consideraram-se as características dos edifícios dos outros cenários, e uma central para 

suprir a necessidade de aquecimento e de eletricidade (Tabela 3) para todos os 

edifícios estudados, com base nas características do sistema de aquecimento urbano 

dos cenários 2 e 3. 

Tabela 3: Dados do consumo elétrico anual dos edifícios 

Edifício Consumo elétrico (GJ.ano-1) 

ESA 2700,0 

ESE 1285,0 

ESTIG 2502,0 
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Cantina 298,8 

Res. Verde 565,2 

Res. Castanha 291,6 

Res. Gulbenkian 108,0 

Total 7750,6 

A tecnologia considerada para geração de energia baseia-se numa turbina a gás, uma 

das tecnologias mais utilizadas em centrais de cogeração9 e adequada ao caso concreto 

do Campus do IPB.10 

• Cenário 5 – Aquecimento Urbano com sistema de cogeração e utilização de gás

natural

Este cenário é semelhante ao cenário 4 diferenciando-se apenas pela utilização de gás 

natural em substituição da biomassa. 

Modelação 

A modelação foi realizada com o software RETScreen 411, ferramenta que permite 

avaliar uma série de sistemas como os de aquecimento, arrefecimento e cogeração, 

entre outros, obedecendo a parâmetros específicos dos edifícios. O RETScreen é 

apresentado numa interface em Excel, dividida em sete folhas de cálculo dinâmicas: 

Caracterização inicial do projeto, Modelo Energético, Análise de Custo, Análise de 

Emissões de GEE, Análise Financeira, Análise de Risco e ferramentas de apoio. Para 

projetos que envolvem produção de calor ou frio é acrescentada uma folha de cálculo 

referente à Carga e Rede. Esta, juntamente com a do Modelo Energético, são as de 

maior relevância para o presente trabalho, já que são nelas que se definem as 

principais características do sistema de aquecimento, tal como a área dos edifícios, 

necessidades de aquecimento, potência térmica das caldeiras, combustível utilizado e 

características das tubulações, no caso do Aquecimento Urbano. 

Analisaram-se também, as emissões de GEE para a situação de referência e para cada 

um dos cenários com base em fatores de emissão dos combustíveis modelados (Tabela 

4). 

Tabela 4: Fatores de Emissão de poluentes para pellets e gás natural 

Poluente 
Combustível (kg/GJ) 

Pellets Gás natural 

CO2 0,0000 49,400 

CH4 0,0299 0,0036 

N2O 0,0037 0,0009 

O fator de emissão referente ao CO2 para a queima de pellets é zero, por se considerar 

que o CO2 emitido é extraído da atmosfera durante o processo de fotossíntese.12,13  
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Para os cenários 1, 2 e 3, cuja modelação em RETScreen não fornece resultados de 

emissões de GEE associados ao consumo de eletricidade, considerou-se um fator de 

emissão associado ao consumo de eletricidade em edifícios igual a 40 kgCO2eq.GJ-1, de 

acordo com o estabelecido no Despacho (extrato) n.º 15793-D/2013.  

Para além da análise energética e de emissões, se fez também uma análise de custos 

associados ao consumo de combustível utilizado para o aquecimento. Para tanto 

considerou-se o preço do gás natural de 0,65 euros por metro cúbico e da biomassa de 

170 euros por tonelada. Desta forma, multiplicou-se a quantidade de combustível 

utilizado pelo preço do mesmo. 

Resultados e Discussão 

Consumos de Combustíveis e Custos 

Os resultados da modelação em RETScreen dos sistemas de aquecimento considerados, 

relativamente ao consumo anual de combustível para cada edifício e para o conjunto 

de edifícios estudados e também ao custo energético para o mesmo período, 

encontram-se apresentados nas Tabelas 5 a 10. A Tabela 5 apresenta os valores 

relativos ao gás natural da situação de referência e os consumos reais deste 

combustível que, por comparação com os valores estimados, serviram para validação 

do modelo. 

Tabela 5: Consumos e custos anuais da situação de referência simulados (Consumo 

Anual) e medidos (Consumo Real) nos edifícios do Campus do IPB 

Edifício 

Consumo e custos simulados 
Consumo 

Real 

Gás Natural 

(m³) 
€ 

Gás Natural 

(m³) 

ESA 82.782 53.809,00 81.349 

ESE 48.533 31.546,00 48.188 

ESTiG 73.365 47.687,00 72.282 

Cantina 9.891 6.429,00 7.573 

Res. Verde 46.228 30.048,00 48.600 

Res. Castanha 21.115 13.725,00 21.670 

Res.  Gulbenkian 10.264 5.521,00 12.203 

Total 292.178 188.765,00 291.865 

A variação do consumo de combustível está relacionada com as características dos 

edifícios, tais como área de aquecimento e necessidades térmicas (proporcional) e 

tipos de isolamento (inversamente proporcional).  
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Tabela 6: Consumos e custos da biomassa referentes ao cenário 1 

Edifício 
Consumo e custos 

Biomassa (t) € 

ESA 190 32.285,00 

ESE 111 18.924,00 

ESTiG 168 28.612,00 

Cantina 23 3.857,00 

Res. Verde 106 18.029,00 

Res. Castanha 48 8.233,00 

Res. Gulbenkian 23 4.000,00 

Total 670 113.940,00 

O cenário 1 (Tabela 6), permite uma redução de 60% no custo de combustível quando 

comparado com a situação atual de aquecimento do Campus (referência).  

Tabela 7: Consumos e custos anuais de biomassa (cenário 2) e gás natural (cenário 3) 

Edifício 

Consumo e custos 

Cenário 2 Cenário 3 

Biomassa (t) € Gás Natural (m³) € 

ESA 248 42.160,00 108.221 70.344,00 

ESE 145 24.650,00 63.436 41.233,00 

ESTIG 220 37.400,00 95.910 62.342,00 

Cantina 29 4.930,00 12.928 8.403,00 

Res. Verde 71 12.070,00 31.095 20.212,00 

Res. Castanha 32 5.440,00 14.200 9.230,00 

Res. Gulbenkian 15 2.550,00 6.899 4.484,00 

Total 760 129.200,00 332.689 216.248,00 

O cenário 2 (Tabela 7), apesar de usar biomassa, apresentou um acréscimo de 13% nos 

custos do combustível. Este resultado pode ser explicado pelo facto de o aquecimento 

urbano apresentar perdas de energia nas tubulações, com implicações no consumo de 

combustível para aquecimento da água, de forma a chegar com a temperatura 

desejada aos ambientes a serem aquecidos. Apesar disto, se comparado com a 

situação de referência, este cenário apresenta menores custos com a aquisição de 

combustível. 

O cenário 3 (Tabela 7) apresentou resultados menos promissores se comparados com 

os cenários anteriores. Os custos anuais da aquisição de combustível apresentaram um 

aumento de cerca de 90% relativamente ao cenário 1. Tal como no cenário 2, neste 

cenário ocorrem perdas de energia no transporte da água, o que pode justificar o 

aumento no consumo de combustível. No caso dos sistemas de cogeração (Tabela 8), o 
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modelo RETScreen calcula separadamente as necessidades de combustível para 

geração de energia elétrica e de calor.  

Tabela 8: Consumos e custos anuais de gás natural e biomassa referentes aos cenários 

4 e 5 

Cenário Combustível 
Consumo Custos 

Eletricidade Calor Total € 

4 Biomassa (t) 1.324 224 1.548 263.160,00 

5 Gás Natural (m³) 577.399 98.073 675.472 439.056,80 

Os cenários 4 e 5 foram os que apresentaram maiores consumos de combustível e 

custos, cerca do dobro dos obtidos em simulações de cenários semelhantes sem 

cogeração. Contudo, nestes dois casos, as estimativas de consumo tiveram por base 

não apenas as necessidades de energia térmica dos edifícios integrados no estudo, mas 

também as necessidades de energia elétrica não considerada nos outros cenários. No 

ano de referência estudado (2010), os custos com eletricidade para os edifícios 

estudados no Campus do IPB foram de €191.335,00. Deste modo, para adequar a 

comparação dos cenários, deve-se adicionar aos custos com combustíveis nos outros 

cenários, os de eletricidade do ano de 2010. Assim, os novos valores encontrados 

correspondem aos custos da compra de combustível para aquecimento e de 

eletricidade (Tabela 9). 

Tabela 9: Custos com combustível acrescidos dos custos com eletricidade para a 

situação de referência e cenários estudados 

Cenário 
Custos com 

Combustível (€) 

Custos com Combustível + 

Eletricidade (€) 

Situação de 

Referência 
188.765,00 380.100,00 

Cenário 1 113.940,00 305.275,00 

Cenário 2 129.200,00 320.535,00 

Cenário 3 216.248,00 407.583,00 

Cenário 4 263.160,00 263.160,00 

Cenário 5 439.056,00 439.056,00 

A geração de eletricidade modelada serve principalmente para suprir as necessidades 

dos edifícios, contudo, existe a possibilidade de exportar para a rede a eletricidade 

remanescente (460,8 GJ). Após a ponderação destes custos, a análise dos resultados 

mostra que o cenário que apresenta menores custos médios é o cenário 4, 

aquecimento urbano a partir de cogeração com utilização de biomassa. Todos os 

cenários que utilizam biomassa, apresentaram menores custos. Os resultados estão de 

acordo com os obtidos noutros estudos de comparação de combustíveis, os quais 

também destacam a eficiência e as poupanças alcançadas com a utilização da biomassa 

peletizada.14 
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Emissões de GEE 

A Tabela 10 apresenta os valores das emissões de GEE para os cenários estudados, em 

que para a situação de referência e para os cenários 1, 2 e 3, foram somadas as 

emissões que corresponde ao consumo de eletricidade.  

Tabela 10: Emissões de GEE associadas ao consumo/uso de energia térmica e elétrica 

para a situação de referência e cenários estudados 

Emissões de GEE (tCO2 eq.ano-1) 

Cenário 

Referência 1 2 3 4 5 

Emissões de GEE associados ao uso de energia térmica 

566,9 21 22,8 645,6 - - 

Emissões de GEE associados ao uso de energia elétrica 

 310,01 310,01 310,01 310,01 - - 

Emissões totais 

876,91 331,01 332,81 955,61 48,9 1315,9 

Os cenários que utilizam biomassa são os que apresentam emissões de GEE mais 

baixas, pelas razões referidas no capítulo anterior. O cenário 1, aquecimento 

convencional com recurso a biomassa foi o que apresentou emissões estimadas mais 

baixas, devido ao facto de estar associado ao sistema de menor consumo de 

combustível. Porém, considerando as emissões totais, associadas também ao uso de 

energia elétrica, o cenário 4 é o que apresenta os menores valores, apontando que a 

implantação de centrais de aquecimento urbano e cogeração trazem benefícios com o 

consumo e custo de combustível e na redução de emissões de GEE. 

Outros estudos também mostram que a implantação de aquecimento urbano 

apresenta vantagens nestas perspetivas, e ainda, que os benefícios são mais 

significativos quando a biomassa é o combustível utilizado.9,16 

Conclusão 

Com base nos resultados de consumo, custos e emissões de GEE obtidos neste estudo, 

pode concluir-se que de entre todos os cenários estudados, o sistema de aquecimento 

urbano com cogeração e utilização de biomassa (cenário 4) foi aquele que revelou ser a 

opção mais adequada para o abastecimento de energia elétrica e térmica aos vários 

edifícios do Campus do IPB.  

Estes factos sugerem que os sistemas de aquecimento urbano com utilização de 

biomassa constituem boas opções para aquecimento central de edifícios e 

principalmente que o uso de biomassa florestal na forma peletizada se apresenta como 

uma opção mais económica e mais vantajosa em termos de emissões de gases de 
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efeito estufa. Todavia, importa frisar que o controlo das emissões de contaminantes 

atmosféricos destas unidades deve ser assegurado de forma eficiente. 

Uma análise financeira e de custos aprofundada, integrando os custos de implantação 

e manutenção destes sistemas, deve ser objeto de estudos futuros, de modo a apoiar 

uma tomada de decisão que se pretende consciente e acertada. 
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Resumo 

A digestão anaeróbia do glicerol bruto proveniente da produção de biodiesel é uma 

alternativa que vem sendo estudada para sua valorização mediante a produção de 

metano. A elevada carga orgânica (1800 g CQO.L-1) do glicerol bruto pode provocar 

stress cinético, o que se traduz numa inibição dos microrganismos metanogénicos. Para 

contornar o problema, uma alternativa é o uso prévio da energia ultrassónica, que 

promove o rompimento da parede celular e da membrana, libertando material 

intracelular que favorece a biodigestão. Contemplando esta alternativa, este trabalho 

teve como objetivo principal testar um pré-tratamento utilizando ultrassons para 

facilitar a posterior digestão anaeróbia do glicerol bruto. 

Introdução 

A produção de biodiesel gera como subproduto glicerol bruto, que pode ser utilizado 

num conjunto alargado de processos industriais. Possui pureza que varia de 23% a 

87%[1,2], por isso, dependendo da sua utilização é necessário remover impurezas, o que 

encarece o preço de venda, podendo tornar-se inviável economicamente[3,4]. Além 

disso, o aumento da produção de biodiesel, conduziu a que atualmente haja uma 

produção excedentária de glicerol, o que ocasiona uma desvalorização comercial e 

ainda impacto no preço do biodiesel. Neste contexto, torna-se interessante avaliar 

outras formas de valorização do glicerol[4]. 

Um meio de valorização do glicerol bruto é a sua biotransformação, recorrendo a 

microrganismos, em compostos com maior valor económico agregado. Dessa forma, 

sistemas de digestão anaeróbia vêm sendo estudados, em que se utiliza o glicerol bruto 

como substrato para a produção de metano e hidrogénio[5,6]. 

Os ultrassons são utilizados como pré-tratamento físico para melhorar a eficiência do 

processo de digestão[7,8]. A exposição de células microbianas à energia dos ultrassons 
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rompe a parede celular e a membrana liberta material intracelular, o que favorece a 

biodigestão. Além disso, o ultrassom também ajuda a desaglomerar os flocos biológicos 

e transforma partículas orgânicas de grandes dimensões em partículas de menor 

tamanho[9]. O objetivo deste trabalho foi estudar a valorização energética do glicerol 

bruto recorrendo ao processo de digestão anaeróbia e, melhorar a eficiência 

adicionando um tratamento prévio por ultrassons. 

Materiais e Métodos 

Digestor batch de mistura completa 

Num digestor batch de mistura completa (500 mL), foram adicionados 300 mL de 

inóculo e glicerol bruto nas concentrações de 0,2, 1,7 e 3,2%. De acordo com as 

características do glicerol foram adicionados: nitrato de potássio (C:N de 25:1), fosfato 

dissódico (C:P de 120:1) e bicarbonato de sódio (2 g L-1). Foi avaliado o tratamento 

anaeróbio, sem e com pré tratamento por ultrassons. O pré-tratamento físico, seguiu a 

metodologia em que, cada amostra é colocada no equipamento de ultrassons (Selecta, 

9 L) (Figura 1) durante uma hora por dia, até totalizar o tempo total de 3, 9 e 15 horas. 

Foi avaliado o biogás produzido diariamente (% CH4 e volume); a CQO (inicial, após 15 

dias e final - 30 dias); os ST, SF e SV (15 dias e final - 30 dias)[10] através de design 

fatorial 22 e ainda os ácidos carboxílicos no material digerido[11]. A experiência foi 

realizada com controle de temperatura na fase mesófila, 35ºC a 40ºC.  

Figura 1: Equipamento de ultrassons. 

Ensaios em contínuo usando um reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket Digestion) 

Após os ensaios preliminares no reator batch de mistura completa, as condições 

experimentais mais favoráveis foram avaliadas num reator tipo UASB em “Y” de 16,5 L 

de volume útil (Figura 2). O reator UASB foi operado com um Tempo de Retenção 

Hidráulico (TRH) de 11,5 d. O reator foi alimentado em contínuo e com carga orgânica 

equivalente a 0,2% de glicerol v/v; 0,34 kg CQO.m-3.d-1 (A - semanas 1-3); 0,34 kg 

CQO.m-3.d-1 + 15 h de ultrassons (B - semanas 4 e 5). A alimentação do reator (Figura 2– 

1 a 3) foi realizada por recurso a bomba peristáltica controlada por um temporizador, 

que ficava ligado por um período de 15 min a um caudal de 2 mL.min-1, em seguida, 
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desligava por 15 min e assim sucessivamente. Tal procedimento corresponde a um 

caudal diário de 1440 mL.d-1 e um TRH de 11,5 d. A temperatura interna no reator foi 

de 40 a 45ºC. O decantado (volume decantador 7 L) era bombeado (Figura 2- 12) e 

recirculado (16 mL.min-1) voltando ao reator UASB Figura 2 - 13), e controlado para 

funcionar quatro vezes por dia, pelo período de 15 min. No reator foram controlados 

pH e temperatura. Além disso, foi avaliado o volume gás, % metano, série de sólidos, 

fósforo, CQO[10] e também os ácidos carboxílicos no material residual após a digestão 

anaeróbia[11]. 

Figura 2: Ilustração experimental do reator UASB. 

Resultados e Discussão 

Digestor batch de mistura completa 

Com os valores do tempo de exposição do glicerol aos ultrassons e a concentração de 

substrato foi possível obter a % CH4 (qualidade do gás). Através da análise estatística 

pelo design fatorial 22 obteve-se a Equação 1, com um R2 de 99,88% e valor-P de 0,003, 

que representa a rejeição da hipótese nula. 

CH4 (%) = 27,943 + 0,01 (T0) – 3,11 (T3) + 3,03 (T9) + 0,07 (T15) + 47,16 (S0,2%) - 

22,85 (S1,7%) - 24,32 (S3,2%)                                                                    Equação 1 

onde: CH4 (%), Percentagem de metano; T, tempo de exposição aos ultrassons (h); S0,2%, 

substrato de 0,2% de glicerol; S1,7%, substrato de 1,7% de glicerol; S3,2%, substrato de 

3,2% de glicerol. 

De acordo com  a Figura 3, quanto menor a concentração do glicerol na alimentação e 

maior a energia específica (Eesp), melhor é a qualidade do gás gerado (C) e maior a 

produção de metano, quer por massa de glicerol (A), quer relativamente aos SV (B). 

Bougrier et al.[12] referem que o aumento da Eesp origina uma tendência decrescente no 
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d50 (50% das partículas com diâmetro igual ou inferior ao original). Quando as 

partículas diminuem o tamanho há um aumento da área de contato com os 

microrganismos. A razão SV/ST (Figura 3 - D) é menor com o aumento da Eesp e para 

menor carga de glicerol, o que resulta numa lama menos estabilizada, na fase de 

crescimento dos microrganismos[13,14]. 

Figura 3: Relação da Eesp e da concentração de substrato com os parâmetros 

analisados. 

Segundo Weemaes e Verstraete[9] a exposição de células microbianas a energia 

ultrassónica liberta material intracelular. Para a concentração de 0,2% de glicerol, o 

volume de metano aumentou de 575 mL para 707 mL, após 15 h de exposição do 

substrato a ultrassons, um acréscimo de 23%. Ao passo que para a concentração de 

glicerol de 1,7% e 9 h de ultrassons o volume de metano obtido foi de 55 mL. Para a 

concentração de glicerol de 3,2%, o volume de metano foi de 23,5 mL para o período 

de 3 h. 

Os ensaios experimentais em que o glicerol foi previamente tratado com ultrassons, 

apresenta remoções significativas da CQO, no intervalo 30% a 80%, como representado 

na Figura 4. Estes valores de remoção são similares aos obtidos por Ma et al.[15], 

remoção de 75% da CQO na co-digestão anaeróbia do glicerol e água residual do 

processamento de batata (2 mL de glicerol/ L de água residual) com alimentação 

contínua em reator UASB e Silvestre et al.[16] com remoção de 57% da CQO na co-

digetsão de glicerol (1,25% v/v) e lama de esgoto em um reator de mistura completa 

em contínuo. No entanto são valores baixos quando comparados com os registados por 

Athanasoulia et al.[17], 88% a 96,4%, na co-digestão de glicerol bruto de biodiesel e 

lama de efluente doméstico. 
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Figura 4: Remoção da CQO: pré-tratamento do glicerol por ultrassons. 

A produção dos três ácidos encontrados foi maior para a concentração de glicerol de 

1,7% e 9 h de ultrassons. Para a concentração de 0,2% de glicerol apenas foi detectado 

o ácido oxálico, sendo que para 3,2% de glicerol se produziram ácido oxálico e glutárico

(Figura 5). O glicerol é transformado em ácido propiónico através da digestão

anaeróbia; caso esse ácido não seja processado pelos microrganismos acetogénicos e

metanogénicos, há uma acumulação desse material no produto final da digestão. Além

disso, a concentração de ácido propiónico segue o aumento da adição de glicerol, pois

o aumento de sobrecarga orgânica compromete as etapas sequentes à

acidogénese[17,18]. A formação de ácido glutárico está relacionada diretamente com a

atividade da lípase libertada pelos microrganismos[19]. Não ocorreu detecção deste

ácido para baixa concentração de glicerol (0,2%), entretanto foi registada produção

para 1,7% e 3,2% de glicerol.

Figura 5: Concentração de ácidos carboxílicos no digerido final, com pré-tratamento do 

substrato por ultrassons. 
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Para a concentração de glicerol de 0,2% obtiveram-se resultados mais satisfatórios, 

quer no volume de biogás gerado, quer na sua qualidade, alcançando-se 78% de 

metano. A um incremento na exposição aos ultrassons de 3 para 15 h, a produção de 

metano registou um acréscimo de: 70% quando o referencial foi a concentração de SV, 

de 60% por massa de CQO alimentada e de 60% por massa de glicerol. Para o presente 

estudo a produção de biogás, sem e com 15 h de pré tratamento por ultrassons, na 

concentração de 0,2% de glicerol registou um aumento em 23% quando referida à 

concentração de SV, de 40% por massa de CQO alimentada e de 23% por massa de 

glicerol (Tabela 8). 

Segundo Wang et al.[20], a digestão anaeróbia acoplada a um pré-tratamento por 

ultrassons - potência de 200 W e frequência de 9 kHz - por períodos de 10, 20, 30 e 40 

minutos aumentou a produção de metano em 15%, 38%, 68% e 75%, respetivamente. 

A produção de metano num reator anaeróbio batch, com lamas de esgoto, utilizando 

ultrassons registou um aumento de 14% na produção de metano, conforme Martínez 

et al.[8]. Os ultrassons provocam a desaglomeração de flocos e a quebra oxidativa dos 

compostos recalcitrantes[9] (Tabela 8). 

Para alimentação com glicerol a 3,2% e 1,7% a produção de metano foi bastante baixa, 

pelo que o efeito do pré-tratamento por ultrassons não se sentiu. O fator limitante terá 

sido a produção de ácidos gordos voláteis na etapa intermédia, face à elevada 

concentração de CQO da alimentação, e que vieram a condicionar o rendimento do 

processo de digestão (Tabela 8). Na literatura, Athanasoulia et al.[17] apontam inibição 

do processo de digestão anaeróbia com a utilização de 4% de glicerol pelos mesmos 

motivos. 

Tabela 8: Produção de biogás e metano nos ensaios experimentais com pré-tratamento 

do glicerol por ultrassons. 

Tempo 
ultrasso

ns (h) 

Subs. 
(%) 

Eesp 
CH4 
(%) 

CQO 
(g.L

-1
) 

L 
biogá
s.kg

-1

CQO

L CH4. 

kg
-1

 
CQO 

SV 
(g.L

-1
) 

L 
biogá
s.kg

-1

SV

L 
CH4.k
g

-1
 SV 

L 
biogás.

kg
-1

 
glicerol 

L 
CH4.kg

-1

glicerol 

- 0,2 - 75,15 1,1 705 530 5,9 129 97 1248 938 

3 0,2 586 70,33 1,1 581 409 5,4 116 82 1028 723 

15 0,2 2846 76,80 1,1 848 652 5,1 181 139 1501 1153 

- 3,2 - 3,60 17,4 35,4 1,3 13,5 45,7 1,7 62,7 2,3 

3 3,2 215 2,18 17,4 62 1,4 12 89 1,9 110 2,4 

15 3,2 1387 2,07 17,4 7,5 0,16 9,1 14 0,3 13 0,3 

- 1,7 - 5,11 9,2 34,7 1,8 14,4 22,3 1,1 61,4 3,1 

9 1,7 1029 8,12 9,2 73 5,9 6,4 105 8,5 129 11 
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Ensaios em contínuo usando um reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) 

Para o ensaio experimental com alimentação de 0,34 kg CQO.m-3.d-1, a remoção da 

CQO alcançou um valor máximo de 20% (A). Foi significativo o aumento registado na 

remoção da CQO, quando o glicerol foi submetido a pré-tratamento com ultrassons, 

tendo a eficiência de remoção variado no intervala 60 a 69% (B) (Figura 6– [1]). O 

consumo médio de fósforo foi de 2 e 0,8 mg.L-1 para A e B, respetivamente (Figura 6– 

[2]). O pré-tratamento proporcionou maior remoção da CQO e menores valores para a 

remoção de fósforo, isto ocorre, pois, a quebra inicial das moléculas (hidrólise e 

acidogénese) inicia-se com o pré-tratamento. Consequentemente, a quantidade de 

fósforo requerido para a digestão anaeróbia é menor. 

A razão SV/ST está diretamente correlacionada com o valor da concentração da 

biomassa no reator, sendo que, para um bom funcionamento do reator UASB, o valor 

ideal deve situar-se em torno de 0,67[13,14]. No presente estudo, o valor obtido foi 

ligeiramente inferior ao referido na literatura (0,44 a 0,61), contudo, não foi possível 

encontrar um efeito direto entre este valor e a produção de metano. A remoção média 

de ST foi de 30% e 45% para A e B, respetivamente. Lin et al.[21] utilizaram a co-digestão 

de lixiviado de aterro e esgoto com uma redução de 45% de ST. Os ST da alimentação 

são constituídos principalmente por SDT representando uma parcela de 64% e 74% 

para os tratamentos A e B. Conforme anteriormente discutido, os ultrassons 

provocaram a diminuição do tamanho das partículas. 

Figura 6: Concentração na entrada, saída e remoção da [1] CQO e do [2] fósforo no 

reator UASB. 

Também no caso do reator UASB operado em contínuo, se verificou a formação dos 

mesmos três ácidos carboxílicos, como observado para os ensaios de digestão em 

batch. O ácido oxálico ocorreu durante todo o período experimental, variando entre 9 

a 18 mg.L-1 (0,34 kg CQO.m-3.d-1 em A), 11 a 13 mg.L-1 (0,34 kg CQO.m-3.d-1 + 15 h 

ultrassons em B). Para o ácido glutárico, relacionado com a atividade lipásica dos 

microrganismos[19], foi observada a sua formação com a carga de 0,34 kg CQO.m-3.d-1. A 

formação de ácido propiónico em A e B resulta da via metabólica descrita por Biebl et 
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al.[22] e Silva et al.[23]. A formação de ácido em A é maior do que em B, assim como o 

consumo de P. 

O reator UASB alimentado em contínuo, 0,34 kg CQO.m-3.d-1, registou uma variação no 

volume de metano gerado por digestão anaeróbia, entre 1,3 e 3,6 m³ CH4 kg-1 

glicerol.d-1 (A). Quando alimentação idêntica foi submetida a um pré-tratamento com 

ultrassons durante 15 h, a produção diária para um período de 15 dias, variou de 3,2 a 

4,0 m³ CH4.kg-1 glicerol (B) (produção média diária de 3,6 m³ CH4.kg-1 glicerol). O pré-

tratamento com ultrassons aumentou em cerca de 43% a produção de metano 

relativamente ao ensaio branco, resultado superior ao encontrado no sistema em 

batch que proporcionou um aumento de 23%. 

A maior produção de metano (B) está diretamente relacionada com os maiores valores 

da remoção de CQO (60 a 69%) e ST (74%) e a menor concentração de ácidos 

carboxílicos no material digerido - 88 g.L-1. A produção média de 3,7 m³ CH4.L-1 glicerol 

e 560 L CH4.kg CQOremov.m³ em (B), são superiores aos encontrados na literatura. 

Nghiem et al.[24] obtiveram uma produção de 1,3 m³ CH4.L-1 glicerol num digestor de 

mistura completa (50 L), na co-digetão de 0,63% (v/v) de glicerol com lama de esgoto.  

A qualidade do biogás, expressa em % de metano, descreve as variações verificadas no 

digestor com o decurso do processo. Para alimentação de 0,34 kg CQO.m-3.d-1, a 

percentagem de CH4 variou no intervalo 62%-79% (A) e 79%-81% (B), para experiência 

sem e com pré-tratamento por ultrassons, respetivamente. Athanasoulia et al.[17] 

estudaram a co-digestão de lama de esgoto com diferentes concentrações de glicerol, 

num digestor anaeróbio contínuo de mistura completa, e obtiveram 78% de metano no 

biogás. Ao utilizar um reator UASB em contínuo, Ma et al.[15] obtiveram concentração 

de metano de 59%, na co-digestão de água residual do processamento de batata e 

glicerol.  

Para a qualidade do gás produzido, foram estimados os ganhos energéticos de acordo 

com Eriksson[25], tendo em consideração o valor do preço atual da energia elétrica, 

0,1652 €.kWh-1. Os cálculos relacionaram a produção de biogás por massa de glicerol e 

concentração de SV. Ao comparar o ganho de energia em euros por quantidade de 

substrato adicionado, a menor concentração de glicerol obteve melhores resultados, 

sendo que o pré-tratamento com ultrassons aumentou o ganho em 42%, variando 

entre 4,7 e 6,4 €.kg-1 glicerol (média de 5,8 €.kg-1 glicerol). A produção em relação à 

concentração de SV obteve um aumento em 87% de A para B, a que correspondem 

valores entre 157 e 357 € SV-1 (A) (média de 306 €.kg-1 SV). 
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Figura 7: Valor económico do biogás gerado no reator UASB. 

Conclusão 

Para os ensaios em reator batch, os resultados mais satisfatórios foram registados com 

concentração de 0,2% de glicerol e pré-tratamento deste por ultrassons durante um 

período de 15 h; a composição do biogás correspondia a 77% de metano, e o volume 

atingiu os 1153 L CH4.kg-1 glicerol. Para o reator UASB e alimentação de 0,34 kg CQO.m-

3.d-1 com pré-tratamento por ultrassons, foi obtido um volume de metano de 4000 L 

CH4.kg-1 glicerol. Relativamente ao valor económico do biogás gerado quando se usou 

pré-tratamento por ultrassons, foi obtido um acréscimo de 43% no valor agregado, 

quando comparado com a mesma carga aplicada sem o pré-tratamento (5,8 €.kg-1 

glicerol). Este valor é superior ao correspondente ao ensaio experimental em batch, 

que proporcionou um aumento na valorização energética de 23%. Foi neste ensaio 

experimental que se registou a maior produção em volume, bem como o biogás de 

qualidade superior (79% - 81% CH4) do biogás. Este ensaio experimental está ainda 

associado ao valor mais elevado de remoção da CQO (60 a 69%) e de ST (74%), sendo 

que no digerido foi registada a menor concentração de ácidos carboxílicos (88 g.L-1). 
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Resumo 

As estações de águas residuais uma vez dimensionadas e construídas devem ser 

caracterizadas em termos hidrodinâmicos, no sentido de identificar potenciais desvios da 

idealidade do escoamento, perdas de eficiência de tratamento, com consequentes custos 

económicos e ambientais associados. 

O presente trabalho visou o estudo do comportamento hidrodinâmico à unidade de 

tratamento biológico da ETARI da Prio Biocombustíveis S.A., através da técnica estímulo 

impulso-resposta. Dos modelos testados na modelização dos resultados experimentais, o 

que melhor se ajustou foi o modelo distribuição gama com curto-circuito, concluindo-se a 

unidade estudada apresenta um comportamento hidrodinâmico próximo de um reator 

contínuo perfeitamente agitado. 

Introdução 

A Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) da Prio Biocombustíveis S.A. 

compreende quatro etapas principais (Figura 1): equalização, processo físico-químico, 

processo biológico e separação da biomassa. A água residual a tratar da ETARI é constituída 

por águas residuais provenientes da refinação de óleos, em particular do processo de 

neutralização, uma parte água residual da etapa de desidratação da glicerina, águas de 

limpeza de manutenção de equipamentos e águas pluviais. 

No tanque de contacto da referida ETARI é adicionada ureia (CH4N2O) como fonte de azoto 

para o tratamento biológico, visto que a água residual a tratar é pobre neste nutriente.  

Para acelerar a sedimentação das lamas biológicas é adicionado um floculante na corrente 

de entrada da unidade de flotação por ar dissolvido (DAF2). 
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Figura 1: Esquema representativo da ETARI da Prio Biocombustíveis S.A. 

Ao longo da vida útil da ETARI, a etapa de tratamento biológico sofreu algumas alterações 

com vista a melhorar a sua eficiência. É neste contexto que surge o presente trabalho, 

visando estudo do comportamento hidrodinâmico desta etapa do tratamento, incluindo a 

separação de biomassa. Para tal, adotou-se a técnica estímulo-resposta, com o estímulo do 

tipo impulso, visto ser o mais indicado em ensaios à escala real.1 

Metodologia 

A técnica estímulo impulso-resposta, também conhecida por δ -Dirac, foi implementada

com a injeção de traçador no tempo zero ( 0=t ) no tanque de contacto (vide Figura 2). O

traçador utilizado foi a eosina Y. 

O ensaio englobou o tanque de contacto, os dois reatores biológicos e o DAF 2, com 

volumes úteis de 5,9 , 94,6 , 94,6 e 5m3, respetivamente. O caudal de alimentação ao 

tanque de contacto foi de 4,01 m3/h e de saída do biorreator 1 para o DAF2 de 5,09m3/h, 

ambos medidos por caudalímetros com controlo presencial e online. 

O ensaio teve uma duração de 11 dias, sendo esta superior à mínima recomendada de 5 

vezes o tempo de residência hidráulico para este tipo de estudos.2 

Descrevendo a realização do estímulo com mais detalhe: 1,95kg de eosina Y foram 

previamente diluídos em 20L de água da torneira, correspondendo a uma concentração 

máxima temporária no interior dos reatores biológicos de 10,3mg/L. Este traçador foi 

rapidamente (< 2min) injetado no tanque de contacto. 

Foram selecionados sete pontos de amostragem (Figura 2) para monitorização da 
concentração de traçador, )(tC : Ponto 1 - à saída do tanque de contacto; Ponto 5 - no 

biorreator 2, para comparar com a saída do biorreator 2 (ponto 2a) e averiguar se estes 

possuiam concentrações semelhantes; Ponto 2a - à saída do biorreator 1; Ponto 2b - na 

415

Parte II



corrente de recirculação do biorreator 1 para o tanque de contacto, para verificar se existia 

segregação neste reator (por comparação com o ponto 2a), visto que as saídas deste reator 

não se encontravam à mesma cota; Ponto 3 - à saída do DAF 2 (designada também por 

SIMRia), com o objetivo de obter a curva resposta do sistema em estudo; Ponto 4 - na 

corrente de recirculação de lamas do DAF 2 para o tanque de contacto, para averiguar se a 

curva resposta era semelhante à do ponto 3, visto tratar-se de duas correntes provenientes 

do mesmo órgão, sendo uma de lamas biológicas e outra de efluente tratado. 

Foram ainda recolhidas amostras no Ponto 6, correspondente à corrente do DAF1 para o 

tanque de contacto, visando avaliar eventuais substâncias que causassem interferência nas 

leituras de absorvância a realizar para monitorizar a concentração de eosina Y nos pontos 

de amostragem a jusante. 

Figura 2: Localização (e designação) dos pontos de amostragem no ensaio estímulo-resposta 

aos órgãos do tratamento biológico da ETARI. 

No laboratório as amostras foram processadas de acordo com o seguinte procedimento: 

i. Inicialmente foram submetidas a um processo de centrifugação com o intuito de retirar os

sólidos em suspensão, que podiam interferir com a etapa seguinte;

ii. Extraiu-se o sobrenadante obtido da etapa anterior e mediu-se a sua absorvância a 517nm,

correspondente ao máximo de absorção da eosina Y;

iii. Cálculo da concentração de eosina Y recorrendo a retas de calibração, determinadas com

base em padrões de eosina Y.

O tratamento dos dados obtidos na componente experimental compreendeu três etapas: 

� Teste de consistência ao ensaio, para averiguar se a massa de traçador injetada saiu do 

sistema na sua totalidade, e com isso validar o ensaio; 
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� Após a validação do ensaio, a curva resposta do sistema foi tratada, visando determinar a 
curva de densidade de tempos de residência (DTR), )(tE  e a respetiva curva normalizada, 

)(θE ;

� Finalmente, ajustaram-se modelos à curva )(θE do sistema, como por exemplo: associação

de tanques perfeitamente misturados (CSTR) em série e modelo distribuição gama. O ajuste 

dos modelos aos pontos experimentais foi feito com recuso à ferramenta Solver do 

Microsoft Excel®, através da minimização do somatório do quadrado das diferenças entre os 

pontos experimentais e o(s) modelo(s). 

Resultados e discussão 

Curvas resposta 
No ponto de amostragem 6 registou-se uma absorvância (a 517nm) não nula. Uma vez que 

não havia eosina Y neste ponto de amostragem, corrigiram-se os valores absorvância dos 

restantes pontos, substraindo à absorvância neles registada o valor médio de absorvância 

do Ponto 6. Deste modo, os valores de concentração de eosina Y apresentados neste 

trabalho foram calculados a partir dos valores de absorvância corrigidos. 

A evolução temporal da concentração de traçador nos vários pontos de amostragem 

encontra-se representada na Figura 3.  Na Figura 3a, os resultados referentes ao Ponto 1 

evidenciam que: (i) foi efetivamente conseguida a injeção de traçador com um estímulo tipo 

δ -Dirac, sendo o tanque de contacto agitado, e (ii) a ocorrência de um curto-circuito no

período inicial do ensaio. Da Figura 3b observa-se que os biorreatores apresentam uma

composição muito semelhante, pois as concentrações nos pontos 5, 2a e 2b são similares, à

exceção da primeira hora do ensaio. Assim, pode inferir-se que os dois biorreatores

apresentam uma composição semelhante, e por isso são homogéneos entre si. No que

concerne às concentração de traçador nas correntes do DAF2, Figura 3c, regista-se uma

diferença entre a de entrada (Ponto 2a) e as de saída (Ponto 3 e Ponto 4), sendo que estas

últimas são muito semelhantes entre si. Esta diferença observada era inesperada, porque

este órgão não possui um volume que justifique uma “diluição” de um fator de 2 (as

concentrações de saída são metade da concentração de entrada). Equacionou-se a

possibilidade de haver alguma interferência do floculante que é adicionado nesta etapa do

tratamento com objetivo de aumentar a eficiência de separação da biomassa. No sentido de

verificar a veracidade desta hipótese, foi levado a cabo um ensaio laboratorial onde foram

adicionadas diferentes concentrações de floculante a soluções contendo eosina Y de

concentração conhecida. Verificou-se que para o rácio de floculante usado na ETARI havia

uma adsorção eosina Y ao floculante de cerca de 20% p.p.
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3: Concentração de traçador em diversas correntes do(s): (a) tanque de contacto, (b) 
biorreatores e (c) DAF2. 

Com a curva resposta respeitante ao Ponto 3 (i.e., curva resposta do sistema em estudo) 

realizou-se um teste de consistência ao ensaio estímulo-resposta, e resultados são 

apresentados na secção seguinte. 
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Teste de consistência 

O produto da área sob curva resposta do sistema pelo caudal volúmico (Q ) que atravessou 

o sistema, deverá ser igual à massa injetada de traçador, 0m , no estímulo tipo “impulso”. 

Esta relação traduz-me pela equação: 

�� = � × ������� (1) 

Como o sistema possui duas saídas: a do efluente tratado (Ponto 3) e a do excesso de lamas 

biológicas (concentrações iguais às do Ponto 4), o teste de consistência por ser realizado 

através de duas abordagens: 

i. Considerando apenas a curva resposta no Ponto 3 e o caudal de água residual a tratar de

4,01m3/h: g15652,39001,40 ≅×=m . 

Este valorapresenta um desvio de 19,8% relativamente à quantidade de traçador injetada. 

ii. Considerando a curva resposta do Ponto 3 (e o caudal do efluente tratado, 3,20m3/h) e a do

Ponto 4 (e o caudal de retirada de lamas em excesso, 1,06m3/h):

g16199,34906,12,39020,30 ≅×+×=m . 

Este valor apresenta um desvio de cerca de 17% relativamente à massa de traçador 
injetada (1950 g). 

Atendendo à ocorrência de adsorção de traçador pelo floculante no DAF 2, os valores dos 

desvios acima calculados, são aceitáveis, considerando-se o ensaio válido. Deste modo, 

prosseguiu-se o tratamento de resultados com o cálculo da curva DTR do sistema e a 

respetiva modelização. 

Curva densidade de tempos de residência e sua modelização 

A curva densidade de tempos de residência calcula-se usando a equação seguinte: 

∫
=

dttC

tC
tE

)(

)(
)( (2) 

O tempo médio de residência é calculado de acordo com: 

∫ ×= )(tEttm  (3)

Finalmente, a curva densidade de tempos de residência normalizada calcula-se através da 

equação: 

)()( tEtE m ×=θ (4) 

Onde θ  corresponde ao tempo adimensional:

mt

t=θ (5) 

A curva DTR normalizada do sistema tem um aspeto semelhante ao da curva resposta, como 

pode ser observado na figura seguinte. 
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Figura 4: Curva densidade de tempos de residência no ponto de amostragem 3, da unidade 
de tratamento biológico da ETARI. 

Na literatura existem várias famílias de modelos desenvolvidos para representar curvas DTR 

experimentais, tais como: modelo de compartimentos, modelo de dispersão, modelo de 

tanques em série, modelo distribuição gama, etc. 

Segundo Wen e Fan (1975)3, a representação gráfica em escala semilogarítimica da curva 
DTR experimental, )(ln tE  ou )(ln θE , permite averiguar a adequabilidade do modelo de 

compartimentos à modelização dos resultados experimentais. Caso não se observa 

linearidade nessa representação gráfica, é recomendável não aplicar o modelo de 

compartimentos, sugerindo-se a aplicação de outros mais ou menos complexos. Esta foi a 

situação verificada com a curva DTR do sistema em estudo, pelo que abandonou-se esta 

família de modelos. 

O modelo de dispersão também foi testado neste trabalho, mas o número de dispersão (
LDu ) obtido foi superior a 1 e, segundo Levenspiel (1999)4, nestas condições é 

questionável a sua aplicação. Assim, no presente trabalho optou-se por abandonar este tipo 

de modelo. 

Atendendo ao tipo e número tanques/reatores da ETARI, considerou-se sensato testar os 

modelos: (i) bateria não isométrica de 2 CSTR sem recirculação, (ii) bateria não isométrica 

com recirculação e (iii) distribuição gama. Os esquemas ilustrativos destes modelos e as 

expressões matemáticas que os representam encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1:  Modelos usados na modelização da curva DTR (experimental) da unidade de 

tratamento biológico da ETARI. 

Modelo Esquema Equação da função DTR 

Bateria não 
isométrica 
de 2 CSTR 
sem 
recirculação 

(Fonte: Sassaki, R., 2005) 
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p representa a extensão da mistura do fluido na 
direção do escoamento.

 

O modelo distribuição gama é meramente matemático e empírico. Esta classe de modelos 

contém mais do que um parâmetro. Dependendo do valor que toma cada parâmetro, o 

modelo pode ser semelhante aos chamados modelos físicos, como é o caso do modelo de 

compartimentos. Desta família, o modelo adotado neste trabalho foi o da função 

distribuição com curto-circuito (Gamma Distribution Model With By-Passing) que 

compreende uma secção de mistura gama (ou unidade) em série com uma secção de 
escoamento pistão (PFR).3 Neste modelo quanto maior for o p , menor é a mistura axial. 

Assim, um aumento deste parâmetro equivale fisicamente a aumentar a segregação. 
Quando p =1 e 0=γ , a Equação 8 tem a mesma forma do modelo de um CSTR simples. Um

aumento de γ  tende a evidenciar o efeito do escoamento pistão. Um aumento de β  tende 

a realçar o efeito de mistura na zona mixing−Γ . Esta zona é semelhante a uma associação 

de CSTR em série, mas, ao contrário do que acontece na associação de CSTR, p  não está 

limitado a ser um número inteiro.3 Resumindo, os três parâmetros p , β  e γ  têm um
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importante papel na “descrição” do padrão de escoamento, o qual varia entre dois 

extremos: o de mistura perfeita e o de escoamento pistão.3 

Os melhores ajustes conseguidos com os três modelos referidos anteriormente encontram-

se ilustrados na Figura 5, e na Tabela 2 encontram-se os valores dos respetivos parâmetros 

ajustáveis, bem como o somatório do quadrado dos resíduos (desvios). 

Figura 5: Comparação dos melhores ajustes conseguidos com os vários modelos testados à 

curva DTR experimental da unidade de tratamento biológico. 

Tabela 2: Resumo dos valores dos parâmetros ajustáveis dos modelos testados, na condição 

de melhor ajuste. 

Parâmetros 

Modelo Desvios p β γ ''α ξ  φ  

Bateria não isométrica de 2 
CSTR sem recirculação 

7,95E-01 0,06 

Bateria não isométrica de 2 
CSTR com recirculação 

7,95E-01 0,07 0,20 

Distribuição gama 6,76E-01 1,36 0,96 0,00 

Os modelos de bateria de 2 CSTR apresentam um ajuste aos pontos experimentais muito 
similar, sobrestimando os valores da DTR para 6,01,0 << θ  e subestimando para 3,1<θ .

Em contrapartida, o modelo distribuição gama representa razoavelmente bem a DTR para 
3,1<θ , passando a subestimar para valores de θ  superiores a 1,3. Este modelo,

comparativamente aos outros dois testados, apresenta a vantagem de poder assumir um
número de reatores (na zona  mixing−Γ ) não inteiro, ou seja, neste caso é de 1,36. O facto
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do parâmetro γ  assumir um valor nulo, indicia a inexistência de escoamento do tipo pistão

(atraso na curva resposta). Em suma, conclui-se que o modelo mais adequado representar a 

curva DTR da unidade de tratamento biológico da ETARI é o da distribuição gama, 

apresentando um menor desvio relativamente aos pontos experimentais. 

Conclusões 

A eosina Y demonstrou ser traçador aceitável na componente experimental deste trabalho, 

uma vez que o teste de consistência validou o ensaio, apesar da contingência de haver 

adsorção do traçador pelo floculante no DAF2. Além disso, verificou-se que a eosina Y não 

inibe a atividade microbiológica na unidade em estudo. Da análise à curva DTR da unidade 

de tratamento biológico observa-se a existência de um atraso e a ocorrência de um curto-

circuito, ambos pouco relevantes. Dos modelos ajustados à referida curva, o que melhor se 

ajustou foi o da distribuição gama. Da análise aos valores dos parâmetros deste modelo e ao 

seu significado físico, conclui-se que o sistema em estudo se comporta aproximadamente 

como um único reator contínuo perfeitamente agitado, o que é compreensível face aos 

pequenos volumes do tanque de contacto e do DAF2, comparativamente aos volumes dos 

biorreatores. As correntes de recirculação existentes no sistema (Figura 2) também 

contribuem para a homogeneidade observada. 
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Resumo 

A humanidade vive um momento histórico marcado por problemas que variam desde 

doenças infecto-contagiosas até a degradação ininterrupta dos recursos naturais. Os fatores 

geradores de tais problemas são muito variados, englobando problemas que vão desde 

aspectos relacionados à economia de uma nação até as questões éticas, morais e culturais 

da sociedade1. Sendo assim, a elaboração do presente trabalho tem como pressuposto a 

estreita relação dos componentes naturais e antrópicos na configuração da paisagem da 

unidade hidrográfica (bacia) do Canal das Marés. Este se localiza nas regiões centrais e 

noroeste da cidade de Paranaguá.  Para a elaboração deste trabalho fez-se uma analise da 

influência antrópica, na contaminação do solo e da água da unidade hidrográfica, nas 

principais ruas e avenidas, bem como presença de fontes de poluição e/ou de contaminação 

(indústrias, metalúrgica, lavam car, posto de combustível, lançamento de esgotos 

domésticos, e outros. Durante o período estudado, podemos evidenciar que o canal das 

Marés recebe contaminação proveniente de esgotamento sanitário e outras fontes de 

poluição. Sendo assim, os resultados ora apresentados não são satisfatórios, se comparados 

os dados estabelecidos pela Resolução CONAMA acredita-se que pode estar relacionado à 

inexistência de um sistema de tratamento de esgoto.  

 Palavras chave: Água, Gestão Sustentável, Saneamento, paisagem 

Introdução 

Atualmente a degradação ambiental está fortemente ligada à fatores de uso e ocupação do 

solo, uma vez que as formas de ocupação, aliado a impermeabilização do solo, canalização 
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de córregos, arroios, rios e pequenos talvegues, ocasionam diferentes tipos de degradação, 

os quais atingem de maneira diferente o ambiente.   

Na área urbana, o solo é, parcialmente, impermeabilizado por asfalto e concreto e isso 

provoca alterações na capacidade de drenagem, acúmulo excessivo de água nas cotas mais 

baixas, bem como desequilíbrio no ciclo hidrológico gerando aumento nos volumes de 

precipitações, levando à inundações e alagamentos. No caso de cidades litorâneas, as 

consequências das precipitações e impermeabilização são agravadas pelo relevo mais plano 

e efeito das marés, que elevam o nível das águas na região próxima à costa dificultando o 

escoamento natural2. 

Em Paranaguá, litoral sul do Brasil, está localizado o Porto Dom Pedro II, é líder nacional 

entre os portos exportadores de produtos do complexo de soja, que inclui grão, farelo e 

óleo de soja3 e um dos maiores exportadores da América Latina, via de escoamento da 

produção de grãos do Paraguai e do Sul e Centro-Oeste brasileiro4. Nas vias de acesso ao 

porto existe a perda de grãos, fertilizantes e outros materiais, provenientes dos meios de 

transporte. O acúmulo de grãos e fertilizantes nas vias de acesso leva à degradação 

ambiental; outro agravante é a contaminação do solo, rios e córregos. As perdas de granéis 

sólidos geram prejuízos econômicos e socioambientais, os quais, em função da falta de 

pesquisa na área, são pouco discutidos pela ciência3. 

 Estudos ligados à análise de degradação ambiental em bacias hidrográficas servem como 

referencial no estabelecimento de estratégias e ações voltadas para o desenvolvimento 

sustentável associado à conservação dos recursos hídricos, considerando a gestão 

ambiental em diferentes níveis: federal, estadual ou municipal. 

As alterações ocorridas em bacias hidrográficas, por exemplo, podem ter suas causas 

associadas aos fenômenos naturais. Todavia, nos últimos anos, a ação antrópica tem se 

constituído como um agente acelerador dos processos que modificam e desequilibram a 

paisagem5. Considerando a importância e a diversidade de usos em uma bacia hidrográfica, 

trabalha-se com a hipótese que a análise da geoquímica local é um estudo essencial na 

caracterização da influência do fator antrópico e natural na qualidade ambiental ao longo 

do tempo6. 

A Paisagem Geoquímica corresponde a um conjunto de interrelações em uma determinada 

área, em que ocorre o escoamento superficial de água, o conjunto de interfluvios de 

encosta, vales e bacias de drenagem, que formam uma unidade de elementos 

intrinsecamente relacionados. “Paisagem Geoquímica é a associação paragênica das 

paisagens elementares em interação que se apresentam ligadas entre si por migração de 

elementos químicos.” Em uma abacia hidrográfica estes elementos interrelacionados 

expressam a paisagem geoquímica7. 
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Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos 

fenômenos naturais e antrópicos na água e solo, e identificar as relações desses elementos 

com as mudanças na paisagem do entorno do Canal das Marés. Diante deste quadro 

definiram-se os seguintes objetivos específicos: a) identificar área de abrangência do canal e 

mapear os pontos de contaminação química e inundações; b) analisar a influência antrópica, 

na contaminação da água da micro bacia; c) verificar a qualidade da água do Canal da Marés 

(Balneabilidade); d) verificar a contaminação do solo; e) verificar as influências das 

precipitações nas inundações. 

Materiais e Método 

Na primeira etapa foi feita uma revisão literária dos estudos sobre a paisagem⁷, paisagem 

geoquímica, geoquímica ambiental, contribuições naturais e contribuições antropogênicas. 

E para a caracterização do solo, foi realizada com base nos estudos de Buschle 8, onde, 

estabeleceu Valores de referência de qualidade para Elementos-traço em alguns solos da 

Planície Litorânea do Estado do Paraná, Brasil. Pesquisas sobre os aspectos físicos e 

socioambientais para a caracterização da bacia do canal das Marés, bem como o 

planejamento para os trabalhos de campo e as análises laboratoriais.  

Os trabalhos de coleta de amostras de água realizados no período de janeiro, fevereiro, 

junho e julho de 2014 e 2015. Foram coletadas, 08 amostras de água. As amostragens de 

solo foram realizadas entre janeiro, fevereiro, junho e julho de 2015, posterior à divisão por 

blocos que caracterizam a sua influência no Canal das Marés. Houve a divisão em três 

blocos denominados residencial, composto principalmente por residências, intermediário, 

transição entre o residencial e industrial e bloco Industrial, onde apresenta pátios de 

contêineres, unidades de fabricação de fertilizantes, entre outros. Além destes, foi 

determinado uma área de mata nativa, bloco testemunha, para servir de controle para a 

qualidade do solo.  

Para verificar a qualidade (Balneabilidade) da água do Canal da Marés, as análises foram 

efetuadas em laboratório com certificação que atende a portaria do CONAMA 430/2011 e 

foram analisados os parâmetros: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo total, 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Orgânico, Óleos e Graxas Totais, Óleos Minerais, Óleos 

Vegetais e Gorduras Animais, pH, Sólidos Sedimentáveis, Ferro Dissolvido.  

No entanto, para verificar a contaminação do solo as analises foram executadas no 

laboratório da Universidade Federal do Paraná. Para determinar os valores de referência, o 

trabalho baseou-se a RESOLUÇÃO Nº 420, de 28 de Dezembro de 2009 do CONAMA, e a 

Decisão da Diretoria Nº 045/2014/E/C/I, de 20 de Fevereiro de 2014, da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo, dispõe sobre critérios e valores orientadores para a 

qualidade do solo em relação à presença de substâncias químicas entre outros 9 e 10.  
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Após a coleta do solo, o material foi colocado para secar em bandejas de papelão ao ar livre 

por 15 dias11. Uma vez no laboratório, as amostras de solo foram submetidas à tamisagem 

em peneira de 2 mm, de forma a se obter a terra fina seca ao ar (TFSA). Para o estudo, 

foram analisados os níveis dos metais Cu, Cr, Pb, Zn e Ni, pois baseiam-se nos parâmetros 

de potencial de toxicidade aos seres vivos9 e 3. Os atributos físicos e químicos foram 

determinados: pH em CaCl2 à 0,01M, na relação solo/solução 1:2,511. As subamostras dos 

solos, em triplicata, foram submetidas ao ataque ácido para a completa dissolução dos 

componentes minerais seguindo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da 

América METHOD 3050B3. 

No entanto, para verificar a influencias das precipitações e identificar os pontos de 

inundações e alagamentos, a coleta de dados referente às precipitações foi feita na Estação 

Meteorológica de Paranaguá, localizado na Avenida Cel. Elizio Pereira, s/nº, Aeroparque, 

vinculado ao 8º Distrito de Meteorologia Porto Alegre. Para quantificar as inundações e 

alagamentos, a coleta de dados foi feita em observações de campo pelo autor no período 

estudado, no momento em que ocorreram as precipitações. Somando-se ao exposto em3, 

além dos solos posicionados em cotas mais baixas na paisagem estarem sujeitos à satutação 

por água ou alagamentos periódicos, a drenagem é muito variável, por isso, entre as 

principais limitações estão relacionadas à sua textura arenosa, que retém cerca de 5 a 10% 

de seu volune em água.  

A água que percola verticalmente no perfil do solo (lixivia) nutrientes e outros íons que se 

encontram dissolvidos na solução do solo. Pode também, levar poluentes como metais 

pesados para a profundidade do solo, contaminando o lençol freático12. 

Resultados e Discussão 

Unidade Hidrográfica do Canal das Marés 

A unidade hidrográfica do canal das Marés deságua na baia de Paranaguá nas proximidades 

do bairro Rocio.  A área atendida corresponde à bacia do Canal das Marés, que quanto à 

forma, pode ser dividida em duas partes, cada uma com a forma aproximada de um trapézio 

retangular. A de montante, orientada na direção Sudoeste-Nordeste é limitada pela Rua 

Manoel Pereira, Av. Roque Vernalha e BR 277. A de jusante, com a orientação Sudeste – 

Noroeste é limitada pela Rua Dona Ludovico Bório, Av. Santa Rita e Rua Gabriel de Lara. A 

unidade hidrográfica do Canal das Marés localiza-se na região central e noroeste da cidade 

de Paranaguá, com área de 2,32 km². O comprimento do canal é de 2.957 m, área de 

abrangência do canal compreende os sistemas de micro drenagem dos bairros: Rocio, 

Alboit, Guadalupe, D. Pedro II, Industrial, Alvorada, Bockmann e um trecho das ruas 

Professor Cleto e Xavier da Silva no Bairro Leblon.  
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O Canal das Marés foi canalizado na década de 60, pelo antigo Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento – DNOS, visando melhorias nas vias de acesso ao Porto D. Pedro II e 

com o objetivo de melhorar a infraestrutura de saneamento, porém vale salientar que na 

área de estudo não existe rede separadora para coleta de esgoto, o sistema é misto. As 

águas superficiais misturam-se com os esgotos domésticos e são lançados na baia de 

Paranaguá nas proximidades do Bairro Rocio. O sistema de drenagem do Canal das Marés 

atende uma população de aproximadamente 4.300 habitantes. Atualmente, na área de 

abrangência do canal existem aproximadamente 28 armazéns que são utilizados como 

depósitos de fertilizantes e pátio de contêineres.  

Um estudo realizado na Bacia hidrográfica do rio Formoso, estudos anteriores13 e 14, já 

apontavam a contaminação de metais pesados (Ni, Zn e Ba) por ações antrópicas na região 

e a necessidade de mitigação desse problema. No entanto para15, estes problemas estão 

relacionados com o uso e ocupação do solo. Assim corroborando com os autores os dados 

obtidos em nossos estudos comprovam que os sedimentos encontrados nas ruas e avenidas 

e que contaminam o solo e as águas superficiais estão diretamente ligadas a o uso e 

ocupação do solo, tendo em vista que de acordo com o16, a área é classificada como ZIP – 

Zona de Interesse Portuária, justifica-se assim, instalação de vários armazéns que são 

utilizados para depósitos de fertilizantes. 

O sedimento é produto resultante da interação de todas as características ambientais da 

área fonte (geologia, pedologia, topografia, hidrografia, clima, cobertura vegetal, etc.), 

aliado as ações humanas6.  A água superficial é o somatório das porções de água pluvial de 

escoamento superficial e de águas de subsuperfície que afloram em nascentes. 

O relevo da área da Unidade hidrográfica do canal das Marés, apresenta-se bastante plana, 

com as cotas altimétricas situando-se entre 2,5 e 10,5 metros acima do nível médio do mar. 

Nas áreas, adjacentes à ferrovia e entre a ferrovia e o Rocio, o uso e ocupação 

predominante são os armazéns e terminais de cargas. No restante da área da bacia 

predominam as edificações residenciais. Observam-se também edificações ocupadas por 

clubes, escolas, igrejas, estabelecimentos comerciais e uma das sedes do poder executivo 

municipal, estas 5 últimas, em pequena quantidade. 

Em nosso estudo observou-se que as médias de precipitações e inundações são mais 

comuns no período de verão de 23/12 a 31/03 . As áreas onde ocorrem as constantes 

inundações, ocorrem em média 22 a 35 vezes ao ano, conforme o regime de precipitações. 

A Figura 1 mostra a Unidade hidrográfica canal das marés, bem como os pontos de 

inundações 

Porém verificou-se no período estudado que a maior parte dos locais, as precipitações com 

índices acima de 1,0 mm/minuto e duração acima de 10 a 15 minutos já provocam 
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inundações, transportando os sedimentos para as caixas de passagens e bocas de lobo e 

conseqüentemente para o Canal, tendo em vista o solo totalmente impermeabilizado e 

relevo plano. Essas inundações/alagamentos se tornam tanto maiores quanto forem 

maiores os índices de precipitação, chegando a atingir algumas moradias, ou várias delas se 

a chuva for muito intensa.  

No período estudado o volume de precipitação média anual foi de 1.824 mm para o ano de 

2014 e 2.727,5 mm para o ano de 2015.  O período mais chuvoso, em média, é de setembro 

a março, sendo dezembro, janeiro e fevereiro os meses em que ocorrem as precipitações 

mais intensas. A maior precipitação registrada é de 507,9 mm no mês de fevereiro 2015. 

Sendo o mês de agosto que apresentou a menor média 32,4mm no mesmo ano. No período 

estudado foram 67 inundações, sendo que janeiro e fevereiro ocorreram 22 inundações 

conforme descrito na TABELA 1. 

FIGURA 1: Unidade hidrográfica canal das marés 
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Tabela 1: Volume de precipitações e inundações. 

ANO 2014 

Mês Jan Fev mar abr mai Jun jul Ago set out nov dez total 

Precip.

* 

216,

5 

240,

5 

253,

4 

189,

7 

75,

9 
110 64,4 

81,

9 

14

7 

60,

1 
143 

241,

7 
1824 

Alagam 2 4 4 2 0 2 0 1 1 0 2 5 23 

ANO 2015 

Mês Jan Fev mar abr mai jun jul Ago set out nov dez Total 

Precip*

. 

340,

3 

507,

9 

334,

9 

165,

8 
185 

95,

2 

109,

8 

32,

4 

17

6 
181 

270,

3 

328,

5 

2727,

5 

Alagam 5 11 7 3 3 1 2 1 3 1 3 4 44 

*Em mm

A contaminação de recursos hídricos por elementos químicos, com consequências para o 

equilíbrio ambiental e saúde humana, tem sido um problema contemporâneo comum que 

tem despertado atenção de pesquisadores, governo e sociedade civil17. 

Dentre os fatores antrópicos está à descarga direta de vários efluentes, esgotamento 

sanitário, produtos de atividades diversas (agricultura, indústria, ocupação urbana, 

mineração, depósito de lixo etc.) em bacia hidrográfica7. Os metais pesados têm sido objeto 

de pesquisas, tendo em vista sua crescente presença em ambientes aquáticos.  

A agricultura é uma das maiores fontes não pontuais de poluição por metais pesados, sendo 

as fontes principais as impurezas em fertilizantes (Cd, Cr, Mo, Pb, U, V, Zn); os pesticidas 

(Cu, As, Hg, Pb, Mn, Zn)14. Em nossos estudos identificamos a contaminação do solo por 

metais pesados tais como: Pb, Co, Cr, Ni, Zn, ver TABELA 2 e na água do canal Nitrogênio 

Amoniacal, Nitrogênio Orgânico, Ferro dissolvido, ver TABELA 3 e 4. Acredita-se que a 

contaminação da água no canal ocorre pelo transporte de sedimentos (fertilizantes nitratos, 

nitritos, fosfatos e sulfatos) em períodos de chuvas fortes e moderadas. E no solo ocorre 

durante o período de inundações, onde os sedimentos misturam-se com as águas e por 

infiltração contaminam o solo, o lençol freático, e por percolação contaminam também a 

água do canal.  

Tomando como base os valores determinados como VQR estabelecidos durante o trabalho 

com a determinação dos teores dos elementos no Bloco Testemunha, e os VQR 

estabelecidos pelo CETESB, além dos VP estabelecidos pelo CONAMA, como mostra a 

TABELA 2, fica claro que todos os elementos apresentam concentrações acima da média, e 

em alguns casos chega a cem vezes o limite determinado. Assim, quando analisamos 

separadamente cada elemento, podemos verificar que há diferença entre as épocas de 

coleta, muito fortemente relacionada a dois fatores. O primeiro, associado às questões 

relativas à chuva, pois o aumento da concentração da água no solo altera, em um primeiro 
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momento o pH do solo e em um segundo momento o movimento dos elementos no solo. O 

segundo fator que interfere nos resultados é a dinâmica que cada área apresenta em cada 

época. É evidente que, com a chegada da safra aumenta o fluxo de veículos, o movimento 

de cargas dentro e fora do porto e, consequentemente, o desperdício de granéis sólidos, 

desgaste de peças e aumento da quantidade de graxas e lubrificantes no solo. 

Tabela 2 - Concentração em (mg/kg) dos valores orientadores para Elementos Traço no solo 

do Porto De Paranaguá, PR, 20153.  

* VQR Valor de Referência de Qualidade (TESTEMUNHA)#. **VQR9.***VQR10.

Comparando, de acordo com a Tabela 2, os valores do elemento-traço Cu no solo, apenas 

nos Blocos Industrial e Testemunha na estação chuvosa e Residencial na estação seca, 

apresentaram valores abaixo do estabelecido como VQR pelo CETESB. O elemento-traço Pb, 

na estação chuvosa, os Blocos Industrial e intermediário apresentaram valor acima de 

CETESB em no caso do Bloco Industrial, próximo do valor de VP estabelecido pelo CONAMA. 

Observando o elemento-traço Cr, o Bloco Intermediário foi acima do VQR do CETESB e 

muito próximo, mas abaixo do mesmo parâmetro no Bloco Industrial, ambos na estação 

chuvosa. Para o elemento-traço Ni, os Blocos Intermediário e Industrial apresentaram 

valores muito próximos do VRQ estabelecido por CETESB na estação chuvosa e, no caso dos 

demais, todos foram acima deste limite. No caso do elemento-traço Zn, com exceção dos 

Blocos  Industrial que, em ambas as estações apresentaram valores muito próximos do VQR 

do CETESB e o Intermediário que, na estação chuvosa, apresentou quase que o dobro do 

VQR do CETESB, todos os demais apresentaram valores bem abaixo dos estabelecidos. 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um dos principais parâmetros que se trata, 

quando se fala de tratamento de esgoto, e tem como finalidade de indicar o grau de 

poluição de um esgoto, a mesma indica o índice e a quantidade de matéria orgânica por 

VALORES ORIENTADORES PARA ELEMENTOS-TRAÇO NO SOLO 

Solo (mg.kg-1) 

ELEMENTO RESULTADO DA PESQUISA CONAMA CETESB 

VRQ* RES. INT. IND. 
VRQ 

** 
Prev. Res. Ind.

VRQ 

*** 
Prev. Res. Ind. 

Pb 13,55 14,25 41,40 29,18 72 300 900 17 72 240 4 mil 

Cu 11,28 12,01 41,46 22,80 60 400 600 35 60 2.100 
10 

mil 

Cr 5,83 20,25 32,01 23,89 75 300 400 40 75 300 400 

Ni 20,50 23,00 18,41 22,51 30 100 130 13 30 480 3.800 

Zn 7,89 36,51 117,51 60,23 300 
1 

mil 

2 

mil 
60 86 700 

10 

mil 
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volume de água residuaria. A medição da DBO e dos parâmetros analisados de esgoto 

domésticos, é feita pela NBR 13969 (ABNT, 1977) e  pela resolução 430/2011. 

Sendo assim, As coletas de água para análises foram feitas na foz do canal e os resultados 

parciais mostram que em todos os parâmetros analisados os valores encontrados estão 

acima da média que são estabelecidas pela portaria do  Conama, porém  observou-se que 

na estação seca (período de poucas chuvas) que os valores estão mais elevados. Ver tabela 

3 e 4  

Tabela 3 - Análise físico-química da água do Canal das Marés 2014 

Ano DBO-mg/l FT N Am N O OG pH Fe dissol Solid Sedi 

Jan 967 13,6 87,4 17,6 76,4 7,64 0,36 2,4 

Fev 1020 16,4 84,4 18,4 84,3 7,74 0,43 2,1 

Jun 1018 15,6 87,3 21,4 92,4 7,89 0,42 2,1 

Jul 1010 19,4 76,4 22,8 88,2 7,48 0,36 1,8 

Tabela 4 - Análise físico-química da água do Canal das Marés 2015 

Ano DBO-mg/l F Total N Am N O OG pH Fe dissol Solid Sedi 

Jan 992 11,6 85,6 18,4 79,5 7,4 0,28 2,1 

Fev 1030 17,4 78,4 16,8 68,5 7,6 0,33 2,3 

Jun 1030 17,3 97,4 23,2 89,8 7,14 0,33 1,8 

Jul 1010 20,8 87,8 21,7 85,7 7,32 0,28 2,1 

Acredita-se que este pode estar ocorrendo devido pouco volume de água no canal, tendo 

em vista que as águas do canal dependem do nível de água no lençol freático, das 

precipitações e do esgotamento sanitário, outro fator é que o período de descarga de 

fertilizantes no Porto D. Pedro II   é de junho a novembro. Visando minimizar a degradação, 

bem como reduzir a contaminação , no ano de 2017 foi construído pela concessionária que 

gerencia o sistema de tratamento de água e esgoto do município  uma estação de 

tratamento de esgoto na foz do canal, utilizando um sistema de tratamento misto  com base 

na “tomada de tempo seco”. Sendo assim, são necessário novos estudos, com  coletas de 

amostras em pontos  diferentes para analisar a eficiência do tratamento, tendo em vista 

que atualmente na área de estudo verificamos que as precipitações ocorrem em 193 dias 

por ano.  

Considerações finais 

Portanto, durante o período estudado, podemos evidenciar que,  a água do canal  recebe 

contaminação proveniente de esgotamento sanitário e outras fontes de poluição.  Vale 

salientar que  a  história de Paranaguá revela que a expansão portuária ocupou a planície de 

marés e impõe como ocorre a urbanização e o crescimento desta. Logo, a ocupação dessa 
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área pelo porto obrigou a retirada da vegetação nativa,  e o aterramento provocou 

alterações nas paisagens e, também no regime hídrico da planície de marés. Fato que 

ocorreu devido  ao  crescimento das atividades portuárias, assim as áreas de entorno do 

Porto D. Pedro II  foram  impermeabilizadas, e ocorreu   a canalização dos rios, a 

pavimentação de ruas, passeios, pátios.  

Outro agravante é a utilização da rede de drenagem para a coleta de esgoto provoca 

incrustações nas tubulações devido à grande quantidade de matéria orgânica acumulada 

proveniente das fezes. Fato que compromete a rede de drenagem devido a obstrução 

parcial com areia, lixo, resíduos orgânicos, restos de cereais e outros. Isso reduz o volume 

de líquidos que pode ser transportados e a vazão, comprometendo o escoamento natural 

da drenagem e contribuindo para as inundações e conseqüentemente com  a contaminação 

das águas e do solo.  

Sendo assim,   de acordo com  os resultados obtidos no período estudado, percebe-se que 

os resultados não são satisfatórios, porém com a construção da Estação de tratamento de 

esgoto na foz do canal  são necessários novos estudos para verificar a eficiência do modelo 

de tratamento de esgoto adotado pelo município. Estes estudos serão realizados pelos 

autores a partir de março de 2018. 
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Resumo 

Os microplásticos (plásticos com dimensão < 5 mm) são considerados atualmente um dos 

poluentes aquáticos de maior preocupação ambiental, social e científica. Considerando que 

a avaliação dos níveis de contaminação por microplásticos (MPs) e seus efeitos se tem 

focado nos sistemas marinhos, os sistemas de água doce têm sido largamente ignorados. 

Além disso, os vários estudos revelam existir uma grande variedade de métodos de análise e 

quantificação de MPs, tendo implicações na qualidade e uniformidade dos dados obtidos. 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a relação de custo-eficácia de diferentes 

métodos de separação de MPs. O método que revelou ter uma melhor relação foi o método 

da oxidação da matéria orgânica com adição do cloreto de zinco, sendo, assim, aconselhado 

o seu uso em futuros estudos de monitorização de MPs em sistemas aquáticos.

Introdução 

Os plásticos possuem um conjunto único de propriedades (ex.: leves, pouco dispendiosos, 

versáteis, resistentes)1 sendo, por isso, largamente utilizados em diversas indústrias e 

aplicações dos diversos setores do quotidiano.2,3 Devido a estes fatores, a sua produção 

aumentou exponencialmente, desde o século XX, atingindo as 322 milhões de toneladas em 

2015.4 Esta elevada produção, aliada a uma inadequada gestão dos resíduos (ex.: estações 

de tratamento de águas residuais), às características físicas do plástico (ex.: quimicamente 

inerte e lenta biodegradação) e a uma sobre-utilização do mesmo, levou à sua acumulação e 
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dispersão no ambiente, em particular nos sistemas aquáticos.3,5 Apesar da crescente 

preferência por opções de gestão de resíduos mais ecológicas (ex.: reciclagem e reutilização 

de plásticos), os aterros ainda continuam a ser a primeira opção em muitos países da União 

Europeia (30,8%).4 No ambiente os plásticos podem apresentar diferentes tamanhos, sendo 

os microplásticos (MPs) aqueles que merecem particular atenção.3 Estas micro-partículas, 

geralmente conhecidas como partículas com dimensão inferior a 5 mm6, podem ainda 

diferir na sua forma, cor, densidade específica, tipo de polímero e origem (ex.: primária 

e/ou secundária). Os MPs primários são produzidos em tamanho micro para uso direto ou 

como precursores de outros produtos (ex.: esfoliantes e abrasivos industriais), enquanto os 

MPs secundários resultam da contínua fragmentação de macroplásticos derivados da 

combinação de mecanismos bióticos e abióticos (ex.: fotodegradação, biodegradação, 

desintegração).7,8 Atualmente, os MPs são considerados contaminantes de preocupação 

científica e social emergente9,  uma  vez  que  podem  atingir  elevadas  densidades  (ex.: 

892 777 partículas km-2)10 e interagir negativamente com os organismosex.:11-14 e o ambiente 

circundanteex.:15,16. Estas interações podem causar impactos físicos (ex.: bloqueio do trato 

digestivo, debilitação ou morte/imobilização)12,17 e/ou tóxicos (ex.: inibição da atividade da 

acetilcolinesterase ou respostas inflamatórias)13,14 nos organismos, podendo induzir efeitos 

em cascata com consequências para todo o ecossistema.17 Estes impactos podem ser 

provocados por MPs e/ou por contaminantes que a eles estão adsorvidos.13,14 Apesar desta 

problemática não ser recente, a maioria dos estudos realizados para avaliação do nível de 

contaminação por MPs e seus efeitos, entre 2004 e 2017, têm-se focado nos sistemas 

marinhos (85,03%). Muito embora os sistemas de água doce sejam vistos como um 

importante sistema de transporte de MPs do meio terrestre para o meio marinho, têm sido 

largamente negligenciados (14,97%).9,17,18 Por outro lado, não existe uma uniformização das 

metodologias para deteção e monitorização de MPs em sistemas de água doce 

(amostragem, processamento das amostras, identificação e quantificação dos MPs). Isto 

pode ter implicações na qualidade e uniformidade dos dados, não permitindo comparações 

espaciais e temporais a larga escala.7,19 O desenvolvimento de um método simples, de baixo 

custo e preciso, assume-se assim como um dos principais desafios da comunidade científica 

atualmente.17 O processamento de amostras de água é um dos procedimentos que tem sido 

mais questionado. Usualmente este processo consiste na separação por  tamanhos, 

remoção da matéria orgânica, separação por densidades, filtração, inspeção visual e, por 

fim, identificação utilizando um espetrofotómetro de infravermelhos com transformação de 

Fourier (FTIR).18,20,21,22 Procedimentos semelhantes aos utilizados nos sistemas marinhos 

têm sido implementados nos sistemas de água doce.18,23 Assim, este trabalho teve como 

objetivo avaliar a eficácia de diferentes métodos de separação de MPs de modo a identificar 

e a estabelecer o método com melhor relação custo-eficácia para futura utilização em 

programas de monitorização ambiental. Esta avaliação teve em consideração diversos 

critérios como a eficácia da separação por densidades e da degradação da matéria orgânica, 

a massa total de MPs recuperada, o custo, a duração, a simplicidade de cada procedimento 

e a qualidade dos polímeros recuperados. Neste sentido, foram preparadas amostras 
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artificiais que foram posteriormente sujeitas a seis métodos distintos: métodos de 

separação por densidades usando sacarose, azeite e cloreto de zinco, bem como métodos 

de degradação da matéria orgânica usando o peróxido de hidrogénio (oxidação da matéria 

orgânica) e um detergente multienzimático (digestão enzimática da matéria orgânica). 

Material e métodos 

Preparação dos microplásticos 

Selecionaram-se onze produtos de plástico largamente utilizados no dia-a-dia, os quais 

foram seguidamente cortados através de vários métodos físicos (ex.: tesouras e moinho de 

café) de modo a se tornarem MPs secundários (< 5 mm). Com base no rótulo das 

embalagens (ex.: código de identificação de resina – RIC – código de reciclagem24), na 

literatura8,9,25 e na inspeção visual, cada plástico foi caracterizado segundo a sua cor, forma, 

densidade específica e, em alguns casos, tipo de polímero (Tabela 1). As amostras foram 

ainda submetidas ao FTIR para confirmar a sua prévia identificação. Estes onze produtos de 

plástico pertenciam aos cinco tipos de polímeros mais comuns na Europa.4

Tabela 1 – Identificação e caracterização dos 11 MPs secundários, de acordo com a 

informação obtida a partir do rótulo das embalagens/FTIR, da inspeção visual e da 

literatura. RIC – Código de identificação de resina; PEBD – Polietileno de baixa densidade; PE 

– Polietileno; PEAD – Polietileno de alta densidade; PP – Polipropileno; PS – Poliestireno;

PVC – Policloreto de vinil; PET – Politereftalato de etileno. 

Fonte RIC Cor Forma Polímero Densidade (g cm-

³) 

Saco de 
supermercado 

4 Branco 

Vermelho 

Filme PEBD 0,89 – 0,93 

Embalagem de leite 

(Embalagem 

Tetra Pak®) 

Azul 

Bege 

Prateado 

Fragmento 

Fibra 

PE 0,89 – 0,98 

Embalagem de papel 

higiénico 

Translúcido 

Verde 

Fragmento PE 

Iogurte líquido 2 Branco Fragmento PEAD 0,94 – 0,98 

Embalagem de massa 5 Translúcido 

Branco 

Amarelo 

Verde 

Preto 

Vermelho 

Cor-de- 

laranja 

Filme PP 0,85 – 0,92 

Palhinha Amarelo Fragmento PP 
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Corda da roupa Translúcido Fragmento PP 
Iogurte sólido 6 Cor-de-rosa 

Verde 

Amarelo 

Fragmento PS 1,04 – 1,09 

Tubo de 
canalização 

3 Cinzento Fragmento PVC 1,16 – 1,58 

Tecido 1 Azul Fibra PET 1,37 – 1,45 

Garrafa de água Azul Fragmento PET 

Preparação das amostras 

Neste trabalho foram utilizadas amostras artificiais, as quais eram compostas por água doce 

sintética (75 mL) [ver Smith et al. (2002)], diferentes tipos de MPs (ver Preparação dos 

microplásticos; 0,05 g cada), matéria orgânica (Daphnia magna e Daphnia longispina - 25 

organismos, Lemna minor - 6 organismos e folhas de amieiro - 0,05 g) e sedimento (areia - 2 

g). 

Após a preparação das amostras, estas foram crivadas usando dois crivos distintos18,21: o 

primeiro crivo (55 μm de poro) foi utilizado para determinar a massa de sólidos em cada 

amostra e o segundo (0,2 mm de poro) para separar os MPs por tamanhos (entre < 5 mm e 

≥ 0,2 mm). Em seguida, as amostras foram secas na estufa a 90ºC, durante ≈24h, e pesadas.

Processamento das amostras: Aplicação dos métodos de separação 
por densidades e/ou degradação da matéria orgânica e filtração a 
vácuo 

A fração ≥ 0,2 mm foi sujeita a seis métodos de separação de MPs selecionados segundo a 

sua teórica eficácia e larga utilização em outros trabalhos.ex.:8,10,18,19,21 No total, o ensaio 

consistiu em 6 tratamentos distintos com 5 réplicas cada, incluindo métodos de separação 

por densidades e métodos de degradação da matéria orgânica, conforme se descreve: 

Métodos de separação por densidades: Para alterar a densidade da água doce sintética, e 

permitir que os polímeros com maior densidade flutuassem, recorreu-se a três compostos 

distintos: S – sacarose (1666,7 g L-1, densidade 1,1 g cm3)27; A – azeite (10 mL; densidade 

0,80 – 0,92 g cm-3); e ZnCl2 – cloreto de zinco (933,3 g L-1, densidade 1,6 g cm-3).28 Cada 

composto foi adicionado ao tratamento correspondente, de seguida as amostras foram 

agitadas e, por fim, transferidas para o funil separador de densidades. 

Métodos de degradação da matéria orgânica: O método da oxidação da matéria orgânica 

pelo peróxido de hidrogénio (OP) seguiu o procedimento descrito por Masura et al. (2015), 

onde a fração foi tratada com 20 mL de solução de ferro (II) e 20 mL de peróxido de 
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hidrogénio (30% H2O2). Em seguida, esta foi deixada a repousar durante ≈15h. A digestão

enzimática da matéria orgânica pelo detergente multienzimático (composto por proteases, 

lípases, amílases e celulases) (DE) consistiu primeiramente num tratamento com 2,5 g L-1 de 

dodecil sulfato de sódio (SDS), para em seguida serem incubadas em 20 mL da solução 

enzimática (BIOATAK: 100 g L-1; obtido na empresa EcoBacterias) durante 72h a 20 – 25ºC, 

oxigenação constante (> 0,05 mg O2 L-1) e pH 7 – 8.8,10 No método DE + OP, o material 

biológico foi digerido e oxidado (seguindo os procedimentos descritos acima). Após a 

aplicação dos três métodos de degradação da matéria orgânica (OP, DE e OP + DE), as 

amostras foram novamente crivadas (0,2 mm). De seguida, adicionou-se a cada amostra 

ZnCl2 (ver acima) que, depois de agitada, foi transferida para o funil separador de 

densidades. 

Além dos 6 métodos, foi ainda testado um tratamento controlo (ST – sem tratamento) onde 

não foi aplicado nenhum método de separação por densidades nem de degradação da 

matéria orgânica, passando a amostra diretamente para o funil separador de densidades. 

Em todas as amostras, ao fim de ≈3/4 horas (à temperatura ambiente)10, os MPs foram

recolhidos com uma rede do topo do funil separador de densidades, enquanto o material 

sedimentado foi drenado através de uma rede de 55 μm.21 Em seguida, as amostras foram 

filtradas através de uma membrana de 0,45 μm, tendo o sistema de filtração sido 

enxaguado com água Milli-Q várias vezes para garantir que nenhum MPs ficava retido. Uma 

vez terminada a filtração, as membranas foram cuidadosamente removidas e colocadas na 

estufa para secar a 40ºC8 durante 3 – 5 dias. 

Inspeção de MPs ao microscópio e identificação no FTIR 

Primeiramente, todas as partículas recuperadas foram inspecionadas visualmente a partir 

de um microscópio estereoscópio Optika, usando uma ampliação de 1,5X, sendo os MPs 

isolados e posteriormente pesados. A percentagem de MPs recuperados (eficácia de cada 

método) foi calculada usando a massa de MPs recuperada no topo do funil separador de 

densidades e a massa de MPs inicialmente adicionada na preparação da amostra. 

Por fim, os MPs foram quimicamente identificados através do FTIR ao qual estava acoplado 

um acessório de reflexão total atenuada (ATR-FTIR) – Golden Gate (Speacac, Ltd, Orpington, 

U.K.) com um cristal de diamante. Os espectros de radiação infravermelha (obtido no

programa OPUS®) tinham uma resolução de 4 cm-1 com 256 scans e uma sensibilidade de 1.

Posteriormente, os espectros obtidos foram comparados com uma biblioteca de espectros

de modo a proceder à sua identificação. A análise de FTIR permitiu ainda avaliar a qualidade

dos polímeros após processamento por cada um dos métodos utilizados.23
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Controlo da contaminação 

A contaminação laboratorial das amostras por outros MPs foi controlada utilizando sempre 

bata e luvas; mudando as luvas entre os diferentes passos; utilizando, sempre que possível, 

frascos de vidro; revestindo o material de plástico com papel de alumínio; lavando todo o 

material e tapando o topo; e, por fim, limpando o local de trabalho antes e durante cada 

procedimento. Deste modo, qualquer MPs diferente dos caracterizados no início do estudo 

foram descartados. 

Análise estatística 

Para avaliar a existência de diferenças significativas entre os distintos métodos recorreu-se 

à análise de variância (one-way ANOVA) seguida do teste de comparações múltiplas de 

Tukey, sempre que a normalidade e homogeneidade de variâncias foram demonstradas. 

Quando necessário, os dados sofreram uma transformação de modo a assegurar a utilização 

de estatística paramétrica. O nível de significância de todas as análises estatísticas foi 

estabelecido em 0,05. 

Resultados 

A eficácia de diferentes métodos de separação foi avaliada tendo em consideração diversos 

critérios como a eficácia da separação da densidade e da degradação da matéria orgânica, o 

custo, a duração e a simplicidade de cada procedimento, a qualidade dos polímeros 

recuperados e a massa total de polímeros recuperados (do topo e da rede do funil 

separador de densidade) (ver Figura 1 e Tabela 2). 
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Figura 1: Percentagens de massa recuperada do topo do funil (eficácia) e a partir da 
rede (total recuperado) após a aplicação de 7 métodos distintos (ST - Sem tratamento; 

S – Sacarose; A – Azeite; ZnCl2 – Cloreto de zinco; OP – Oxidação da matéria orgânica 

(M.O.) com adição do ZnCl2; DE – Digestão enzimática da M.O. com adição do ZnCl2); 
DE + OP – Digestão enzimática da M.O. com adição de peróxido de hidrogénio e ZnCl2. 
Letras distintas sobre as barras indicam as diferenças significativas observadas entre 

os métodos. 

Tabela 2: Avaliação de cada método baseado no tempo despendido com cada 

procedimento, na sua simplicidade, no custo, na degradação da matéria orgânica 
(M.O.). ST 

– Sem tratamento; S – Sacarose; A – Azeite; ZnCl2 – Cloreto de zinco; OP – Oxidação da
M.O. com adição do ZnCl2; DE + OP – Digestão enzimática da M.O. com adição de

peróxido de hidrogénio e ZnCl2; DE – Digestão enzimática da M.O. com adição do ZnCl2. 
O menor ou maior custo associado a cada método é representado pelo número de €. 

Métodos ST S A ZnCl2 OP DE + OP DE 

Procedimento 
(horas) 

0 24 0,08 0,16 15,49 102,65 87,32 

Simplicidade Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Custo (€) € € € €€ €€ €€ €€ 

Degradação da 
M.O. (%)

- - - - 80 80 0 
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A massa de polímeros recuperada no topo do funil (eficácia) foi significativamente diferente 

entre os sete métodos (F = 101,045; p < 0,05). Os métodos ZnCl2, OP, DE + OP e DE 

formaram o grupo com as percentagens de eficácia mais elevadas (acima de 90%), seguidos 

pelo método A e, finalmente, por ST e S (Figura 1). A maioria dos MPs (mais de 50%) foi 

recuperada no topo do funil separador de densidades em todos os métodos. Entre estes 

MPs encontram-se fragmentos referentes ao saco de supermercado, a embalagem Tetra 

Pak®, a embalagem de papel higiénico, a embalagem de iogurte líquido, a embalagem de 

massa, a palhinha e a corda. No entanto, apenas após a aplicação de ZnCl2, todas as 

partículas tiveram a capacidade de flutuar, sendo de salientar o bom desempenho do ZnCl2 

como separador de densidades (eficácia de 96,83%). Em geral, foi possível recuperar a 

massa inicial adicionada. 

Entre os métodos de degradação da matéria orgânica, OP e DE + OP mostraram-se mais 

eficazes do que o método DE isolado (Tabela 2). OP causou a descoloração das folhas de 

amieiro e degradou todos os organismos. O detergente multienzimático levou ao 

crescimento de uma camada de bactérias que envolveu todos os materiais e libertou um 

odor intenso. No entanto, este procedimento não degradou a matéria orgânica e, em 

conjunto com 30% H2O2 levou ao aparecimento de uma espuma com possibilidade de 

expulsão de MPs. O método DE + OP mostrou os mesmos resultados que o método OP 

isolado. 

Com exceção dos métodos de digestão enzimática, todos os outros métodos revelaram ser 

de procedimento rápido e simples execução (Tabela 2). Dado que o custo associado a cada 

método é dependente do número de reagentes utilizados, obtiveram-se valores mais 

elevados quando o ZnCl2 foi aplicado. Com base na análise FTIR, os polímeros expostos aos 

diferentes métodos não foram degradados/oxidados apresentando os mesmos espectros, 

tanto no início como no final do procedimento. 

Discussão 

O presente trabalho permitiu uma melhor compreensão das vantagens e desvantagens de 

seis métodos de separação de MPs, identificando e estabelecendo o método com melhor 

relação custo-eficácia. 

Como esperado, todos os métodos apresentaram uma eficácia superior a 50% uma vez que 

a maioria dos MPs utilizados (mais de 50%) eram compostos por polímeros com densidade 

inferior à da água doce (≈1 g cm-3)2,7, tais como PEAD/BD e PP, levando-os a flutuar

naturalmente. Isto explica os resultados obtidos nos métodos ST, S e A. A solubilidade da 

sacarose na água entre 20 – 25ºC é uma limitação desta metodologia dado que não permite 

que a densidade atinga 1,6 g cm-3 (densidade mais elevada utilizada neste trabalho).27 O 
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método A apresentou uma eficácia superior aos métodos ST e S, no entanto, é uma 

sobrestimação dos reais resultados. Este reagente não se misturou com a água, 

permanecendo associado às partículas e, consequentemente, alterando a sua textura 

(tornando-as mais viscosas e pesadas). Por fim, os métodos onde o ZnCl2 atuou como 

separador de densidades, seja isoladamente ou em conjunto com um reagente de 

degradação da matéria orgânica, foram os que apresentaram maior eficácia. Este composto, 

como referido pela literaturaex:8,28-30, tem a capacidade de atingir densidades entre 1,5 – 1,6 

g cm-3, abrangendo assim todos os tipos de polímeros utilizados neste trabalho, o que 

explica os resultados obtidos (eficácia acima de 95%). Valores semelhantes de  eficácia 

foram também observados por Zobkov e Esiukova (2017), utilizando um protocolo 

semelhante para processar amostras de sedimento. Apesar de ter uma elevada eficácia, 

tanto na água como no sedimento, o ZnCl2 é largamente utilizado na separação de MPs de 

amostras de sedimento.ex:8,28,30 Baseando-se no custo e no destino/comportamento dos 

polímeros no meio aquático, de acordo com a sua densidade específica2, a preferência da 

maioria dos autores para o processamento de amostras de água recaí sobre o cloreto de 

sódio (NaCl).ex:5,10 No entanto, sabendo que os polímeros com densidades superiores a 1,2 g 

cm-3 (ex.: PET e PVC) representam 17% dos polímeros usados na Europa4, o uso de NaCl

poderá conduzir a uma subestimação da real abundância de MPs. Por outro lado, apesar do

ZnCl2 possuir esta importante vantagem, também possui duas desvantagens: apresenta um

custo elevado e é altamente tóxico para os organismos aquáticos8. Outros compostos, tais

como o iodeto de sódio 1,6 – 1,8 g cm-3 (NaI) ou o politungstato de sódio 1,4 g cm-3 (SPT),

também podem ser tidos em consideração, no entanto, estes apresentam um custo mais

elevado.29,30 A solução para mitigar as desvantagens referidas passa por reutilizar o ZnCl2
após filtração a vácuo.

Recentemente, métodos de degradação da matéria orgânica têm sido largamente utilizados 

com o propósito de facilitar a separação de MPs de amostras naturais.23 Entre os três 

métodos propostos, 30% de H2O2 revelou ser o método mais eficaz para degradar a matéria 

orgânica. De acordo com Nuelle et al. (2014) e Tagg et al. (2015), este é o reagente ideal 

para degradar matéria orgânica, alcançando 50% e 83% de eficácia, respetivamente. Estes 

resultados, aliados à simplicidade, rapidez e baixo custo do procedimento, fazem do OP um 

dos métodos mais utilizados.23,30 Contudo, OP pode induzir ainda o desenvolvimento de 

reações de descoloração, transparência ou dissolução parcial da matéria orgânica.30 Estas 

reações podem dificultar a identificação visual, visto que as partículas são naturalmente 

coloridas, brancas ou transparentes, podendo confundir-se com MPs.18,30 

Consequentemente, a utilização deste método só é recomendada se houver uma grande 

quantidade de matéria orgânica que torne impossível a inspeção visual, não devendo ser 

aplicado rotineiramente.30 Por outro lado, a literatura reporta um elevado potencial para 

30% H2O2 oxidar os polímeros PP e PE.31 De acordo com Tagg et al. (2015), após um período 

de sete dias de exposição, estes polímeros não apresentaram alterações na sua estrutura 

química. 
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O método DE tem sido recomendado em substituição do método OP19, e em particular o 

uso da enzima protease-K revelou um elevado desempenho na degradação da matéria 

orgânica (97%).20 Contudo, a sua eficácia está dependente da composição da amostra e das 

condições da reação (ex.: concentrações de reagentes e temperatura). Esta pode ser a 

explicação para os resultados obtidos neste trabalho, uma vez que o detergente 

multienzimático não degradou a matéria orgânica. Deste modo, a utilização do método DE 

necessita de maior investimento científico por forma a melhorar e otimizar a sua aplicação. 

Mintenig (2014) e Mani et al. (2015) utilizaram uma combinação de ambos os métodos (DE 

+ OP) e obtiveram uma elevada eficácia. O método DE isolado não mostrou ser eficaz, sendo

sugerido também a purificação das amostras com 30% H2O2. No entanto, esta adição

implica mais custos e um procedimento mais longo. Por outro lado, estes autores utilizaram

um detergente e as restantes enzimas isoladas, o que pode explicar os resultados obtidos.

Deste modo, o método que revelou ter uma melhor relação custo-eficácia foi o OP + ZnCl2,

devendo ser utilizado futuramente em programas de monitorização de MPs em sistemas

aquáticos. Não obstante a sua eficácia, o uso de 30% H2O2 deve ser cauteloso.

Conclusão 

Como os MPs representam contaminantes de preocupação científica e social emergente9, é 

importante monitorizá-los, em particular nos sistemas aquáticos onde o conhecimento 

científico é escasso. Neste sentido a aplicação de um método standard, em trabalhos de 

monitorização e avaliação ambiental de MPs, é fundamental a fim de não subestimar as 

suas concentrações e permitir a comparação entre diferentes trabalhos. Dos resultados 

obtidos neste estudo, o método que revelou ter uma melhor relação de custo-eficácia foi o 

método da oxidação da matéria orgânica com adição do cloreto de zinco, aconselhando-se, 

deste modo, o seu uso em futuros estudos de monitorização de MPs em sistemas aquáticos 

de água doce. 
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Resumo 

Neste trabalho pretendeu-se desenvolver processos de precipitação ácida para o tratamento 

de efluentes de adega com vista à sua descarga ou reutilização. O efluente bruto apresentou 

pH próximo da neutralidade (6,8), elevados teores de matéria orgânica (carência química de 

oxigénio (CQO) ≈ 2003 mg L-1, carência bioquímica de oxigénio (CBO5) ≈ 1100 mg L-1), fósforo

total (210,1 mg L-1), turvação (320,8 mg L-1), e fenóis totais (27,8 mg L-1). Aplicaram-se

diferentes concentrações de precipitante ácido para atingir valores de pH entre 1-6. O 

processo permitiu obter remoções de CQO de 31,8-36,8%, fósforo total de 56,0-74,1%, fenóis 

totais de 55,6-69,4% e turvação de 88,0-93,7%. Apesar das elevadas remoções, os efluentes 

tratados apresentaram valores superiores ao limite de emissão para descarga. 

Palavras-chave: águas residuais industriais, contaminação, matéria orgânica, nutrientes, 

turvação. 

Introdução 

O vinho está entre as principais bebidas alcoólicas mundialmente consumidas1, estimando-

se que no ano de 2017 foram produzidos 246,7 milhões de hectolitros de vinho a nível 

mundial.2 Portugal no ano de 2017 apresentou uma produção estimada de 6,6 milhões de 

hectolitros, revelando um aumento face ao ano de 20162, apresentando-se no 11.º lugar no 

ranking mundial3. Esta indústria ocupa 88% da produção total de bebidas em Portugal.3

O processo de vinificação inicia-se na vindima, com a colheita das uvas e encaminhamento 

das mesmas para a adega, este é um processo sazonal que ocorre nos meses de verão e tem 

uma duração aproximada de 3-4 meses4 (dependendo do tamanho e volume de produção 

da adega). 
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Os efluentes líquidos são gerados em todas as fases do processo de vinificação, tais como, 

desengace e esmagamento, prensagem, clarificação, fermentação, trasfega, conservação, 

colagem, estabilização, filtração e engarrafamento.1 São principalmente as lavagens de 

equipamentos, pavimentos, garrafas, barricas e cubas que geram maior volume de 

efluentes.5 Apesar de gerar menor volume de efluente, as perdas de mosto e vinho, 

contribuem em grande medida para a carga orgânica do efluente bruto.5 Estes efluentes 

podem atingir valores de 1-3,5 litros por cada litro de vinho produzido.6 Quando 

descarregados sem serem submetidos a qualquer tipo de pré-tratamento, de forma a 

reduzir os seus contaminantes, os efluentes provenientes de adegas causam graves danos 

ambientais, ao nível do solo e águas superficiais e subterrâneas.7 

Os efluentes provenientes de adegas apresentam elevadas quantidades de sólidos, próprios 

dos processos decorrentes da produção do vinho, tais como engaços, películas, grainhas, 

borras, resíduos e sedimentos. Assim, estes efluentes apresentam elevados teores de 

sólidos suspensos totais (SST=8-15000 mg L-1)7,9 e nutrientes, como fósforo e azoto, com 

concentrações de 0,3-176 mg L-1 12-15 e 4-450 mg L-1 12,16, respetivamente. Adicionalmente, 

estes efluentes podem apresentar um pH entre 4- 88-13, matéria orgânica elevada com 

valores de carência química de oxigénio (CQO) entre 120-38391 mg L-1 12,14 e carência

bioquímica de oxigénio (CBO5) de 111-18360 mg L-1.13-15 

Os efluentes provenientes das adegas têm sido tratados por processos biológicos aeróbios 

(lamas ativadas, lagoas aeróbias, jet-loop reactor (JLR), sequential batch reactor (SBR)) e 

anaeróbios (digestão anaeróbia, upflow anaerobic sludge blankets (UASB), anaerobic 

fluidized bed reactor (AFBR), upflow anaerobic filter (UAF)); processos físico-químicos 

(precipitação química, coagulação, coagulação/floculação, eletrocoagulação, sedimentação 

com adição de floculantes; oxidação avançada (ozonização, radiação UV e O3, Fenton, 

processo integrado de Fenton- coagulação/floculação, métodos eletroquímicos); filtração e 

separação por membranas (nanofiltração e osmose inversa); e processos combinados 

(ozonização combinada (UV/H2O2/O3) e lamas ativadas aeróbias, oxidação combinada de 

solar foto-Fenton e immobilized biological reactor (IBR), tratamento biológico aeróbio 

seguido de Fenton, sequential batch reactor (SBR) combinado com oxidação de foto- 

Fenton).17Alguns destes tratamentos apresentam como desvantagens os elevados custos, 

remoções baixas e tempos curtos de vida útil das tecnologias.17 Assim, este estudo teve 

como objetivo a aplicação de um precipitante ácido, através do ajuste do pH do efluente, 

para o tratamento de água residual de adega. 

Materiais e Métodos 

Recolha e caracterização do efluente bruto 

O efluente estudado foi recolhido na Adega Ribafreixo Wines, situada na Vidigueira. A 

recolha do efluente bruto foi efetuada em Outubro de 2016, na primeira cuba da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da empresa, antes de sofrer qualquer tipo de pré-
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tratamento (Figura 1). O efluente foi armazenado em garrafões que foram posteriormente 

refrigerados e congelados para manutenção das propriedades do efluente. O efluente bruto 

apresentava uma coloração escura, odor frutado, com elevada quantidade de sólidos 

suspensos (Figura 2). 

Figura 1: ETAR da Adega Figura 2: Efluente Bruto 

No efluente recolhido foram determinados os seguintes parâmetros: pH, condutividade, 

turvação, CQO, fósforo total, cálcio, magnésio, alcalinidade à fenolftaleína e alaranjado de 

metilo, dureza total e cálcica e absorvâncias características. Os diferentes parâmetros foram 

analisados segundo os métodos indicados na Tabela 1. 

Tabela 1: Métodos utilizados18 

Parâmetro Equipamento Método Referência 

pH Potenciómetro Consort C 861 Potenciométrico --- 

Condutividade Condutivímetro VWR CO 3100 H Condutivimétrico --- 

Turvação Turbidímetro WTW Turb550 Turbidimétrico --- 

CQO 

Placa de digestão Techne Dri-block DB 

200/3 

Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Helios α 

Espectrofotométrico 19 

Fósforo total 
Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Helios α 
Espectrofotométrico 19 

Alcalinidade à 

fenolftaleína 
--- 

Volumétrico (Indicador 

– Fenolftaleína)
19 
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Alcalinidade ao 

alaranjado de 

metilo 

--- 
Volumétrico (Indicador 

– Alaranjado de metilo)
19 

Dureza total --- 
Volumétrico (Indicador 

– Negro de eriocromo T)
19 

Dureza cálcica --- 
Volumétrico (Indicador 

– Calcon)
19 

Fenóis totais 
Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Multiskan FC 
Espectrofotométrico 20 

Absorvâncias características 

220 nm 
Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Helios α 
Espectrofotométrico 21 

254 nm 
Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Helios α 
Espectrofotométrico 19 

410 nm 
Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Helios α 
Espectrofotométrico 22 

600 nm 
Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Helios α 
Espectrofotométrico 23 

Tratamento do efluente por adição de precipitante ácido 

Neste estudo procedeu-se à aplicação de diferentes dosagens de um precipitante ácido, de 

forma a diminuir o pH do efluente. Em volumes de 200 mL de efluente bruto, e procedendo a 

agitação rápida, aplicaram-se dosagens de precipitante ácido de forma a obter pH de 6, 5, 4, 

3, 2 e 1. As águas residuais tratadas foram analisadas de acordo com as metodologias 

indicadas na Tabela 1. 

Resultados e Discussão 

Caracterização do efluente bruto 

O efluente proveniente da adega apresentou as seguintes características (Tabela 2): pH 

próximo da neutralidade (6,8), baixa condutividade (≈ 1,62 dS m-1), elevados teores de 

matéria orgânica (CQO ≈ 2003 mg L-1, CBO5 ≈ 1000 mg L-1), turvação ≈ 320 mg L-1, fósforo

total ≈ 210 mg L-1 e sólidos (sólidos totais (ST) ≈ 2041 mg L-1, sólidos voláteis (SV) ≈ 1024 mg 

L-1, SST ≈ 871 mg L-1). Além disso, o efluente apresentou presença de cálcio e magnésio (Ca ≈

110,8 mg L-1, Mg ≈ 64,9 mg L-1) e absorvâncias características (utilizando um fator de

diluição de 1:50) de compostos de baixo peso molecular (0,143), compostos aromáticos e

insaturados (0,093), cor (0,033) e densidade ótica celular (0,067), obtidas através dos

comprimentos de onda espectrofotométricos de 220, 254, 410 e 600 nm, respetivamente.

Estes dados analíticos vão ao encontro dos descritos na bibliografia referentes às águas

residuais de adega.
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Tabela 2: Caracterização do efluente bruto 

Parâmetro Unidade Valor médio 

pH escala de Sorensen 6,80 ± 0,057 

Condutividade dS m-1 1,62 ± 0,064 

Turvação NTU 320,78 ± 145,063 

CQO mg L-1 2003,3 ± 423,35 

CBO5 Mg L-1 1000,0 ± 122,47 

Fósforo total mg L-1 210,1 ± 24,35 

Cálcio mg L-1 110,8 ± 12,86 

Magnésio mg L-1 64,9 ± 21,57 

Alcalinidade total 
-1 

mg L CaCO3
815,6 ± 96,11 

Bicarbonatos 
-1 

mg L CaCO3
815,6 ± 96,11 

Dureza total 
-1 

mg L CaCO3
543,5 ± 82,36 

Dureza cálcica 
-1 

mg L CaCO3
276,5 ± 32,08 

Dureza magnesiana 
-1 

mg L CaCO3
267,0 ± 88,74 

Fenóis totais 
-1 

mg L 25,32 ± 3,007 

ST 
-1 

mg L 2041,2 ± 129,05 

SV 
-1 

mg L 1024,4 ± 95,64 

SST 
-1 

mg L 871,1 ± 169,78 

Absorvâncias características 

220 nm - 0,143 ± 0,0397 (1:50)a 

254 nm - 0,093 ± 0,0317 (1:50)a 

410 nm - 0,033 ± 0,0161 (1:50)a 

600 nm - 0,067 ± 0,0050 (1:50)a 

a Fator de diluição utilizado para medir as absorvâncias características. 

Os dados resultaram da realização de 5 réplicas de uma amostragem 

Tratamento do efluente por adição de precipitante ácido 

A aplicação de diferentes dosagens do precipitante ácido levou a alterações significativas na 

coloração do efluente comparativamente ao efluente bruto (Figura 3). Com o abaixamento 

do pH (a partir do pH 3) a água foi adquirindo uma tonalidade rosada. 
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Figura 3: Efluentes bruto e tratados 

A utilização de pH ≥ 2,0 permitiu obter eficiências elevadas de remoção de fenóis totais com 

valores superiores a 63,0% (Figura 4). O processo de precipitação mostrou-se também 

eficiente na remoção de fósforo total com valores de remoção superiores a 56,0%, sendo o 

melhor resultado obtido com pH 1, com uma remoção de 74,1% (Figura 4). 

Figura 4: Efeito do pH de precipitação na remoção de fósforo total e fenóis totais 

Este processo permitiu remover CQO (31,8-36,8%) e turvação (88,0-93,7%) (Figura 5). 
Segundo Prazeres et al. (2011), a aplicação do precipitante ácido H2SO4 à água residual de 

queijaria permitiu remoções de 12% de turvação e 21% de CQO e elevada taxa de 

biodegradabilidade.24 Assim, no presente estudo foram obtidas eficiências de remoção mais 

elevadas relativamente à turvação e CQO. 

Figura 5: Efeito do pH de precipitação na remoção de turvação e CQO 
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Na Figura 6 é possível observar que o processo de precipitação levou à redução de 

compostos de baixo peso molecular (30,5-47,7%), compostos aromáticos e insaturados 

(36,3-76,2%), cor (25,3-66,6%) e densidade ótica celular (36,2-77,7%). 

Figura 6: Efeito do pH de precipitação na remoção de absorvâncias características 

A adição de um precipitante ácido leva à precipitação de compostos24, tal como se verificou 

neste trabalho, com um volume de precipitado de 20 a 100 mL por litro de efluente bruto. 

Desta forma, ocorre uma sedimentação floculenta dos aglomerados formados pela adição 

do precipitante ácido, levando à remoção de matéria orgânica, SST, turvação, azoto, fósforo, 

proteínas totais e absorvâncias características.24 

A formação do precipitado pode dever-se à25: 

- Existência de espécies metálicas com propriedades anfotéricas, tal como se pode

observar na equação:

Mn+(OH)m
(m−n)− + (m − n)H+ → M(OH)n ↓ +(m − n)H2O 

- Deslocação de complexos solúveis devido à presença de óxidos ou hidróxidos

insolúveis, como se representa na equação:

-

- 
Presença de substâncias húmicas de diferentes solubilidades. 

Conclusão 

Os resultados mostram que a aplicação de um precipitante ácido no tratamento de 

efluentes de adega levou a remoções superiores a 50% em parâmetros como fósforo total, 

fenóis totais e turvação, e remoções superiores a 25% em CQO e absorvâncias 

características. De acordo com o Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto26, 
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para descarga de águas residuais, os parâmetros analisados continuam com valores 

superiores ao limite de emissão. Desta forma, poder-se-á referir que este precipitante 

poderá ser utilizado como pré-tratamento que terá que ser complementado com outro tipo 

de tratamento. Devido à elevada taxa de biodegradabilidade que os precipitantes ácidos 

podem provocar no efluente tratado, sugere-se aplicação de um pós-tratamento biológico. 
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Resumo 

Este trabalho descreve um método para a determinação de estrona (E1) e 17α-etinilestradiol 

(EE2) em lamas de uma ETAR, utilizando a extração líquida num banho de ultrassons, 

seguida da quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (High-Performance 

Liquid Chromatography – HPLC) com deteção por fluorescência. O método de extração foi 

testado em lamas e obtiveram-se resultados de recuperação de extração (ER) de 

102,9 ± 0,9% e 98 ± 4%, para o E1 e EE2, respetivamente.

O método desenvolvido foi aplicado em amostras de lamas recolhidas numa ETAR situada 

em Aveiro, Portugal. Nas lamas primárias detetaram-se concentrações de E1 de 

3,61 ± 0,05 μg g−1. O método desenvolvido é rápido, simples e económico, tornando possível

a sua aplicação em trabalhos de monitorização da contaminação de lamas com estes 

estrogénios. 

Introdução 

Os fármacos, que maioritariamente não são metabolizados, são introduzidos nas estações 

de tratamento de resíduos domésticos fazendo parte do grupo de compostos problemáticos 

no que diz respeito à sua remoção. Entre eles encontram-se os estrogénios de que são 

exemplo a estrona (E1) e 17α-etinilestradiol (EE2), os quais quando libertados no ambiente, 

causam graves perturbações ao nível da fauna aquática como, por exemplo, a feminização 

dos peixes machos.1 A avaliação da ocorrência de estrogénios nas Estações de Tratamento 

de Águas Residuais (ETARs) é muitas vezes dificultada pela complexidade da quantificação 

destas hormonas. Vários estudos referem que os estrogénios têm uma elevada capacidade 

de adsorção à fração sólida, ficando retidos nas lamas.2–5 Presentemente, uma das 

principais dificuldades na gestão da poluição causada pelos estrogénios prende-se com a 

sua quantificação, quer na matriz líquida (efluente), quer na matriz sólida (lamas). Na 

literatura são reportadas várias metodologias analíticas para determinar a concentração de 

estrogénios nas amostras aquosas, no entanto, poucos estudos têm sido desenvolvidos para 
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a sua quantificação em amostras sólidas. A complexidade da matriz e os baixos níveis de 

concentração de estrogénios são apontados como os principais fatores que dificultam a 

determinação analítica destes contaminantes em amostras reais das ETARs. 

Neste trabalho é apresentado um método analítico simples, seletivo, confiável e acessível 

para a determinação simultânea de E1 e EE2 em amostras de lamas frescas da ETAR. O 

método foi aplicado para determinar os níveis de concentração de E1 e EE2 em amostras de 

lamas primárias, lamas biológicas, lamas do digestor anaeróbio e lamas desidratadas 

recolhidas numa ETAR localizada em Portugal. 

Materiais e métodos 

Análise instrumental 

A análise de E1 e EE2 foi realizada por um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência 

(High-Performance Liquid Chromatography – HPLC, Shimadzu) equipado com um detetor de 

fluorescência (HPLC-FLD). Este dispositivo consistia numa unidade de desgaseificação DGU-

20ASR, uma bomba LC-30AD, um forno CTO-20AC e um amostrador automático SIL-30AC. 

As fases móveis utilizadas para a determinação de E1 e EE2 consistiram em misturas de 

água ultrapura: acetonitrilo nas proporções de 50:50 (v / v) e 55:45 (v / v), respetivamente. 

O caudal e o volume de injeção utilizados foram de 0,8 mL min-1 e 20 μL, respetivamente. A 

deteção foi realizada utilizando um detetor de fluorescência Shimadzu Prominence RF-20A 

XS a um comprimento de onda de excitação de 280 nm e um comprimento de onda de 

emissão de 310 nm.6 

Tratamento das amostras e extração 

De forma a avaliar a eficácia da extração líquida num banho de ultrassons, 50 mL de lamas 

frescas foram enriquecidas com 100 µg de E1 e 1,1 µg de EE2. Diferentes tempos de 

contacto de 5 min, 30 min e 60 min foram aplicados para avaliar a adsorção dos estrogénios 

às lamas ao longo do tempo em agitação contínua. 

O processo de tratamento das amostras iniciou-se com a centrifugação (4000 rpm durante 

10 min) de lamas enriquecidas com E1 e EE2. O sobrenadante (fase líquida) foi recolhido e 

imediatamente filtrado, preservado a 4 °C durante o tempo máximo de 24 h e analisado por

HPLC-FLD. A fase sólida das lamas centrifugadas foi preservada a -80 °C durante 24 h e

depois liofilizada a -86 °C durante 48 h. As amostras sólidas secas resultantes foram moídas,

pesadas e posteriormente extraídas usando 9,0 e 4,5 mL de metanol por g amostra seca e 

4,5 mL de acetona por g de amostra seca. Em cada extração, as amostras foram agitadas 

durante 1 min, colocadas num banho de ultrassons durante 60 min e centrifugadas a 

4000 rpm durante 10 min. Os sobrenadantes de cada extração foram filtrados e analisados 

individualmente por HPLC-FLD. 
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Para a quantificação de E1 e EE2 nas amostras de lamas reais pelo processo de extração 

líquida num banho de ultrassons, foram utilizadas 150 mL de lamas primárias, 200 mL de 

lamas biológicas e lamas do digestor anaeróbio e 3,0 g de lamas desidratadas. Para estas 

amostras, os sobrenadantes das três extrações foram combinados e 20 mL da mistura 

resultante foram evaporados com um fluxo de azoto até obter 5 mL. As amostras 

resultantes foram filtradas e analisadas por HPLC-FLD.  

Resultados e discussão 

Avaliação do desempenho do método de extração 

Os resultados das eficiências de recuperação da extração de E1 e EE2 das lamas reais 

indicam boa eficiência de extração, com variações de 102% a 104% para E1 e de 93,4% a 

100,5% para EE2. Os desvios padrão obtidos para E1 e EE2 foram inferiores a 4%, indicando 

uma boa precisão do método. 

Para o tempo de contacto de 0 min as massas totais de E1 e EE2 esperadas foram 

determinadas pela soma das massas de E1 e EE2 medidas nas lamas reais (imediatamente 

antes da adição de E1 e EE2) e das massas adicionadas (100 μg de E1 e 1,1 μg EE2). Em 

agitação contínua tanto E1 como EE2 apresentam uma elevada capacidade de adsorção às 

lamas, mesmo após 5 min de tempo de contacto. Após os diferentes tempos de contato 

utilizados (5 min, 30 min e 60 min), mais de 96,8 μg de E1 ficou adsorvido às lamas e 67,6% - 

71%, 17% - 19% e 12,4% - 13,3% da massa de E1 adsorvida foi extraída na primeira, segunda 

e terceira extrações, respetivamente. No caso do EE2, mais de 1,0 μg ficou adsorvido às 

lamas e 68% - 72%, 18,6% - 20% e 9%-11,7% da massa adsorvida foi extraída na primeira, 

segunda e terceira extrações, respetivamente. 

Para a determinação dos limites de deteção de E1 e EE2 adsorvidos na fase sólida das lamas 

foram considerados a massa de lamas secas (3,38 ± 0,02 g) e o volume de solvente extrativo 

recuperado depois do processo de extração (49,0 ± 0,5 mL). Os limites de deteção obtidos 

foram de 150 ± 1 ng g-1 para E1 e de 25,4 ± 0,2 ng g-1 para EE2.

Aplicação do método às amostras reais 

O método desenvolvido foi aplicado na determinação da concentração de E1 e EE2 em 

diferentes amostras de lamas (lamas primárias, lamas biológicas, lamas do digestor 

anaeróbio e lamas desidratadas) recolhidas em setembro de 2017. Na literatura existem 

muito poucos estudos sobre a ocorrência de estrogénios em lamas de ETARs. Neste 

trabalho, o E1 apenas foi detetado na fase sólida das lamas primárias com a concentração 

de 3,61 ± 0,05 μg g−1. Nas restantes amostras analisadas os valores das concentrações de E1

e EE2 foram inferiores ao limite de deteção. Os resultados obtidos neste trabalho são 

concordantes com os obtidos por Martín et al.7 que encontraram, em lamas primárias, E1 
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com concentrações na gama de 314-887 ng g-1. A concentração de E1 detetado nas lamas 

primárias sugere que a adsorção é um importante mecanismo de remoção. 

Comparação com outros métodos 

Na maior parte dos estudos reportados na literatura, as eficiências de extração de 

estrogénios foram obtidas a partir da adição destes compostos nas lamas liofilizadas4,8–10. 

Braga et al.11 adicionaram E1, E2 e EE2 a 50 mL de lamas frescas e obtiveram eficiências de 

extração satisfatórias de 75%, 87% e 95%, respetivamente. No entanto, os processos de 

limpeza adotados e o processo de derivatização da amostra necessários para a análise por 

GC-MS requerem um consumo elevado de tempo, podendo contribuir para a biodegradação 

dos estrogénios e, consequente redução do valor da taxa de recuperação.8 

Quando comparado com outros métodos, o processo desenvolvido neste estudo apresenta 

as seguintes vantagens: bons resultados na eficiência de extração, simplicidade, baixo custo, 

o facto da amostra não necessitar de derivatização e tempo de análise reduzido, prevenindo

a possível ocorrência de biodegradação dos estrogénios.

Conclusões 

Este trabalho apresenta um processo para a determinação simultânea de E1 e EE2 nas fases 

líquida e sólida de lamas frescas provenientes de ETARs. Em comparação com os métodos 

geralmente descritos na literatura, o método proposto apresenta como principais 

vantagens: boas eficiências de extração (103,0% para E1 e 98% for EE2), simplicidade, baixo 

custo e rapidez. 

A metodologia analítica desenvolvida foi aplicada para a monitorização de E1 e EE2 em 

diferentes amostras de lamas (lamas primárias, lamas biológicas, lamas do digestor 

anaeróbio e lamas desidratadas) recolhidas numa ETAR. O E1 foi detetado nas lamas 

primárias com concentração de 3,61 ± 0,05 μg g−1. Nas restantes amostras analisadas, os

valores de concentração de E1 e EE2 foram inferiores ao limite de deteção. Em geral, o 

método proposto é promissor para aplicar em programas de monitorização destas 

hormonas em lamas das ETARs. 
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Resumo 

Índices de Qualidade (IQ) dos mais diversos são propostos em diversas áreas para 

simplificação de dados, e aumentar a transparência dos mesmos. O índice de qualidade de 

água (IQA) foi uma ferramenta popularizada a partir de trabalhos inicialmente 

desenvolvidos nos EUA e Canadá, sendo amplamente utilizados na gestão de bacias 

hidrográficas, rios, e nas estações de tratamento de água. Este trabalho propôs a execução 

de um índice de qualidade associado à qualidade do efluente produzido por uma estação de 

tratamento de esgotos (ETE) de grande porte, como forma de melhorar a gestão dos dados 

do laboratório, e otimizar a gestão da ETE. O IQE foi inicialmente implantado na ETE Alegria, 

Rio de Janeiro, com vazão de 1800 L/s e posteriormente na ETE Pavuna, com vazão de 500 

L/s.  

Introdução 

A gestão de uma grande unidade de tratamento de esgotos requer de seus responsáveis 

enormes responsabilidades, uma vez que qualquer decisão terá impacto direto nas 

comunidades ao redor. As estações de tratamento de esgoto (ETE) são construídas e 

operadas com o objetivo de transformar um resíduo  potencialmente poluidor em produto 

que impacte de forma mínima o corpo hídrico receptor.  As ETE utilizam diversas estratégias 

de tratamento, que variam conforme o espaço disponível para construção, a capacidade 

depurativa do corpo receptor, a carga poluidora e o preço das tecnologias utilizadas. No 

Brasil são comuns tratamento convencionais como lagoas anaeróbias, sobretudo no 

Nordeste, e processos de tratamento secundário a partir de lodos ativados. Mais 

recentemente tem se construído pequenas unidades com reatores anaeróbios seguidos de 

pós-tratamento (em geral aeróbios). 

O lançamento do produto das ETE no corpo receptor, o efluente, é regulado por legislações 

regionais, e em âmbito nacional, seguem as diretrizes da CONAMA 4301, que dispõem sobre 
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as condições e padrões de lançamento de efluentes.  A legislação da CONAMA 430 é a base 

para o controle realizado pelos órgãos ambientais regionais, responsáveis por fiscalizar a 

operação das ETEs, sobretudo com base no controle do efluente lançado nos corpos 

receptores. Na prática, os responsáveis pela ETE devem reportar periodicamente os 

resultados as estes órgãos regionais.  

Os órgãos regionais têm a sua dinâmica própria, e estão inseridos no contexto 

socioeconômico de suas regiões, portanto é de se esperar que a fiscalização no Brasil seja 

tão diversa quanto é a Amazônia dos pampas gaúchos. Neste cenário de dispersão da 

regulação, com órgãos mais estruturados, e outros quase inexistentes, recai sobre os 

operadores da ETE uma responsabilidade maior sobre o controle do lançamento dos 

efluentes. 

Uma operação de ETE funciona quando há uma articulação real entre os setores 

responsáveis pela operação dos equipamentos, manutenção destes, e àqueles que são o 

braço da fiscalização dentro da própria empresa: o laboratório. Cabe ao laboratório realizar 

periodicamente o controle analítico de todas as etapas do tratamento, e, sobretudo do 

lançamento no corpo receptor. O diálogo entre estes três atores (operação, manutenção, e 

laboratório) promoverá um ajuste fino das condições do tratamento buscando o objetivo 

almejado: um efluente adequado ao corpo receptor.  

É frequente na operação de uma ETE, sobretudo de grandes unidades, que profissionais na 

linha de operação não compreendam os meandros das análises físico-químicas e 

microbiológicas, tal a enormidade de parâmetros exigidos na legislação (mais que 40). Na 

maioria dos casos o setor de laboratório reporta seus resultados em imensos relatórios, o 

que acaba dificultando uma compreensão adequada das condições de tratamento. Os 

próprios colaboradores que estão na linha de frente da operação pouco ou nada entendem 

daquela seara de siglas e números. Este é o cenário da maioria das ETE: uma desarticulação 

entre laboratório, operação e manutenção, com cada qual trabalhando isoladamente sem 

compreender o objeto de estudo do outro. 

Esta realidade de muitos números com informação dispersa tem sido resolvida em 

processos análogos ao tratamento de esgoto. Trata-se dos Índices de Qualidade de Água 

(IQA). Os estudos para a criação do IQA remontam a década de 1970, popularizando-se a 

partir do início do século XX entre gestores de estações de tratamento de água. O objetivo 

da elaboração deste índice é reduzir a enorme quantidade de parâmetros a uma forma mais 

simples, e que possa ser representativo e indicativo do nível de contaminação da água.2  

A utilização de índices ambientais, como o IQA, é um meio conhecido para avaliação de 

tendências e riscos. Representa uma expressão numérica, de caráter adimensional, obtida 

através da fusão de variáveis ambientais.  Um indicador ambiental para cumprir sua função 

deve possuir as seguintes características3: 
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1. Ser sensível, fácil de interpretar, e capaz de mostras as tendências ao longo do tempo;
2. Responder a mudanças ambientais e a atividades humanas relacionadas;
3. Ser um valor que possa ser comparado;
4. Teórico e cientificamente bem embasado;
5. Ser atualizado a intervalos regulares;

Diversas fórmulas já foram propostas para a formatação do IQA, destacando-se as equações 

do produtório (∏ !"#"$"%� ) e do somatório (∑ '"!"$"%� ), nas quais: wi é o peso atribuído a cada

característica definida, e cujo somatório é 100, qi é a pontuação atribuída a cada 

característica a partir dos critérios de pontuação e n é o número de características. A partir 

da utilização destas equações, elabora-se um ranqueamento para representar o estado da 

qualidade da água a partir do IQA.  

A utilização de índices ambientais tornou-se uma ferramenta comum para o aprimoramento 

e gestão das condições ambientais. Aplicado na avaliação da qualidade da água potável, da 

água bruta, qualidade dos mananciais e aquíferos, do ar atmosférico, mais recentemente 

tem surgido estudos para aplicação destes índices na gestão da qualidade dos efluentes 

gerados em estações de tratamento de esgoto.4 

Objetivo 

Elaboração de um índice da qualidade do efluente (IQE) e estudo de caso da sua aplicação 

na gestão de uma grande unidade de tratamento de esgotos. 

Metodologia e dados 

A ETE Alegria é uma estação de tratamento de esgotos a nível secundário por processos de 

lodos ativados, localizada na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Trata em média 

1800 L/s de esgoto, beneficiando uma população de 1.250.000 de habitantes. 

O IQE é obtido através da equação 1 (de tipo produtório), no qual o conceito obtido através 

das curvas de critérios de pontuação é elevado pelo peso relativo de cada parâmetro 

(Tabela 1). O produto de todos os parâmetros multiplicado por 100 resulta no IQE. 

IQE = 	 �+!"#"
$

"%�
�	

Equação 1: Expressão matemática do IQE 

qi é o conceito referente a cada parâmetro e wi é o peso relativo de cada parâmetro 

O conceito é obtido utilizando a equação do gráfico conceito x valores esperados. Logo para 

cada resultado analítico será gerado um conceito correspondente. A curva de conceitos é 

elaborada através de pesquisa com o setor operacional, que determinará o cenário ideal 
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(conceito 1,0) e o cenário péssimo (conceito zero). O conceito zero é definido com o 

resultado analítico que ultrapassa o limite estabelecido pela legislação, e o conceito 1 é o 

resultado que corresponde ao melhor cenário possível no tratamento para aquele 

parâmetro.  

Tabela 1: Pesos relativos de cada parâmetro na composição do IQE 
Parâmetro Peso relativo do 

IQE diário (wi) 
Peso relativo do IQE 
semanal (wi) 

Sólidos Sedimentáveis 0,50 0,350 

Sólidos em Suspensão 
Totais 

0,50 0,225 

DBO - 0,225 
MBAS - 0,050 
Óleos e Graxas - 0,050 
Amônia - 0,100 

A pesquisa com o setor operacional foi realizada com a apresentação de todos os 
parâmetros pesquisados pelo laboratório, com a explicação da importância de cada um 
deles dentro do contexto normativo. A partir dessa explanação inicial, seguiu-se a definição 
dos parâmetros que seriam mais adequados para avaliação das condições de tratamento 
para a obtenção de índice confiável, e com uma resposta rápida. Para tal elaborou-se dois 
índices, um índice para acompanhamento diário a partir de dois parâmetros de resposta 
rápida (IQE diário), e um índice mais completo para parâmetros com uma resposta mais 
longa na marcha analítica (IQE semanal).  Os pesos foram dados de acordo com os 
conhecimentos obtidos através da literatura técnica e da experiência operacional.   

O IQE é obtido através da Equação 1, no qual o conceito obtido através das curvas de 
critérios de pontuação é elevado pelo peso relativo de cada parâmetro. O produto de todos 
os parâmetros multiplicado por 100 resulta no IQE. Os valores de IQE são ranqueados de 
acordo com faixas que indicam a situação do tratamento. (Tabela 2) Estas faixas também 
são determinadas em pesquisa com o setor operacional.  

Tabela 2: Ranqueamento do IQE 

IQE Situação 

85-100 Condições ideais de tratamento 

65-85 Boas condições de tratamento: Atenção 
35-65 Alerta 
0-35 Urgente: verifique as condições de tratamento 

0 Tratamento não conforme 
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Resultados 

A partir do estabelecimento do IQE, elaborou-se um sistema de visualização deste índice a 

partir de um arquivo em versão HTML gerada a partir de planilhas de resultados analíticos 

(Figura 1). Este sistema engloba os resultados analíticos apresentados de forma gráfica, com 

dados sobre a entrada, saída, e eficiência da ETE. O sistema apresenta ainda os resultados 

dos tanques de aeração, e índices desenvolvidos para o aprimoramento da gestão. O índice 

da qualidade do tanque de aeração (IQTA) envolve parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos, e o índice da qualidade da centrifugação (IQC) a quantidade necessária de 

lodo que deve ser removida do sistema para manter a eficiência do tratamento. Ambos os 

índices estão em fase de testes junto ao setor operacional 

Figura 1: Sistema de apresentação de resultados da ETE Alegria (CEDAE) 

O IQE passou a ser implantado a partir de janeiro de 2017, sendo consolidado a partir de 

março do mesmo ano. Desenvolveu-se ainda um sistema de códigos baseados na linguagem 

visual basic (VBA) para permitir o envio de avisos automáticos com o índice produzido no 

dia. Os responsáveis pela operação da ETE recebem em suas caixas de e-mail um aviso sobre 

as condições de tratamento baseados no IQE. Isso permite avaliação de tendências e 

respostas rápidas a eventuais problemas. 

Reuniões periódicas foram estabelecidas para a avaliação da conformidade do tratamento a 

partir do IQE, gerando relatórios para avaliação e tratamento de não conformidades no 

tratamento da ETE.  

Os resultados de IQE do período de março a abril são exibidos na Figura 2. A forma de 

apresentação, de 40 parâmetros físico-químicos, foi reduzida em apenas um número, no 

qual se pode avaliar a evolução do tratamento, e suas flutuações. O IQE é apresentado na 

forma gráfica ao lado do ranqueamento, conforme a Figura 3. 
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Após seis meses do início de uso desta ferramenta foi realizada pesquisa de satisfação com 

o setor operacional para levantamento de opinião sobre a utilização do sistema bem como

possíveis sugestões de melhoria.

Quando estimulados a responder o questionário de percepção, os gestores da ETE 

avaliaram com notas de 1 a 10 para concordância com afirmativas como “É possível realizar 

ações preventivas com os dados do IQE”, “Os resultados do IQE condizem com o estado 

operacional atual da ETE”, “Houve melhora na forma de enxergar os resultados fornecidos 

pelo laboratório”. A média de notas foi de 8,5, o que aponta para um acerto inicial, e um 

retorno positivo, mas também para oportunidades de melhoria. 

Mais recentemente o IQE também foi estabelecido como ferramenta de gestão na ETE 

Pavuna. A tendência é a sua aplicação em todas as grandes unidades de tratamento de 

esgotos administradas pela CEDAE como forma aprimorar a gestão do tratamento de 

esgotos. 

Figura 2: IQE no período de março a abril de 2017 
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Figura 3: Ranqueamento e sistema de alertas 

Conclusões 

Este conjunto de medidas permitiu uma interação melhor entre laboratório e operação, 

possibilitando uma aproximação e diálogo sobre os problemas da ETE.  

Percebeu-se uma melhora nos índices de qualidade do efluente à medida que a ferramenta 

era entendida, e as reuniões eram encaradas como oportunidades para um tratamento 

conjunto dos desafios apresentados. 

Houve uma melhora de gestão na medida em que eventuais falhas no tratamento foram 

tratadas a partir de uma perspectiva holística, que envolvia tanto laboratório quando 

operação. 

Acredita-se que essa experiência possa ser reproduzida em outras estações de tratamento 

de esgoto obtendo os mesmos êxitos a partir da criação de um índice que simplifique a 

manuseio das informações analíticas. 

Considera-se que a utilização da ferramenta IQE deve vir acompanhada de outras medidas 

para que haja ganho visível de gestão, como um sistema de alertas eficaz, definição de 

metas para desempenho, e tratamentos das não conformidades encontradas. 

Conclui-se pela a viabilidade da aplicação de um indicador ambiental na gestão do 

tratamento de uma grande unidade de tratamento de esgotos. 
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Resumo 

Os rios urbanos muitas vezes perdem suas funções ecossistêmicas, para se tornarem canais 

de esgoto, direcionando esses efluentes para um corpo hídrico maior ou em alguns casos 

diretamente para o mar. Isso é mais comum em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

em que os índices de coleta e tratamento de esgoto são baixos. Dessa forma, é importante 

que haja a gestão desses rios, para que voltem a ter suas funções ecossistêmicas 

restauradas. Nesse sentido, foi realizado o diagnóstico (impactos e qualidade de água) do 

Rio do Cabelo, rio urbano que nasce num bairro em João Pessoa, tem um curso de cerca de 5 

Km e deságua no Oceano Atlântico e são apresentadas propostas para os impactos 

detectados. Verificou-se que o maior impacto é causado por dois presídios localizados na 

região da nascente e que joga todo o esgoto em uma lagoa que verte no rio. 

Introdução 

Os ecossistemas de forma geral estão sendo cada vez mais degradados, seja através do 

desmatamento acelerado e a consequente perda de habitat de animais, seja através de 

lançamento de poluentes. Em relação aos corpos aquáticos, por exemplo, Esteves 1 

comenta que grande parte dos efluentes domésticos e industriais são lançados diretamente 

neles, reduzindo cada vez mais a disponibilidade dos recursos hídricos.  

Os rios são ecossistemas aquáticos extremamente importantes, para a manutenção dos 

serviços ecossistêmicos, como autodepuração da água, manutenção da biodiversidade, 

provisão de água, produção de recursos alimentares, etc. Dessa forma, os rios têm de 

permanecer com relativa qualidade, para que possam ser usados pela biota e pelos seres 

humanos para os seus usos múltiplos. 

O Rio do Cabelo, apesar de ser um rio de pequenas dimensões (cerca de 5 Km), era usado 

pela população local, desde consumo de água, pesca, lavagem de roupa, banho, etc. (relato 

de moradores) antes da construção do conjunto de Mangabeira.  Sua nascente ficou no 
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meio de Mangabeira, rodeada de habitações e direciona a sua água para o presídio Sílvio 

Porto e Centro Sócio Educativo Edson Mota, que fica a cerca 400 m de distância. Após sair 

do presídio, o Rio do Cabelo recebe os esgotos dos mesmos, tornando-se completamente 

impróprio na porção alta do rio. Devido à sua capacidade de autodepuração, consegue 

melhorar a sua qualidade no Médio e Baixo Cabelo. 

O lançamento de esgotos em corpos hídricos acarreta em graves problemas ambientais, 

como o aumento de nutrientes, o que torna a água eutrofizada 2, e o aumento na 

concentração de coliformes fecais, o que torna a água um risco para a saúde humana, 

perdendo salubridade ambiental, potabilidade, e balneabilidade. 

A eutrofização provoca o aumento de fitoplâncton, tornando as águas verdes, em 

ambientes lênticos1 e quando os ambientes são lóticos como os rios, o crescimento do 

plâncton não é favorecido, mas as macrófitas passam a absorver os nutrientes, promovendo 

uma grande produção primária, que culmina com a superfície do corpo hídrico 

completamente tomada por espécies deste grupo1. Em uma região urbana no estado de 

Pernambuco, vizinho à Paraíba, foi registrado o aumento de biomassa de Eichornnia 

crassipes, com o aumento de nutrientes na água3, o que foi associado ao aumento de 

nutrientes na água. 

A perda da qualidade da água afeta os ciclos hidrológicos, biogeoquímicos e interfere no 

funcionamento ambientalo4. No Estado da Paraíba, a maioria dos rios urbanos está 

eutrofizada e  Vasconcelos et al.o5, verificaram que as florações de cianobactérias são um 

problema frequente nas bacias hidrográficas da Paraíba e que em todos os corpos d’água 

monitorados, o fósforo total e o nitrogênio inorgânico total indicaram ambientes com 

elevado grau de eutrofização.  

Dessa forma, este trabalho objetivou analisar os impactos humanos causados ao Rio do 

Cabelo, um rio urbano que nasce e deságua no município de João Pessoa, de forma a poder 

contribuir com a sua gestão, apresentando propostas mitigadoras desses impactos. 

Métodos

Área de Estudo 

O Rio do Cabelo nasce em Mangabeira em frente ao Complexo Hospitalar de Mangabeira 

Tarcísio de Miranda Burity, em meio a área residencial. Apresenta uma pequena área de 

proteção, por vegetação natural, muito esparsa, com pontos em que não apresenta 

vegetação de tipo algum, no momento a área encontra-se invadida e ocupada por casas 

irregulares. O fluxo inicial do rio direciona-se para o presídio Silvio Porto, onde passa a 

incorporar os esgotos advindos do mesmo. Em período de estiagem, verificou-se que as 

lagoas que formam a sua nascente apresentavam-se sem fluxo, sendo o rio mantido pelo 
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esgoto e provavelmente por afloramento de água subsuperficial ao longo do tabuleiro 

costeiro onde nasce. 

Foi analisado todo o percurso do rio, incluindo seis pontos de coleta, em relação a variáveis 

físicas, químicas e biológicas, assim como dos possíveis impactos negativos (Quadro 1). 

Análises físicas e químicas 

As amostras de água para análises físicas e químicas foram coletadas em frascos de 

polietileno, com 500 mL de capacidade, em 4 réplicas em cada ponto, e mantidas em gelo, 

até chegada em laboratório, onde foram filtradas em filtros GF-C, e armazenadas em freezer 

até a sua análise. As análises dos nutrientes presentes na água foram realizadas através da 

determinação dos compostos nitrogenados (amônia, nitrato e nitrito) e fosfatados 

(ortofosfato e fósforo total) determinadas seguindo os padrões estabelecidos pelo Standard 

Methods for examination of water and wasterwater (APHA) (EATON et al., 2005). As 

análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia Aquática do DSE/ CCEN/ UFPB Para 

além dos nutrientes, foram analisados os seguintes parâmetros: Temperatura e oxigênio 

dissolvido, com o uso de oxímetro da marca PHTEK, condutividade, com um condutivímetro 

da marca Technal,  pH com um pHmetro PHTEK, não foi apresentada a transparência da 

água visto que deu quase sempre transparência total, devido à baixa profundidade. 

Quadro 1 – localização dos locais de análise e os principais impactos detectados 

Pontos impactos Coordenada 

P1 – Área da 

nascente 

Esgoto dos presídios e 

criação de porcos 

-7º171246o e -34.831629o

P2 – Antes de 

entrar em reserva 

natural 

Após passar por canyon, 

pouca interferência 

humana 

-7.162924o e -34.811152o

P3 – Após sair da 

reserva 

Criação de cavalos e casas 

ribeirinhas 

-7.162967o e -34.809945o

P4 – alargamento Área de acumulação de 

águas, barrado pela 

estrada, saída por cano 

-7.162967o e -34.809945o

P5 – Após banco de 

macrófitas 

Barramento por nova 

estrada, alargamento, 

pequena cachoeira com o 

desnível do cano 

-7,1663o  e -34,7970o

P6 – foz do rio na Vizinho a condomínio 
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Praia da Penha residencial 

Análises Biológicas 

Metodologia de análises para coliformes fecais 

Os dados de microbiologia foram obtidos por dados secundários, fornecidos pela 

SUDEMA (dados não publicados). Para a realização das análises de coliformes fecais foi 

utilizada a técnica da membrana filtrante, que consiste em determinar o número de 

unidades formadoras de colônias (UFC). O processo consiste basicamente em passar 

volumes ou diluição das amostras através de membranas filtrantes, com 0,45 μm de 

porosidade, suficiente para reter todas as bactérias. Após essa etapa, as membranas 

filtrantes são colocadas em placas de Petri, contendo meio de cultura com ágar, e, 

posteriormente, incubadas em estufa microbiológica, com temperatura de 45°C por 24h. 

Depois deste período, as colônias específicas de coliformes fecais são contadas e a sua 

densidade expressa em UFC/100 ml. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Parâmetros ambientais 

A precipitação foi muito reduzida no ano de 2015, tendo no mês de Setembro caído maior 

quantidade de chuva na região. No ano de 2016 a precipitação atingiu maior quantidade, 

mas ao invés de ser mais concentrada em Setembro/Outubro, foi em Junho (Fig. 1). 

Figura 1 – Precipitação na região do Rio do Cabelo de Junho de 2015 e no ano de 2016 
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Os pontos 1 e 2 obtiveram níveis altíssimos de coliformes fecais, ultrapassando em mais de 

30 vezes os níveis estabelecidos pelo CONAMA que são de 4000 UFC 100ml-1 para um rio de 

classe III (de acordo com a SUDEMA), categoria na qual faz parte o Rio do Cabelo (Fig. 2). 

Isso é o resultado do lançamento in natura de esgotos pelos presídios. O fato dos valores de 

coliformes fecais diminuírem sempre ao longo do curso do rio a partir do P2, mostra que 

não tem contaminação fecal relevante nos outros pontos analisados, demonstrando que a 

contribuição dos ribeirinhos é mínima. 

Lançamentos de esgotos in natura, para além dos coliformes introduzem no corpo hídrico 

elevadas concentrações de sais minerais nutritivos, como os compostos nitrogenados e 

fosfatados1. Dessa forma, é esperado encontrar-se elevadas concentrações desses 

compostos em áreas impactadas por despejos orgânicos, associada a baixas concentrações 

de oxigênio, devido à decomposição desses compostos por bactérias aeróbias. Isso foi 

observado, na maior parte das análises os menores valores de oxigênio foram registrados 

no P1 (Fig. 3), assim como os valores de fósforo total e ortofosfato (Fig. 4 e 5). No entanto, 

os valores de fósforo e fosfato foram diminuindo ao longo do curso do rio, demonstrando 

que este ainda apresenta capacidade de autodepuração. Os valores de amônia também 

foram mais elevados no P1, em consequência da elevada taxa de decomposição da matéria 

orgânica lançada pelo esgoto dos presídios (Fig. 6). 

O período mais chuvoso, setembro de 2015 (Fig. 1) interferiu na qualidade de água ao longo 

do rio, tornando os P2 e P3 mais ricos em fósforo (total) (Fig. 4) que em períodos secos. Isso 

justifica-se pela entrada de fósforo pela lixiviação de nutrientes, introduzidos pela matéria 

orgânica, pelas áreas marginais, que são ricas em vegetação nativa. Isso refletiu-se também 

na diminuição das concentrações de oxigênio (Fig. 2), visto que as bactérias decompositoras 

aumentam com o aumento da matéria orgânica em um sistema aquático, com o 

consequente aumento no consumo de oxigênio e no aumento da clorofila-a que 

acompanha o aumento de nutrientes, fato verificado no P1, que foi onde se registraram as 

maiores concentrações de clorofila-a (Fig. 10). A clorofila-a representa a produção primária 

realizada pelas microalgas presentes na água. As concentrações de clorofila-a registradas 

nesta pesquisa demonstram que as maiores concentrações estão localizadas no P1 (Fig 10),  
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que recebe a maior carga orgânica (esgoto) e é mais rica em compostos fosfatados e 

amônia, que favorecem o crescimento algal. Quando a dominância da clorofila é originada 

de cianobactérias, o risco maior é a produção de toxinas por este grupo. 

A amônia é o principal composto liberado e representa poluição recente. Este composto, 

através de processos de nitrificação, realizados por bactérias nitrificantes, associando-se a 

átomos de oxigênio torna-se nitrito e depois nitrato. A presença de maiores concentrações 

de amônia  no  P1 (Fig. 7),  assim  como  compostos fosfatados, representa o lançamento de 

substâncias orgânicas no corpo hídrico (esgotos). Devido à baixa concentração de  oxigênio 

no  P1, a amônia não muda a sua maior concentração para outros compostos. O P2 

apresentou o maior valor de Nitrato (3,07 mg/L), seguido do P3, por apresentarem maiores 

concentrações de oxigênio, permitindo assim a passagem da amônia para nitrito e nitrato.  

Como a amônia necessita unir-se ao Oxigênio, para transformar-se em nitrato, só quando o 

ambiente estiver mais rico em oxigênio a nitrificação ocorrrerá1. Como no P2 e P3 tem mais 
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oxigênio que no P1 (Fig. 2), foi possível alcançar a forma de nitrito e nitrato nessa porção do 

rio. 

Por outro lado, como entre o P2 e o P3 o Rio do Cabelo passa por uma fragmento de Mata 

Atlântica, é possível que também receba alguma carga orgânica, pela matéria orgânica que 

possa chegar no rio. Isso pode ter ocorrido de uma forma tênue em Junho de 2015, em que 

os valores de amônia foram mais elevados no P3 que no P1, demonstrando que a fonte de 

amônia tem outras origens para além do esgoto dos presídios.  

Tanto a amônia quanto o nitrito são compostos tóxicos, que afetam a biota presente. O 

Nitrito apresentou baixos valores ao longo dos meses, comparado com os outros nutrientes, 

chegando os seus valores máximos no P3 (102,29 mg/L em Julho de 2015), seguido pelo P2 

e mínimos no P5 (0,39 mg/L em Junho de 2015) (Fig. 8).   

A condutividade representa a quantidade de íons que tem na água. Quanto maior o valor da 

condutividade, maior quantidade de sais minerais estão presentes na água, ou seja, maior a 

taxa de decomposição, que devolve sais minerais ao ambiente. Os sais minerais são também 

os sais nutritivos, como fosfato, nitrato, etc.  

Os resultados obtidos de condutividade demonstraram que os maiores valores de 

condutividade no ambiente dulcícola foram registrados no P1  e decresceram ao longo do 

rio, em direção à foz. Isso comprova que existe maior decomposição de matéria orgânica no 

P1 que nos outros pontos de amostragem. 

Principais impactos 

Baseado nos dados desta pesquisa, pode-se afirmar que a maior fonte de poluição é 

incorporada ao Rio do Cabelo na área de nascente (P1) e é originada pelo esgoto dos 

presídios Silvio Porto e Centro Sócio Educativo Edson Mota (e eventualmente esgoto in 

natura por falta de bombeamento em estação elevatória de esgoto de Mangabeira VI, 

segundo relato de moradores). Outra pequena fonte de inserção de matéria orgânica no rio 
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é o resquício de Mata Atlântica presente entre o P2 e o P3. A grande quantidade de 

macrófitas presente no P4 e antes do P5, em determinados períodos, principalmente na 

ausência de chuva,  que  permite  a  ocupação  da  superfície  do  rio  totalmente  por 

macrófitas, também 

incorpora matéria orgânica (demonstrado pelos valores de condutividade e amônia), 

diminuindo a capacidade de autodepuração do rio. Isso também foi registrado por Pérez6, 

que analisando a influência das macrófitas nesse local, verificou que com a superfície 

completamente coberta, aumentavam os nutrientes na água e quando se encontrava 

parcialmente coberta por macrófitas a água melhorava. Entre o P4 e o P5, é possível que as 

águas residuárias dos moradores da Vila de Pescadores da Penha, que são lançadas a céu 

aberto, também cheguem no Rio do Cabelo. 

Também foi registrado a criação de animais nas margens do Rio do Cabelo, como porcos no 

P1 e cavalos e Bois no P3. 

Como ações para a minimização desses impactos, propõe-se o biotratamento na lagoa com 

o esgoto oriundo dos presídios, com tratamento por biofilme e macrófitas. Nas localidades

ribeirinhas em que se criam animais, propõe-se a construção de biodigestores, para

receberem a carga orgânica das excretas e transformar em biofertilizante e gás metano. Nas

porções rasas do rio que tenham presença de luz, propõe-se colocar pedras da localidade,

que favorece a instalação de biofilme, de algas e serve de estruturas para facilitar a

presença de peixes.
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Para diminuir a entrada de matéria orgânica por poluição difusa, originada de resíduos 

líquidos das residências ribeirinhas, propõe-se a construção de fossas ecológicas, como 

Círculos de Bananeiras, para o tratamento de águas cinzas e tanques de evapotranspiração, 

para o de águas negras. 
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Resumo 

Este estudo teórico-empírico trata das práticas de gestão social das águas minerais de 

Cambuquira, Minas Gerais, Brasil, identificadas pelas seguintes categorias: discurso, 

mundo material, ação e interação, relações sociais e pessoas. Como concepções teóricas 

assumimos a abordagem habermasiana da gestão social. Utilizamos as seguintes técnicas 

qualitativas de pesquisa: observação participante; pesquisa documental; diagnóstico 

rápido participativo emancipador. As práticas identificadas foram: Preservação e Proteção 

Ambiental; Crenoterapia; Turismo nas Fontes; Uso Local; Engarrafamento Industrial; 

Pesquisa Acadêmica e Deliberação Pública. Os resultados mostram o potencial de 

articulação em rede dessas práticas na formação de um sistema deliberativo de decisões a 

partir da visão da gestão social. 

Introdução 

No Brasil as águas minerais são, do ponto de vista jurídico-institucional, consideradas 

recursos minerais (minério) e não bens comuns ou recursos hídricos de domínio público. 

Isso denota desequilíbrios e assimetrias em relação às demais águas. Nesse contexto, as 

águas minerais podem ser exploradas, engarrafadas e comercializadas no crescente 

mercado de águas envasadas. Em contraposição a isso, ativistas, organizações da sociedade 

civil e acadêmicos buscam defender que as águas minerais devem ser consideradas bem 

comum e direito humano, e, que, portanto, não podem ser exploradas comercialmente no 

atual arranjo marcadamente insustentável1,2. 

Nos movimentos contrários, surgem demandas por mudanças institucionais para que as 

águas minerais “[...] passem a ser fiscalizadas e normatizadas por meio de instrumentos 

mais recentes e descentralizados através de uma ampla participação dos agentes e 

organizações da sociedade”2. Por isso, autores defendem que as águas minerais deixem de 

ser minério e passem a ser recurso hídrico1,2. Esse processo faria com que a mesma não 

fosse vista predominantemente um recurso econômico, mas social e ambiental e de 

domínio público. O atual arranjo institucional, as tradições locais, o crescente mercado de 

águas envasadas e as organizações da sociedade civil e controvérsias em torno de diferentes 

usos contribuíram para que diferentes práticas de gestão das águas minerais fossem 
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historicamente construídas. Em municípios do “Circuito das Águas” de Minas Gerais, Brasil, 

esta questão se torna marcante, em que desde o final da década de 1990 diferentes 

conflitos emergiram em torno das águas minerais e das suas práticas de gestão. Apesar de 

estudos anteriores que tratam destas questões, as diversas práticas de gestão das águas 

minerais ainda não foram descritas e compreendidas. 

A água mineral é um tema plural, controverso, marcado por disputas e diferentes 

interesses, o que implica em considerar múltiplas perspectivas, disciplinas, possibilidades 

teóricas e métodos de estudo. O mais evidente que resulta disso é que orientações 

interdisciplinares são relevantes para o estudo de práticas de gestão das águas. Nesse 

sentido, os estudos na Gestão Social se fortalecem quando se pauta em uma comunicação 

entre diferentes matrizes de conhecimentos-interesses3,4. Isso pode ser feito a partir da 

ideia de “levar a sério” o que Habermas5 chama de busca cooperativa da verdade, na 

medida em que buscamos construir uma comunidade de interpretes. Assim, no âmbito da 

interdisciplinaridade de conhecimentos-interesses, mediante um estudo teórico-empírico 

sobre as práticas sociais de gestão das águas minerais no município de Cambuquira, Minas 

Gerias, Brasil, levantamos a seguinte questão: Como foram constituídas e articuladas, 

historicamente, práticas de gestão social das águas minerais? Dessa forma, objetivamos 

compreender como foram constituídas e articuladas práticas de gestão social das águas 

minerais. 

Para identificar as práticas utilizamos das discussões sobre os momentos das práticas sociais 

(discurso, mundo material, ação e interação, relações sociais e pessoas)6,7. Adotamos essa 

perspectiva das práticas para entender como elas se reproduzem de forma situada em 

ações, representações e identidades de diferentes atores. Como concepções teóricas 

discutimos gestão social (na abordagem habermasiana), práticas sociais e discursos. 

Abordagem Habermasiana da Gestão social 

No Brasil, a Gestão Social constitui um campo interdisciplinar recente. Dentre as quatro 

abordagens identificadas14 no campo da gestão social, Frankfurteana, Gestão do 

Desenvolvimento Social Interorganizacional, Puquiana e Administração Pública Societal, 

abordaremos a Frankfurteana ou, melhor, Habermasiana. O contexto teórico dos estudos 

em Gestão Social é marcado pela busca de formas alternativas e mais democráticas de 

gestão e de conhecimentos sobre a gestão, os quais deveriam ser construídos e guiados 

pela lógica da sociedade e não pela lógica do mercado, assim como, voltados para 

demandas dos atores sociais, considerando a participação social e a deliberação pública3. 

Ao propor um conceito inicial, Tenório10 contrapõe gestão social e gestão estratégica. A 

primeira fundamentada no que Habermas denomina de ação comunicativa e a segunda na 

ação estratégica5. Dessa forma, “A gestão social contrapõe-se à gestão estratégica na 

medida em que tenta substituir a gestão tecnoburocrática, monológica, por um 

gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por 
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meio de diferentes sujeitos sociais”9. Na gestão estratégica o determinante é o mercado e 

sua visão de competição e lucro. Outra definição complementar é a gestão social como 

“processo gerencial dialógico no qual a autoridade decisória é compartilhada entre os 

participantes da ação”10. Nesse sentido, Cançado, Tenório e Pereira11 apresentam algumas 

características ou elementos que constituem pré-requisitos da gestão social: “[...] tomada 

de decisão coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, na dialogicidade 

e no entendimento esclarecido como processo, na transparência, como pressuposto e na 

emancipação enquanto fim último”. Por isso, como síntese, para Cançado, Pereira e 

Tenório12 a gestão social é uma “[...] ação gerencial dialógica própria da sociedade, do 

interesse público não estatal e voltado para o bem comum”. 

No que tange as práticas de gestão social para identificá-las é preciso seguir a existência de 

“[...] processos deliberativos de caráter público que circulam no âmbito das inter-relações e 

tensões entre mundo-da-vida e sistema”4. Isto é, práticas de gestão social se articulam em 

processos deliberativos, a partir, principalmente, de um conjunto de ações dialógicas 

gerenciais engendradas pela sociedade civil por meio de formas de conversações cotidianas 

que influenciam as decisões políticas. 

Práticas sociais e discurso 

Chouliaraki e Fairclough buscam em David Harvey entender a relação do discurso com 

outras práticas sociais. A autora e o autor recorrem a essas noções para pensar o discurso 

como um momento da prática6. A partir disso apresentam uma visão da constituição das 

práticas e da sociedade. A sociedade é formada por práticas sociais (com seus momentos e 

redes) que se ligam por internalização e articulação com práticas culturais, econômicas, 

políticas e outras6. Para Chouliaraki e Fairclough as práticas “constituem um ponto de 

conexão entre estruturas abstratas e seus mecanismos, e eventos concretos – entre a 

sociedade e as pessoas vivendo suas vidas”6. Sendo assim, uma prática social envolve 

formas locais e relacionamentos – tipos particulares de atividades relacionadas a materiais 

localizados no tempo e espaço; relações entre pessoas com experiências e conhecimento 

próprios; bem como recursos semióticos e meios de se utilizar a linguagem – de forma 

habitual e histórica6. 

Os momentos da prática social são6: discurso (e semiose), atividade material, relações 

sociais (relações de poder e luta hegemônica) e fenômeno mental (crenças, valores e 

desejos). Posteriormente, Fairclough7 apresenta cinco momentos das práticas socais: ação e 

interação, relações sociais, pessoas (com crenças, valores, atitudes, histórias), mundo 

material (atividade material), discurso (e semiose). Estes cinco momentos serão os 

utilizados neste artigo para a identificação das práticas de gestão social das águas minerais. 

A partir da noção de articulação se entende também que cada momento de uma prática 

social seja formado por elementos em uma articulação interna6. 
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Para entender as articulações externas entre práticas sociais é preciso considerar que as 

ações sociais são constrangidas pelas práticas sociais, que, por sua vez, as transforma por 

meio de articulações: “A articulação entre os momentos da prática assegura” uma “relativa 

permanência de articulações dos elementos sociais [...]”8. Lembrando que essa 

permanência de “visões de mundo” (moral, política, natural, intelectual, dentre outras) que 

se estabelece como dado são sempre instáveis e não permanentes. A relativa permanência 

e mudança nas relações de poder abrem, então, para a mudança social, pois é sempre 

pautada pela articulação e rearticulação. As articulações (externas) formam redes de 

práticas que constituem momento essencial do nosso estudo. Dessa forma, “as redes de 

práticas são sustentadas por relações sociais de poder, e as articulações entre práticas estão 

ligadas a lutas hegemônicas”8, e, portanto, “permanências de articulações entre práticas são 

compreendidas como efeito de poder sobre redes de práticas, e tensões pela transformação 

dessas articulações são vistas como lutas hegemônicas”8. 

Argumentamos que as práticas de gestão social são articuladas pelo “poder comunicativo” 

que resulta da “[...] geração informal da opinião [e] desemboca em decisões eleitorais 

institucionalizadas e em decisões legislativas por meio das quais o poder gerado 

comunicativamente se transforma em poder passível de ser empregado em termos 

administrativos”13. E que, também, é poder da sociedade civil “questionar por meio de atos 

de resistência, manifestações e protestos”4. Assim, das noções de gestão social e gestão 

estratégica de Tenório e de práticas sociais, argumentamos que as redes de práticas de 

gestão estratégica são articuladas por meio do poder econômico, burocrático e político- 

administrativo e, por sua vez, as redes de práticas de gestão social são articuladas por meio 

do poder comunicativo. 

Metodologia de pesquisa 

Adotamos a abordagem qualitativa por entendermos que por meio das práticas é possível 

investigar fenômenos tais como significados, ações, instituições e transformações históricas. 

Utilizamos para a coleta de dados as seguintes técnicas: Observação Participante; Pesquisa 

Documental e Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador. 

Na observação participante foi direcionada atenção às práticas históricas de gestão das 

águas, especificamente, no que tange aos aspectos materiais (fontes, consumo e coleta da 

água mineral, estrutura física, situações dos hotéis, vegetação em volta das fontes, 

estrutura de capitação e coleta das águas minerais, e organização e limpeza das fontes). 

Foram observadas também ações, relações sociais, representações e atitudes dos diferentes 

atores envolvidos na gestão das águas minerais, especialmente, da sociedade civil, do Poder 

Público local e da comunidade, de cinco fontes de água mineral (ferruginosa, magnesiana, 

sulfurosa, alcalina-gasosa e com lítio) e as fontes conhecidas pela população como do 

Marimbeiro e do Laranjal. 
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Na pesquisa documental foram analisados relatórios de gestão, publicações institucionais, 

legislações, editais da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(CODEMIG) visando exploração comercial das águas minerais, além de reportagens em 

jornais, revistas e páginas da interne, páginas oficiais e redes sociais, materiais audiovisuais 

disponibilizados pela ONG Nova Cambuquira. Foram analisados ainda textos e imagens 

publicadas no grupo do WhatsApp “Programa Ondas” e “Diário Águas da Fonte” no 

Facebook, vídeos publicados por participantes da sociedade civil reportagens publicadas em 

sites de notícias regionais e locais, vídeos das audiências públicas e ampla legislação sobre 

águas minerais no Brasil. 

O Diagnóstico Rápido Participativo Emancipador (DRPE) é um método qualitativo e 

praxiológico de diagnosticar a realidade, fundamentado na crítica coletiva e na mudança 

cultural, tendo por finalidade, assim como a gestão social, a emancipação. O DRPE foi 

realizado no período de 16 a 20 de janeiro de 2017 (de segunda-feira à sexta-feira na parte 

da manhã), com os membros da ONG Nova Cambuquira e pessoas da comunidade local, 

funcionários da Prefeitura Municipal e outras organizações. 

Para compreender as informações levantadas, procuramos: (i) identificar e descrever as 

práticas de gestão das águas minerais; (ii) identificar as práticas de gestão social; (iii) 

descrever os momentos das práticas de gestão social e (iv) compreender como se 

articularam redes de práticas de gestão social em torno das águas minerais. A seguir, 

apresentamos as práticas de gestão das águas minerais no município de Cambuquira, Minas 

Gerais, Brasil. 

Práticas de gestão das águas minerais 

No Circuito das Águas de Minas Gerais existem diversos conflitos em torno dos processos de 

gestão, exploração e preservação das águas minerais, especificamente, por serem 

consideradas minério e, assim, podem ser exploradas e engarrafadas. Os municípios de São 

Lourenço, Lambari, Caxambu e Cambuquira são os maiores exemplos desses conflitos1. 

Desde o Código de Águas Minerais, Decreto-lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945 as licenças 

de exploração das águas minerais são submetidas ao Departamento Nacional de Produção 

Minerais (DNPM), transformado em 2017 em Agência Nacional de Mineração (ANM). Por 

sua vez, as demais “águas” estão sob a tutela da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997). Dessa forma, as águas minerais não são recursos 

hídricos, mas, minério, o que gera consequências institucionais, econômicas, sociais, 

políticas e ambientais. 

Identificamos diferentes práticas de gestão das águas minerais: Preservação e Proteção 

Ambiental; Crenoterapia; Turismo nas Fontes; Uso Local; Engarrafamento Industrial; 

Pesquisa Acadêmica e Deliberação Pública. Essas práticas se formaram historicamente nas 

relações entre diferentes ações, atores e interesses em torno das águas minerais, bem 

como, os diferentes entendimento das mesmas como bem econômico, mercadoria, bem 
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cultural, direito humano, medicamento e outros. Essas práticas revelam também 

hibridismos e tensões na gestão das águas minerais. Na Figura 1 apresentamos uma breve 

descrição dessas práticas. 

Prática Descrição 

Prática da 
Preservação e 

Proteção 
Ambiental 

Se refere ao conjunto de ações e outros momentos que defendem que 
as águas minerais precisam ser preservadas e protegidas de outras 
práticas como o engarrafamento que pode levar a exaustão. Assim, a 
água mineral é considera bem comum, bem cultural e bem natural. 
Nessa prática se engaja os membros da ONG Nova Cambuquira que 
atuam em prol da preservação e proteção ambienta, e, 
especialmente, das águas minerais. 

Prática da 
Crenoterapia 

Compartilha o entendimento de que as águas minerais possuem 
“efeitos” curativos medicinais. Dessa forma, carrega significados 
relacionados as tradições da região sobre tratamentos crenoterápicas. 
Em seus momentos discursivos as águas minerais são “milagrosas”, 
“saúde”, “curativas” e, além de alimentos, são 
medicamentos. 

Prática do 
Turismo nas 

Fontes 

Compartilha o entendimento de que as águas minerais fomentam, 
historicamente, o turismo no município e construções relacionadas as 
mesmas como balneário e Parque das Águas. As águas minerais 
representam bens culturais, produtos turísticos e atraem emprego e 
renda para o município. 

Prática do Uso 
Local 

Se refere ao uso, principalmente, doméstico e gratuito das águas 
minerais pelos moradores do município. Compartilha o entendimento 
de que as águas minerais devem ser de acesso gratuito a todos os 
moradores. As águas minerais são bens naturais, direito de todos e 
alimento de consumo comum. 

Prática do 
Engarrafamento 

Industrial 

Se refere aos processos de explotação, armazenamento, 
engarrafamento e distribuição das águas minerais para 
comercialização. Tem como produto direto (atividade material) a 
produção de água envasada e compartilha o entendimento de que as 
águas minerais são bens minerais da União. Reproduz as 
representações das águas minerais como produtos, mercadoria e 
minério. Ela é normatizada pela Agência Nacional de Mineração 
(ANM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Prática da 
Pesquisa 

Se refere ao conjunto de estudos realizados em torno da questão das 
águas minerais no Circuito das Águas de Minas Gerais. Essas 

Acadêmica pesquisas tem os conflitos envolvendo uso, exploração e gestão das 
águas minerais como foco e se desenvolvem nas relações entre 
universidades, pesquisadores, moradores locais, membros de ONGs e 
outras organizações. Representa as águas como uma entidade 
múltipla, marcada por diferentes valores, perspectivas e de interesses 
e usos múltiplos. 
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Prática da 
Deliberação 

Pública 

Se refere ao conjunto de ações engendradas com objetivo de 
influenciar decisões políticas relacionadas às águas minerais, onde se 
engajam ativistas de organizações da sociedade civil, comunidade 
local, pesquisadores, Ministério Público, dentre outros. Essa prática 
representa as águas minerais como bem de interesse público, bem 
difuso e bem comum, e se forma em ações de protestos, abaixo- 
assinados, debates públicos e ação civil pública. 

Figura 1: Descrição das práticas de gestão das águas minerais. 

A partir da descrição dessas sete práticas buscamos identificar quais delas podem ser 

consideradas práticas de gestão social, ou de outra forma, possuem no seu momento da 

Ação e Interação, a ação gerencial dialógica conforme delineada por Tenório9,10, o que é 

mostrado na seção seguinte. 

Práticas de gestão social, seus momentos e as redes 

A partir da discussão de gestão social delimitamos seis elementos como critérios para 

identificar as práticas de gestão social: os processos de decisão em torno dos usos e gestão 

das águas minerais devem considerar os argumentos de todos os envolvidos; a água não se 

limita a sua natureza ambiental, técnica ou econômica, mas se apresenta como uma 

questão cultural, social e política; reproduzir, em algum grau, a visão que a água é um bem 

comum e de interesse público; na perspectiva da gestão social as águas devem ser geridas 

em arranjos com a participação efetiva da sociedade civil; os processos de participação em 

torno das águas minerais devem ser pautados pela dialogicidade entre os atores; e, além 

disso, a prática deve ter “como seu determinante a sociedade, enquanto o enfoque adotado 

pela gestão estratégica é o mercado”11. 

Por meio desses critérios identificamos que a maioria das práticas sociais articula 

características da gestão social, seja em menor ou maior grau. Apenas a prática do 

Engarrafamento Industrial é que reproduz, marcadamente, as características da gestão 

estratégica conforme definidas por Tenório9,10. A prática que mais apresentou 

características da gestão social foi a prática da Deliberação Pública, pois contém elementos 

da visão deliberacionista das teorias da Gestão Social3. A prática da Preservação e Proteção 

Ambiental apresenta diversas características da gestão social, especialmente, o 

engajamento da sociedade civil em prol de um bem público, a visão não utilitarista da 

natureza e não centrada nas águas como negócio. A prática da Crenoterapia e a prática do 

Uso Local também apresentam características da gestão social. Essas práticas expressam 

significados das águas minerais como bens culturais, valorizam as tradições locais e o seu 

uso aberto à comunidade. A prática do Turismo na Fonte se apresenta como uma prática 

híbrida e com tensões internas: por um lado, valoriza as águas minerais para além da visão 

econômica como bem cultural e patrimônio, mas, por outro lado, é também econômica e 
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pautada pela racionalidade estratégia9. Portanto, essa prática apresenta tanto 

características da gestão estratégica quanto da gestão social, expressando potenciais 

conflitos de interesses, tais como entre um turismo ecológico e o turismo pautado apenas 

em fins de lazer sem ponderar os impactos ambientais. 

A prática do Uso Local também apresenta alguns elementos de hibridismo quando, por 

exemplo, moradores pegam a água e a revende para outros que não querem ou não podem 

ir às fontes. Essa prática deixa resíduos como sacolas plásticas e pode ser um potencial risco 

de contaminação por lavar as mãos nas fontes. Finalmente, a prática Pesquisa Acadêmica 

está a ser resignificada atualmente a partir da interação da universidade com os atores da 

ONG Nova Cambuquira, comunidade, poder público e outros atores. A descrição dessa 

prática é coerente com nossa perspectiva já que a produção de conhecimento teórico é, por 

si só, uma prática6. 

De forma geral, identificamos que as pessoas que se engajam nas práticas de gestão social 

são, principalmente, ativistas e membros de organizações da sociedade civil (ONG Nova 

Cambuquira, AMPARA e outras), moradores locais e membros do Ministério Público. Porém, 

encontramos também o engajamento de vereadores e outros atores do Poder Público local. 

No que se refere ao mundo material eles se mobilizam em torno das águas minerais (em sua 

materialidade) e em relações simbólicas com representações das águas como bem comum, 

saúde, medicamento, bem cultural que constroem identidades: “os povos das águas”, “os 

guardiões das águas” e “A Água Somos Nós”. Outros discursos mobilizados foram: “Água é 

vida, é saúde, é um direito humano e bem público, e não para enriquecer o bolso de 

poucos!”, “água é vida e não mercadoria!!!”, “nosso maior patrimônio, nosso bem mais 

precioso” e “bem tão precioso e raro na natureza que tem valor, além de gastronômico, 

cultural e também terapêutico”. O estudo mostra que ao se articularem por meio das 

características da gestão social diversas práticas formaram redes de práticas de gestão 

social, que se colocou em posição conflituosa com a prática do Engarrafamento Industrial. 

Na Figura 2 apresentamos as articulações das práticas que formam uma rede de práticas de 

gestão social – ainda em construção. Destacamos que a prática da Preservação e Proteção 

Ambiental ocupa papel central na rede de práticas de gestão social. Assim, identificamos e 

descrevemos as práticas de gestão das águas minerais, as práticas de gestão social, os 

momentos das práticas de gestão social e compreendemos como se articularam redes de 

práticas de gestão social em torno das águas minerais. 
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Figura 2: Rede de práticas de gestão social. 

A seguir apresentamos as conclusões do estudo e uma agenda de pesquisa em torno das 
práticas de gestão das águas minerais. 

Considerações finais 

Identificamos e analisamos, historicamente, sete práticas de gestão das águas minerais, 

algumas transformações em seus elementos e momentos. Portanto, consideramos que os 

resultados dessa pesquisa mostram o potencial de articulação em rede dessas práticas na 

formação de um sistema deliberativo de decisões a partir da visão da gestão social3,10,12 ao 

abranger diversos eventos. Consideramos que os resultados apresentados possuem um 

potencial explicativo para se compreender a formação de uma esfera pública em torno da 

água mineral que pode ser fortalecida ao longo do tempo no sentido de ser capaz de 

influenciar importantes decisões políticas locais, reginais e de carácter nacional. 

A partir desses resultados podemos sugerir uma possível agenda de pesquisa: (a) realizar 

estudos teórico-empíricos de como os sistemas deliberativos reproduzem diferentes 

práticas e valores, a partir do contexto local; (b) compreender como se relacionam as 

práticas sociais identificadas e o contexto institucional de gestão das águas minerais no 

Brasil e (c) problematizar como re-articular as práticas tendo em vista transformações 

sociais e compreender os hibridismos e as tensões entre as diferentes práticas de gestão. 
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Resumo 

O projeto HYDROREUSE pretende desenvolver uma linha de processos para tratar e 

reutilizar várias águas residuais agroindustriais através de tecnologias físico-químicas e 

biológicas com o objetivo de reduzir o nível de contaminação química e microbiológica. O 

projeto é composto por sete fases específicas, compreendendo a caracterização físico-

química e avaliação ecotoxicológica das águas residuais brutas, aplicação de pré-

tratamento baseado em processos de precipitação e oxidação, desenvolvimento de 

processo biológico com culturas alimentares e aplicação de processos de oxidação que 

permitam a descarga no meio hídrico ou reutilização na agricultura e indústria. Além 

disso, o projeto HYDROREUSE pretende determinar o efeito da reutilização no 

crescimento, desenvolvimento e características físico- químicas das plantas e dos frutos 

obtidos, quer na colheita como ao longo do tempo de conservação. 

Introdução 

A amplificação e desenvolvimento de novas empresas agroindustriais para produção e 

comercialização de carne, vinho, azeite e queijo tem permitindo o crescimento da 

economia. O crescimento da população mundial tem conduzido ao aumento da produção 

de carne. Adicionalmente, Portugal está entre os principais países produtores de vinho e 

azeite. No ano de 2016, Portugal registou a maior produção de queijo dos últimos anos 

com cerca de 81000 toneladas. Contudo, estas agroindústrias produzem resíduos e 

efluentes problemáticos para o ambiente e saúde pública. As águas residuais 
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agroindustriais podem ser responsáveis por eutrofização, salinização, acidificação, 

contaminação microbiana, toxicidade e desoxigenação dos meios recetores, afetando a 

fauna e flora dos ecossistemas. 

Na maioria dos casos, estes efluentes permanecem em lagoas de armazenamento, sendo 

sujeitos apenas a fenómenos de evaporação. A aplicação no solo do efluente não tratado 

como água de rega também tem sido uma solução adotada que pode trazer 

consequências negativas para os solos, plantas e águas superficiais e subterrâneas. 

Os processos biológicos como a digestão aeróbia e anaeróbia constituem os tratamentos 

convencionais utilizados para reduzir a carga contaminante destes efluentes.1-6 No 

entanto, na maioria dos casos, os processos biológicos apresentam instabilidade de 

funcionamento, necessitam de aplicação de pré-tratamento, requerem uma comunidade 

de microrganismos adequada, e não produzem efluentes de acordo com a legislação 

ambiental. 

Processos físico-químicos como coagulação-floculação7, precipitação8, eletroquímicos9, 

adsorção10, membranas11,12 e oxidação13,14 têm sido aplicados, permitindo a remoção de 

matéria orgânica, sólidos e nutrientes. Porém, alguns destes processos produzem 

efluentes com parâmetros acima dos valores impostos pela legislação, necessitam de 

reatores complexos e dispendiosos e originam a formação de subprodutos. Neste sentido, 

surgiu o projeto HYDROREUSE com o objetivo de tratar e reutilizar vários tipos de águas 

residuais agroindustriais. 

Objetivos 

O projeto HYDROREUSE pretende estudar e desenvolver processos físico-químicos e 

biológicos inovadores para o tratamento e reutilização de águas residuais agroindustriais 

características da região do Alentejo, especificamente águas residuais produzidas em 

matadouros, adegas, lagares e queijarias (Figura 1). 

No projeto pretende-se desenvolver uma linha de tratamento composta por um pré- 

tratamento, seguido de sistema biológico com plantas alimentares e por fim processos de 

oxidação. Para isso, é necessário: 

- avaliar as propriedades físico-químicas e o risco ambiental das águas residuais

agroindustriais brutas,

- estudar e desenvolver pré-tratamentos com base em processos de precipitação e

oxidação que reduzam o nível de contaminação em termos de matéria orgânica e

nutrientes,

- estudar e desenvolver um sistema hidropónico de dupla função, que permita a

produção de frutos e o tratamento das águas residuais pré-tratadas,

- determinar o efeito da reutilização de águas residuais pré-tratadas por sistema
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hidropónico na caracterização dos frutos, plantas e águas, 

- estudar processos de oxidação para tratar os efluentes provenientes do sistema

hidropónico.

Figura 1: Águas residuais agroindustriais provenientes de matadouros (A), queijarias (B), 

adegas (C) e lagares (D). 

Fases 

O projeto HYDROREUSE está a ser concretizado através da realização de sete fases. 

A primeira fase do projeto compreende a caracterização físico-química e avaliação do 

risco ambiental das águas residuais produzidas em matadouro, queijaria, adega e lagar. 

Na Tabela 1 apresentam-se as propriedades físico-químicas das águas residuais obtidas 

nestas agroindústrias. Estes efluentes apresentam um teor de matéria orgânica avaliado 

pela carência química de oxigénio (CQO) entre 2000 e 8000 mg L-1. 

As águas residuais provenientes de queijaria e lagar demonstram propriedades ácidas, 

enquanto as águas residuais provenientes da adega e matadouro apresentam valores de 

pH próximos da neutralidade. Todas as águas residuais agroindustriais são ricas em 

nutrientes como fósforo, cálcio e magnésio. 

D C 

B A 
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Tabela 1: Propriedades físico-químicas das águas residuais agroindustriais15

Parâmetro Unidade Queijaria Lagar Matadouro Adega 
pH escala de Sorensen 4,52±0,205 4,63±0,142 6,89±0,237 6,80±0,056 

Condutividade dS m-1 5,23±0,277 2,69±0,133 2,96±0,109 1,62±0,064 

Turvação NTU 594,9±49,54 280,1±2,63 797,8±156,19 320,8±145,06 

CQO mg L-1 4917±353,6 7910±330,7 4660±1040,3 2003±423,3 

Fósforo mg L-1 3411,8±1255,64 1049,7±84,74 676,5±90,71 210,1±24,34 

Cálcio mg L-1 236,2±28,94 210,6±42,55 144,9±21,33 110±12,86 

Magnésio mg L-1 109,5±36,77 73,6±15,86 54,7±19,61 55±14,79 

Fenóis totais mg L-1 75,9±6,76 540,4±50,42 34,8±10,19 27,8±3,01 

A Figura 2 mostra a linha de tratamento para as águas residuais agroindustriais. Após 

caracterização dos efluentes, pretende-se desenvolver e aplicar às águas residuais 

agroindustriais brutas pré-tratamentos inovadores e económicos, com avaliação das 

propriedades físico-químicas das lamas produzidas. Depois da aplicação do pré- 

tratamento, as águas residuais pré-tratadas constituem soluções nutritivas para alimentar 

um sistema hidropónico inovador com duas funções principais: produção de frutos com 

características comercializáveis e tratamento de águas através do sistema biológico. 

O impacto da utilização das águas residuais pré-tratadas no desenvolvimento das plantas 

será avaliado pela monitorização de parâmetros físico-químicos e moleculares durante o 

ciclo produtivo em sistema hidropónico. A qualidade dos frutos obtidos no momento da 

colheita e na pós-colheita também será avaliada. As características dos efluentes 

hidropónicos será monitorizada, e avaliada a necessidade de utilização de processos de 

oxidação para o seu tratamento. 

Figura 2. Linha de tratamento para as águas residuais agroindustriais 
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Resumo 

A tecnologia de adsorção em do leito fixo de carvão ativado granular (CAG), foi aplicada neste 
estudo para remover agrotóxicos carbamatos da água de abastecimento público. Para a 
determinação da quantificação de agrotóxicos utilizou-se da técnica analítica em cromatografia 
líquida de alta eficiência com derivatização pós-coluna. De acordo com os resultado obtidos, 
constatou-se que a aplicação de matriz real contribuiu para identificar a performance desta 
tecnologia na presença de substâncias inerentes a água tratada por sistema convencional (ATSC). A 
microfiltração (MF) reduziu a competição por sítios adsorvedores do CAG entre as substâncias 
inerentes a ATSC e os carbamatos. O procedimento de retrolavagem permitiu identificar a saturação 
do CAG. Por fim, a adsorção, a MF e a retrolavagem do leito fixo de CAG foram considerados um 
conjunto tecnológico inovador e eficiente na remoção de agrotóxicos carbamatos da água de 
consumo humano. 

Introdução 

Dentre os agrotóxicos, os carbamatos carbaril, metomil e carbofurano têm sido aplicados 

em larga escala na Região Sul do Brasil nos últimos 50 anos, principalmente na agricultura e 

na silvicultura.1  

Estes compostos possuem como principais rotas de contato com ser humano, o solo após a 

sua aplicação nas culturas de algodão, trigo, milho, soja, arroz, feijão, tomate, sorgo, dentre 

outros2, os mananciais hídricos por processo de lixiviação e escoamento superficial e as 

águas de abastecimento público devido à reduzida capacidade de remoção destes 

compostos por parte do tratamento convencional de potabilização de água.3 

Quando a população é exposta a carbamatos, os principais efeitos colaterais estão 

vinculados a desregulação do sistema imunológico e a predisposição para diferentes tipos 

de cânceres.4  

Em virtude dos seus efeitos potencialmente adversos para a saúde humana, a remoção dos 

carbamatos da água de abastecimento público tornam-se primordiais, pois o contato direto 
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com solos, plantas ou mananciais hídricos superficiais contaminados pode ser evitado, 

diferentemente da ingestão da água, que é a fonte vital de sobrevivência da população 

humana. 

Neste contexto, a Portaria n° 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde5 regulou a exposição 

crônica aos agrotóxicos por meio da água de abastecimento público e determinou o valor 

máximo permitido (VMP) de 7 μg L-1 para o carbamato carbofurano. Os demais carbamatos 

(carbaril e metomil) não estão previstos na legislação de potabilização de água. 

Porém, no Brasil o tratamento convencional utilizado para a potabilização de águas não é 

considerado suficiente para remover agrotóxicos de forma a evitar riscos à saúde humana6. 

Sendo necessária à adoção de uma tecnologia complementar, como por exemplo, a 

adsorção em CAG, que segundo a Agência de Proteção Ambiental dos EUA é considerada 

uma das tecnologias mais eficientes para a remoção de micropoluentes em água.7 

A aplicação de colunas de adsorção em leito fixo de carvão ativado granular (CALF-CAG) têm 

apresentado resultados promissores na remoção de agrotóxicos8, sem a geração de 

subprodutos de transformação, possibilitam a regeneração do CAG e apresentam 

insensibilidade a substâncias tóxicas. 

No entanto, estudos recentes comprovaram que a remoção de agrotóxicos pode ser 

limitada pela presença de matéria orgânica natural (MON), devido à adsorção 

competitiva[8], que afeta negativamente a capacidade de remoção destes compostos. 

Atualmente existem inúmeras considerações sobre a predição do desempenho da CALF-CAG 

entretanto, poucos são os estudos que conjuntamente demonstram a relação entre a 

saturação, a colmatação e competição por sítios ativos do CAG entre os agrotóxicos e as 

substâncias inerentes a água tratada por sistema convencional. 

Desta forma, a presente pesquisa justifica-se ao buscar contribuir para o aprimoramento da 

tecnologia de adsorção em leito fixo de carvão ativado granular na presença de substâncias 

inerentes a água de abastecimento público oportunizando a remoção dos carbamatos 

carbaril, metomil e carbofurano. Pois, apesar dos significativos avanços em relação à 

pesquisa e a utilização de CAG na potabilização de água, à capacidade de remoção de 

agrotóxicos carbamatos por meio desta tecnologia não está completamente elucidada, 

sendo este conhecimento de grande importância para obtenção das condições operacionais 

da CALF-CAG operando com remoção multicomponente em um processo contínuo. 

Metodologia
Água de abastecimento público, adsorvatos e adsorvente 

A água de abastecimento público, denominada “água tratada por sistema convencional” 

(ATSC) foi proveniente da mistura de águas dos rios Cubatão Sul e Vargem do Braço, 

localizados no Estado de Santa Catarina/Brasil. O tratamento convencional contemplou as 

etapas de coagulação com Policloreto de Alumínio, filtração rápida através de filtros 

ascendentes (areia), correção de pH com óxido de cálcio, desinfecção por cloro gasoso, 

fluoretação por meio da adição de fluorsilicato de sódio e reservação. 
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Após a reservação, a ATSC foi coletada no LAPOÁ/UFSC e foram adicionados os carbamatos 

carbaril, metomil e carbofurano, ambos de grau analítico (pureza ≥ 98 %, Sigma Aldrich®) 

em concentração de 25 μg L-1. Esta concentração foi escolhida porque esses pesticidas são 

comumente encontrados em baixas concentrações em água (23,97 a 122,1 μg L-1).9 

O adsorvente (CAG) foi caracterizado e preparado de acordo com os procedimentos 

apresentados pela norma D3860.10  

Coluna de adsorção em leito fixo de carvão ativado granular (CALF-CAG) 

A CALF-CAG (Figura 1) foi operada em sistema aberto (pressão atmosférica) e com 

piezômetros para identificar a perda de carga na camada suporte e no leito fixo de CAG. A 

CALF-CAG foi confeccionada em PVC e os valores dos principais parâmetros de 

dimensionamento corresponderam a: 2,35 m de altura total; 1 m de altura do leito fixo de 

CAG; 15 cm de camada suporte composta por esferas de vidro de 1, 3 e 5 mm de diâmetro; 

40 mm de diâmetro interno da coluna de adsorção; 1 mm de granulometria média do CAG; 

6 min de tempo de contato de leito vazio (TCLV) e taxa de aplicação superficial (TAS) de 

240 m3 m-2 d-1 

Para que a ATSC com adição de carbamatos [25 μg L-1] chegasse até a CALF-CAG que operou 

em fluxo contínuo, foi confeccionado um sistema de reservação com capacidade máxima de 

2.000 L. Os reservatórios foram equipados com uma bomba centrífuga com potência de ½ 

cv, responsável por homogeneizar a ATSC e os carbamatos em seu interior.  Por gravidade, a 

água abastecia o reservatório de nível contínuo e por meio de uma bomba peristáltica 

adentrava na CALF-CAG. 

Para averiguar a eficiência da CALF-CAG em relação à remoção dos carbamatos, alíquotas de 

100 mL da água bruta e tratada foram coletadas na entrada e saída da CALF-CAG e 

analisadas a cada a 12 h por meio da técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) com derivatização pós-coluna.  

Durante a operação da CALF-CAG foi realizada a retrolavagem sempre que a perda de carga 

atingia 1,2 m de altura. O procedimento de retrolavagem consistiu na injeção de ATSC no 

sentido ascensional ao fluxo, por um período de 5 min, sendo este tempo suficiente para a 

expansão de 100 % do leito fixo de CAG.  

Após a saturação do CAG (concentração ≤ 7 μg L-1 na saída da CALF), conforme VMP 

definido pela Portaria n° 2.914/2011 do MS5, fez-se a substituição do CAG e realizou-se 

novamente a operação da CALF-CAG, a fim de obter a média da replicação da adsorção por 

meio desta tecnologia. 

Microfiltração da ATSC seguida de adsorção em leito fixo de CAG 

Para averiguar a influência de substâncias intrínsecas a ATSC na colmatação do leito fixo de 

CAG, realizou-se a MF da ATSC por meio de filtro GE Power & Process Technology® (Catridge 

Filters-GX05-20/05 μm) com cartucho de polipropileno, pressão diferencial máxima de 35 

psi a ≤ 38 °C e fluxo máximo de água máximo 19 L min-1.   
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Figura 1: Representação esquemática da planta piloto da CALF-CAG e MF+CALF-CAG 

Análise estatística 

Os resultados dos parâmetros analíticos da qualidade da água tratada por meio da CALF-

CAG, referentes a absorvância, condutividade, cor verdadeira e aparente, pH, turbidez e a 

remoção dos carbamatos foram analisados por meio do Test-t. Para tanto, considerou-se 

um nível de significância de 95 % (p < 0,05). Assim, a hipótese nula considerou iguais as 

médias dos resultados quando p > 0,05 (aceita-se H0) e se diferentes quando p < 0,05 

(rejeita-se H0). 

Resultados e Discussão 

Caracterização do material adsorvente 

Alguns dos principais parâmetros de caracterização do CAG corresponderam a: área 

superficial (754,00 m2 g-1), tamanho de poros (20,79 Å), volume de poros (0,037 ± 0,001 g 

cm-3), teor de cinzas (11,32 ± 1%), densidade aparente (0,47 ± 0,01 g cm-3), pH (10,01 ± 

0,02), pHPCZ (7,49 ± 0,01), teor de material volátil (7,36 ± 0,5 %), teor de umidade (2,22 % ± 

0,1 %), índice de iodo (837,0 ± 4,92 mg g-1), índice de azul de metileno (113,5 ± 1,57 mg g-1). 

Validação do procedimento de medição de carbamatos 

Com o propósito de garantir a qualidade dos resultados obtidos fez-se a validação do 

método analítico em CLAE, considerando os parâmetros seletividade, linearidade, intervalo, 

precisão, exatidão, limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ), conforme 

preconizado pela Agência de Vigilância Sanitária11. Sendo assim, a metodologia demonstrou 

ser linear no intervalo da concentração (0,5 a 100 μg L-1), precisa (desvio padrão relativo 

< 5 %), exata (98,6 % a 103,6 %), específica e seletiva (não houve sobreposição de picos 
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cromatográficos). Os LD e LQ corresponderam a:  0,0082 μg L-1 e 0,0273 μg L-1 (carbaril), 

0,0472 μg L-1 e 0,0157 μg L-1 (metomil), 0,0042 μg L-1 e 0,0140 μg L-1 (carbofurano). 

Influência da adsorção em leito fixo de CAG e da MF na qualidade da água 

O tempo médio de operação da CALF-CAG foi de 240 h, enquanto que a MF+CALF-CAG foi 

de 264 h. Os resultados mínimos, máximos e médios referentes à qualidade da água estão 

descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Resultados de qualidade da água de estudo 

Parâmetros 
ATSC ATSC+MF ATSC+CALF-CAG ATSC+MF+CALF-CAG 

Min. Máx. Méd. Min. Máx. Méd. Min. Máx. Méd. Min. Máx. Méd. 
Temperatura (°C) 20,1 32,1 25,6 21,0 31,4 25,7 21,4 34,2 26,7 20,4 32,5 26,0 

pH 6,25 7,88 7,29 6,25 7,83 7,03 7,28 7,9 7,25 6,15 7,91 7,24 
Absorvância a 254 

nm 
0,03 0,06 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,00 0,01 0,01 

Cloro livre 
(mg L-1) 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Condutividade (μS 
cm-1) 

70,4 103, 83,4 61,2 86,5 75,2 56,6 107 63,5 53,9 62,1 88,3 

Cor aparente (uC) 9 75 47 6 33 14,5 5 69 39 2 30 12,5 
Cor verdadeira (uC) 1 7 3 1 6 5 1 7 3,25 0 4 2,5 

Turbidez (uT) 0,97 3,85 1,82 0,75 1,27 0,92 0,68 2,90 1,24 0,42 1,10 0,82 

Nota: (ATSC) água tratada por sistema convencional; (MF) microfiltração; CALF-CAG coluna de adsorção em 
leito fixo de carvão ativado granular; (min) mínimo; (méd) média; (máx) máximo; (ND) não detectado (≤ 0,01 
mg L-1). 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1 e conforme pode ser observado na 

Figura 2a, a variação do valor do pH foi <1 durante a operação da CALF-CAG e MF+CALF-

CAG. Apesar do alto valor do pH do CAG (10,01), o adsorvente não contribuiu para a 

alteração do pH da água e este resultado está relacionado ao preparo do CAG, que foi limpo 

até que não houvesse modificações em relação ao pH da água de lavagem. Constata-se 

ainda que a água bruta e tratada, apresentam valores de pH dentro dos limites estipulados 

pela Portaria 2914/2011 (6,0 a 9,5). 

Considerando a medição da absorbância a 254 nm, os valores foram mais elevados na ATSC 

sem MF ou adsorção. Esta presença de MON, foi considerada indesejável sob o ponto de 

vista da tratabilidade da água, pois contribuiu para a competição por sítios de adsorção no 

CAG em relação aos micropoluentes alvo (carbamatos). 

A ATSC seguida de MF apresentou menor resultados de absorção no comprimento de onda 

de 254 nm se comparado a ATSC, logo pode-se afirmar que a MON foi parcialmente retida 

junto à membrana de MF e esta redução da MON também pode estar relacionada ao maior 

tempo de operação da MF+CALF-CAG se comparado a CALF-CAG sem MF. 

Em CAG com maior volume de mesoporos se comparado aos macroporos, a presença de 

MON na água possibilita que ocorram dois mecanismos distintos de ação da MON em 
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relação à adsorção, a competição direta pelo sitio ativo do adsorvente e o bloqueio do poro, 

evitando desta forma, que o micropoluente alvo acesse aos microporos e mesoporos [8]. 

Assim, a MON contribui para a saturação e para a colmatação do leito fixo de CAG. 

A ausência de cloro residual na água (≤ 0,01 mg L-1) corrobora com os resultados de 

absorvância a 254 nm, pois a MON é um dos principais responsáveis pelo consumo de cloro 

na água.  

Os valores de condutividade apresentados na Tabela 2 demonstram que os sólidos 

dissolvidos na ATSC foram parcialmente retidos pela MF e posteriormente adsorvidos no 

leito fixo de CAG (Figura 2c).  

As médias de remoção referentes à cor verdadeira e aparente estão apresentados nas 

Figura 2d e 2e, respectivamente. Nestes pode-se constatar que a CALF-CAG não foi eficiente 

na remoção de cor verdadeira. Considerando a MF+CALF-CAG, a remoção de cor verdadeira 

foi de < 40 % com menor oscilação, possivelmente devido a uma melhor equalização na 

qualidade da água após a MF. A maior eficiência de remoção de cor aparente (Figura 2e) 

ocorreu quando a ATSC foi submetida a MF+CALF-CAG. 

Em relação à remoção da turbidez (Tabela 2 e Figura 2f), constatou-se a maior eficiência 

quando a coluna de adsorção foi precedida pela MF.  

Em 48 h de operação a CALF-CAG conferiu turbidez à água tratada. Este resultado está 

relacionado à dessorção da MON e a passagem de partículas através do leito fixo de CAG, 

cujo tamanho não permitiriam a saturação dos poros CAG, mas a colmatação da coluna de 

adsorção. Esta ineficiência em relação à turbidez corrobora com a menor eficiência da 

remoção de cor verdadeira e aparente, bem como a condutividade que foi maior neste 

mesmo tempo de operação da CALF-CAG. 

Considera-se ainda, que o valor médio de turbidez da água bruta (1.82 uT) encontra-se 

acima do VMP descrito pela Portaria n° 2914 do Ministério da Saúde5 que preconiza o valor 

de 0.5 uT em 95 % das amostra de água tratada. 
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Figura 2: Qualidade da água produzida (a) pH; (b) absorvância a 254 nm; (c) condutividade 
(μS cm-1); (d) cor aparente (%); (e) cor verdadeira (%); (f) turbidez (%) 

Na Figura 3 o fenômeno de colmatação pôde ser mensurado através do aumento da perda 

de carga na coluna de adsorção. A máxima perda de carga (120 cm) ocorreu na CALF-CAG 

após 96 h e novamente em 168 h. Enquanto que na MF+CALF-CAG a colmatação ocorreu 

após 144 h, portanto, a MF além de contribuir para a melhoria da qualidade da água, 

possibilitou o menor bloqueio de poros devido ao menor conteúdo de particulados na água. 

Quando a CALF-CAG foi precedida por MF, parte da turbidez foi retida antes da coluna de 

adsorção, diferentemente da CALF-CAG sem MF da água, na qual a remoção da turbidez foi 

realizada somente pelo leito fixo de CAG. Logo, a ATSC microfiltrada possibilitou a menor 

perda de carga na CALF-CAG, consequentemente para a identificação da saturação do CAG 

foi necessária apenas uma retrolavagem durante todo o tempo de operação desta coluna 

de adsorção. 
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Em contrapartida, para manter a operação da CALF-CAG (sem microfiltração) até que o CAG 

estivesse saturado foram necessárias duas retrolavagens durante o período de operação da 

coluna de adsorção. Em ambos os casos, o tempo de retrolavagem foi de 5 min e a 

eficiência média de remoção de turbidez foi de 98,9 % (CALF-CAG) e 99,2 % (MF+CALF-CAG).  

Figura 3: Perda de carga durante a operação da coluna de adsorção 

Eficiência da CALF-CAG na remoção de carbamatos 

Considerou-se saturado o leito fixo de CAG, quando a concentração de um dos carbamatos 

na água tratada se encontrava acima de 7 μg L-1, conforme o VPM defiinido pela Portaria n° 

2.914/2011 do MS. 

Após 108 h de operação da CALF-CAG (Figura 4a) constatou-se a sua saturação, entretanto 

em 96 h a CALF-CAG encontrava-se colmatada, logo a retrolavagem foi imprescindível para 

que houvesse a continuidade da operação da coluna de adsorção e para que a identificação 

da saturação dos carbamatos em 108 h (methomyl), 120 h (carbofuran) e 144 h (carbaryl) 

fosse possível. Nesta coluna de adsorção, o maior percentual de remoção dos carbamatos 

foi de aproximadamente 90 %.  

Em relação a MF+CALF-CAG (Figura 4b), a maior eficiência de remoção dos carbamatos foi 

de 100 % durante as primeiras 48 h de operação da coluna de adsorção e a saturação do 

leito fixo de CAG aconteceu em 240 h.  

Sendo assim, a MF+CALF-CAG pôde ser considerada mais eficiente em relação à remoção 

dos carbamatos e ao tempo de utilização do CAG se comparada a CALF-CAG. Esta maior 

eficiência está relacionada a melhoria da qualidade da água promovida pela MF (resultados 

detalhados no item 3.2), que possibilitou a redução da turbidez e cor aparente da água, 

diminuindo desta forma a competição por sítios ativos do CAG e a obstrução do leito fixo. 

A saturação do CAG é influenciada pela presença de substâncias inerentes a água, como por 

exemplo, a MON, que compete por sítios adsorvedores do CAG e reduz o tempo de 

utilização do CAG devido a colmatação.8 

Nota-se em ambas as colunas de adsorção, que a retrolavagem não contribuiu para que 

houvesse um maior percentual de remoção dos carbamatos, mas permitiu a filtragem 

dentre os grãos de CAG, consequentemente possibilitou que os adsorvatos utilizassem os 
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macroporos como caminho até os mesoporos e microporos do CAG. Assim, a adsorção dos 

carbamatos pelo adsorvente continuou acontecendo, até o momento em que a 

concentração na água tratada superou o VMP de 7 μgL-1. 

Figura 4: Eficiência de remoção de carbaril, metomil e carbofurano (a) CALF-CAG; (b) 
MF+CALF-CAG 

Análise estatística 

Conform apresentado na Tabela 2 e considerando um nível de significância de 95 %, os 

valores condizentes a remoção de cor verdadeira e aparente, turbidez e carbaril, metomil e 

carbofurano apresentaram p < 0,05. Portanto, rejeita-se a hipótese nula, atestando desta 

forma que há diferença estatística entre as médias dos resultados da CALF-CAG precedida 

por MF se comparado a CALF-CAG sem prévia MF. 

Tabela 2. Análise estatística de comparação dos resultados obtidos no tratamento da água 
de abastecimento público por CALF-CAG e MF+CALF-CAG 

Parâmetro Média Variância p (0,05) 

Absorvância (254 nm) 0,0130 0,000004 <0,05 

Condutividade (μS cm-1) 63,2550 28,6805 0,8156 

pH 7,1212 0,0838 0,2097 

Temperatura (°C) 25,9900 3,7167 0,2022 

Cor aparente (uH) 14,1250 30,4967 <0,05 

Cor verdadeira (uH) 3,1625 1,5281 <0,05 

Turbidez (uT) 0,8637 0,0096 <0,05 

Carbaril (% remoção) 86,6984 818,5392 <0,05 

Metomil  (% remoção) 90,7391 5,5387 <0,05 

Carbofurano (% remoção) 89,7924 106,9186 <0,05 

Conclusão 

A tecnologia de adsorção em leito fixo de CAG, MF e retrolavagem mostrou-se eficiente na 

remoção dos carbamatos carbaril, metomil e carbofurano.  

Para mitigar a competição por sítios ativos do CAG utilizou-se da tecnologia de 

microfiltração seguida de adsorção em leito fixo de CAG, a qual contribuiu para a melhoria 
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da qualidade da água de abastecimento público, reduziu a competição por sítio 

adsorvedores no CAG e, consequentemente possibilitou a maior remoção dos agrotóxicos 

carbamatos. 

O procedimento de retrolavagem no leito fixo de CAG foi fundamental para a recuperação 

parcial do desempenho da filtragem hidráulica na coluna de adsorção e favoreceu a 

identificação da saturação do CAG em relação ao carbamatos, pois os resultados obtidos por 

meio da MF+CALF-CAG demonstraram que o fenômeno de colmatação ocorreu 

previamente à saturação.  

Por fim, o conhecimento a cerca do desempenho da tecnologia de adsorção em leito fixo de 

CAG, considerando a sua capacidade de remoção de agrotóxicos carbamatos da água 

utilizada para o consumo humano, contribuiu para a otimização das formas de remoção 

destes compostos e colocou a MON em um lugar de destaque, devido a sua capacidade de 

interferir no desempenho desta tecnologia. 
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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo estudar processos físico-químicos de precipitação 

básica cálcica para o tratamento de águas residuais de matadouro com vista à sua posterior 

descarga em meio hídrico, bem como à reutilização em rega. Assim, foram testadas 

diferentes quantidades de precipitante para atingir pH de 8,0 a 12,5. Para esta gama de pH 

foram alcançadas remoções de fósforo (40,4-90,9%), carência química de oxigénio (CQO) 

(79,3-95,2%), turvação (95,7-100%), fenóis totais (52,2-95,5%) e absorvâncias características 

a 220, 254, 410 e 600 nm (11,2-96,3%). Os resultados indicaram que a dose correspondente 

a pH 12 levou a remoções elevadas para a generalidade dos parâmetros físico-químicos 

estudados, no entanto este tratamento revelou-se insuficiente para atingir valores 

adequados de alguns parâmetros para que o efluente possa ser descarregado ou ser 

reutilizado em rega. Desta forma, associado a este tratamento verifica-se a necessidade de 

aplicação de tratamentos complementares. 

Palavras-chave: Água residual de matadouro, precipitação química, matéria 

orgânica, nutrientes, descarga em meio hídrico. 

Introdução 

O consumo de carne faz parte da rotina alimentar da sociedade atual. A sua produção, em 

termos globais, aumentou cerca de 1% em 2016 face ao ano anterior (317 milhões de 

toneladas)1. Para 2030 e 2050, Alexandratos & Bruinsma2 estimam que a produção mundial 

de carne atinja 374 e de 455 milhões de toneladas, respetivamente, sendo 65,0% e 69,7% 

da respetiva produção oriunda de países em desenvolvimento. 

Associado ao aumento de produção de carne estará, inevetivalmente, uma maior produção 

de águas residuais resultantes dos processos de abate e preparação das carcaças. Segundo 
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Brolls & Broughton3, o volume de águas residuais geradas nestes processos é de 2 a 8 L Kg-1 

de peso vivo, sendo esta variação dependente do tipo de animal abatido. 

As águas residuais de matadouro apresentam elevadas cargas de sólidos suspensos totais 

(SST), matéria orgânica (proveniente de sangue, gorduras, fragmentos de tecidos, conteúdo 

estomacal não digerido e conteúdo intestinal, expressa em carência química e bioquímica 

de oxigénio (CQO e CBO)), óleos e gorduras, microrganismos patogénicos e não 

patogénicos, detergentes, desinfetantes e nutrientes (azoto e fósforo).4-6 Contudo, a 

concentração destes contaminantes varia consoante o tipo e número de animais abatidos, 

bem como o consumo de água. 

Uma eventual descarga deste efluente bruto representa um risco sério para o ambiente e 

para a saúde pública.5 Assim, estes efluentes necessitam de tecnologias adequadas para 

reduzir o nível de contaminação. Diferentes processos de tratamento de águas residuais de 

matadouro têm sido investigados, os quais podem ser divididos em cinco principais grupos4: 

(i) aplicação em terra7; (ii) métodos de tratamento fisico-químicos (por exemplo a flotação

com ar dissolvido8, coagulação-floculação9,10,11, electrocoagulação12 e tecnologia de

membranas13); (iii) tratamento biológico (por exemplo, digestão anaeróbia (anaerobic

baffled reactor)14, filtro anaeróbio15, lagoa anaerobia16, up-flow anaerobic sludge blanket

(UASB) reactor e anaerobic sequencing batch reactor17, digestão aeróbia (por exemplo,

processo de lamas activadas18, disco biológico rotativo19 e aerobic sequencing batch

reactor20) e zonas húmidas artificiais21); (iv) oxidação avançada (por exemplo ozonização22;

radiação gama23, UV/H2O2
14 e entre outros), e (v) processos combinados (por exemplo,

processo de lamas ativadas seguido por osmose inversa24 e anaerobic baffled reactor

seguido por UV/H2O2 25). Os processos combinados têm mostrado ser a solução mais eficaz

para tratar este efluente, embora se torne mais caro.4 Geralmente, as águas residuais de

matadouro são pré-tratadas por gradagem, decantação, recolha de sangue e

desengorduramento, seguida por tratamento físico-químico (flotação com ar dissolvido

e/ou coagulação/floculação) e/ou tratamento biológico secundário.4 

A precipitação química tem-se mostrado uma boa tecnologia na remoção da matéria 

orgânica de águas residuais de matadouro.26 Satyanarayan et al.26 testaram polielectrolitos 

aniónicos, sulfato ferroso, cal e alumínio como coagulantes. Estes autores concluíram que a 

cal permitia remoções acima de 38,9, 36,1 e 41,9% para CBO, CQO e SST, respetivamente, 

mas quando combinada com sulfato ferroso ou alumínio, a remoção de CQO atingia valores 

de 56,8% e 42,6%, respetivamente. Outros estudos têm testado a aplicação de diferentes 

reagentes, tais como cloreto de ferro, sulfato de ferro, alumínio, cal e entre outros, 

individualmente e em combinação.10,11 

Em Portugal, as instalações destinadas a matadouros com uma capacidade de produção de 

carcaças superior a 50 t por dia necessitam de uma licença ambiental emitida pela Agência 
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Portuguesa do Ambiente.27,28 Nessa licença é referido o tipo de tratamento e o destino da 

água residual. Pela análise de diversas licenças, constata-se que uma larga maioria das 

indústrias optam por realizar um tratamento completo para descarga em meio hídrico (linha 

de água) ou no solo, enquanto uma minoria opta por um pré-tratamento para posterior 

descarga no coletor municipal.28 

O presente trabalho teve por objetivo estudar processos físico-químicos de precipitação 

básica cálcica para o tratamento das águas residuais de matadouro com vista à sua 

posterior descarga em meio hídrico, bem como a reutilização como água de rega. O 

precipitante a utilizar no tratamento é de fácil acesso e de baixo preço, tornando-se uma 

vantagem económica no tratamento de águas residuais. 

Materiais e métodos 

Caracterização do efluente bruto 

O efluente analisado foi recolhido num matadouro instalado no concelho de Beja, onde são 

abatidos diferentes espécies animais para consumo humano. Atualmente nesse matadouro 

é aplicado um pré-tratamento físico-químico ao efluente bruto para posterior descarga no 

colector municipal. Na água residual bruta de matadouro foram analisados os seguintes 

parâmetros físico-químicos: pH, CQO, condutividade elétrica (CE), dureza total, dureza 

cálcica, cálcio, magnésio, alcalinidade à fenolftaleína, alcalinidade total, carbonatos, 

bicarbonatos, hidróxidos, fósforo total, turvação, absorvâncias (220, 254, 410 e 600 nm) e 

fenóis totais. 

Tratamento do efluente por processo físico-químico 

Os ensaios de precipitação cálcica envolveram a aplicação de diferentes quantidades de um 

precipitante, com concentração de 200 g L-1, à água residual bruta de matadouro sob 

agitação, de modo a atingir pH de 8,0 a 12,5. Procedeu-se à separação do sobrenadante e 

do precipitado. O sobrenadante foi analisado de acordo com diferentes parâmetros físico- 

químicos, nomeadamente, absorvâncias características (220, 254, 410 e 600 nm), fenóis 

totais, fósforo total, CQO e turvação. 

Métodos analíticos 

O pH foi medido por um eléctrodo de pH (SenTix 41).29 A condutividade elétrica foi avaliada 

por um condutivímetro (CO 3100 H, VWR). As absorvâncias a 220 nm (referente a 

compostos de baixo peso molecular), 254 nm (característico de compostos orgânicos de 

elevado peso molecular com alto grau de aromaticidade, elevado número de duplas e 

triplas ligações, e grupos fenólicos), 410 nm (característico de compostos responsáveis pela 

cor) e 600 nm (característico de densidade ótica de células em suspensão) foram medidas 

um espectrofómetro UV-visível (Thermo Scientific). A turvação foi medida por um 
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turbidímetro (WTW Turb 550). A CQO e o fósforo total foram analisados num 

espectrofotómetro UV-visível (Thermo Scientific), baseando-se no método do dicromato de 

refluxo fechado e no método colorimétrico por ácido vanadomolibdofosfórico, 

respetivamente.29 Os fenóis totais foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteau 

utilizando ácido gálico como padrão.29 A dureza cálcica e total foram determinadas pelo 

método volumétrico de complexaçao com EDTA usando o indicador Calcon e o indicador 

negro de eriocromo T, respetivamente.29 A alcalinidade total e a alcalinidade à fenolftaleína 

foram determinadas por titulação de neutralização.29 Os carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos foram determinados pelo modelo definido pela APHA et al.29, o qual se baseia na 

estequiometria das reacções de neutralização entre os iões responsáveis pela alcalinidade e 

o ácido titulante.

Resultados e discussão 

Caracterização do efluente bruto 

Na Tabela 1 encontram-se as características físico-químicas da água residual bruta. Em 

termos de cheiro, a água residual apresentava um odor desagradável. Visualmente tinha cor 

escura e apresentava sólidos facilmente sedimentáveis. 

De acordo com a Tabela 1, verifica-se que a água residual bruta em estudo apresentava um 

pH próximo do neutro (6,89 ± 0,237), elevada condutividade elétrica (2,96 ± 0,109 dS m), 

CQO (4660 ± 1040,3 mg O2 L-1), turvação (797,8 ± 156,19 NTU) e fósforo (676,5 ± 90,71 mg L-
 

1). Estes efluentes apresentavam na sua constituição nutrientes como cálcio (144,9 ± 21,33 

mg L-1), e magnésio (64,7 ± 19,10 mg L-1). Adicionalmente, apresentavam um conteúdo de 

fenóis totais de 34,8 ± 10,19 mg de equivalentes de ácido gálico L-1. A alcalinidade total 

(976,4 ± 102,75 mg CaCO3 L-1) era devida aos bicarbonatos. 

No que se refere à possibilidade de descarga deste efluente em meio hídrico, verifica-se que 

não é possível, pelo menos para os parâmetros estudados, designadamente o CQO e fósforo 

total por encontrarem-se acima do valor limite de emissão (VLE) definido pela legislação 

portuguesa.30 Em relação à possibilidade de reutilização na rega, observa-se que a 

condutividade elétrica (CE) é o único parâmetro que ultrapassa o valor máximo 

recomendado (VMR), sendo que acima deste valor dever-se-á ter em conta a resistência das 

culturas à salinidade, bem como o clima, método de rega e textura do solo.30 No entanto, é 

de referir que é imprescindível a análise de outros parâmetros como os SST, coliformes 

totais e entre outros, que não foram analisados, mas que são suscetíveis de causar 

contaminação do solo, odor e poluição da água superficial e subterrânea. 
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Tabela 1: Caracterização físico-química da água residual bruta a tratar e 

apresentação dos respetivos valores legais de qualidade da água para 

descarga e para a rega 

Parâmetros Unidades 
Média ± Desvio 

Padrão 

Qualidade da água 

VLEa) VMRb) VMAb)

pH Escala Sorensen 6,89 ± 0,237 6,0 - 9,0 6,5-8,4 4,5-9,0 
CQO mg O2 L-1

 4660 ± 1040,3 150 - - 

CE dS m−1 2,96 ± 0,109 - 1 - 

Cálcio mg L-1 144,9 ± 21,33 - - - 
Magnésio mg L-1 64,7 ± 19,10 - - - 

Alcalinidade Total mg L−1 CaCO3 976,4 ± 102,75 - - - 

Bicarbonato mg L−1 CaCO3 976,4 ± 102,75 - - - 
Carbonato mg L−1 CaCO3 0 ± 0 - - - 

Fósforo Total mg L-1 676,5 ± 90,71 10 - - 

Turvação NTU 797,8 ± 156,19 - - - 

Abs 220 nm Diluição 1:50 0,184 ± 0,047 - - - 

Abs 254 nm Diluição 1:50 0,093 ± 0,032 - - - 

Abs 410 nm Diluição 1:50 0,047 ± 0,015 - - - 

Abs 600 nm Diluição 1:50 0,054 ± 0,020 - - - 

Fenóis totais mg L-1 34,8 ± 10,19 c) 0,5 d) - - 

a) Referente aos valores limite de emissão (VLE) definidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº

236/98 de 1 de Agosto para descarga.30

b) Referente aos valores máximos recomendados (VMR) e valores máximos admitidos

(VMA) definidos no Anexo XVI do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto para a rega. 30

c) Valor obtido de fenóis em termos de equivalentes de ácido gálico.

d) Valor de fenóis em termos de C6H5OH. 30

Tratamento do efluente por processo físico-químico 

Na Figura 1 apresenta-se o efeito do pH de precipitação na remoção de CQO e turvação. 

Pode-se observar que o tratamento por precipitação básica cálcica proporciona elevadas 

remoções de CQO e de turvação que variaram entre 79,3-95,2% e 95,7-100%, 

respetivamente, para a gama de pH estudada. As remoções de turvação são sempre 

superiores às remoções de CQO, sugerindo que a maior parte da matéria orgânica em 

suspensão tenha sido removida no tratamento, ficando matéria orgânica solúvel no 

sobrenadante. A remoção de matéria orgânica e turvação deve-se à quantidade 

considerável de sólidos facilmente sedimentáveis na água residual bruta, mas também à 

ocorrência de arrastamento de contaminantes, que típicamente acontece quando são 

adicionadas doses elevadas de cal hidratada ao efluente, provocado pela formação e 
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sedimentação de espécies insolúveis como o carbonato de cálcio e hidróxido de magnésio, 

conforme as reações 1 a 4 (que podem ocorrer simultaneamente):31,32 

Após a formação do precipitado de carbonato de cálcio, este pode atuar como coagulante e 

ao sedimentar causa um arrastamento de contaminantes que se encontravam dissolvidos 

ou em suspensão na água residual, tais como óleos e gorduras, moléculas orgânicas, metais 

pesados, hidrocarbonetos entre outros. Como resultado é formado um sobrenadante 

clarificado e um precipitado sedimentado.31,33,34 

As máximas remoções de CQO e de turvação foram obtidas com a aplicação do pH de 

precipitação de 12,5. No entanto, as remoções obtidas com este tratamento ainda não 

permitem a descarga do efluente tratado em meio hídrico, pois o valor de CQO obtido 

(225,0 mg O2 L-1) é superior ao valor limite de emissão (VLE, 150 mg L-1) definido no Anexo 

XVIII do Decreto-Lei nº 236/98. 

Figura 1: Efeito do pH de precipitação na remoção de CQO e turvação 

Na Figura 2 apresenta-se o efeito do pH de precipitação na remoção de fenóis totais e 

fósforo total. Como se pode observar, a remoção de fósforo variou entre 40,4-90,9% na 

gama de pH estudada, sendo que tende a aumentar na gama de pH 8 a 11, e a partir da qual 

encontra-se em torno de 84,1 a 90,9% de remoção. A remoção eficaz de fósforo através da 

aplicação da cal, já é conhecida, e tem sido utilizada para esse efeito no processo de 
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produção de aço ou no tratamento de águas residuais.34 Se o fósforo estiver na forma de 

fosfato, este pode ser removido sob a forma de complexos de fosfatos de cálcio, de acordo 

com a reação 5:35 

5Ca2+ + 4OH- + 3HPO4
2- → Ca5(OH)(PO4)3 (s) + 3H2O (5) 

De acordo com os dados obtidos, as maiores remoções de fósforo total foram conseguidas 

com a aplicação de pH de precipitação entre 11 a 12,5, tendo como resultado um efluente 

tratado com uma concentração de fósforo entre 61,5 e 107,9 mg L-1. Comparando as 

concentrações de fósforo obtidas com o VLE (10 mg L-1) no caso de descarga, verifica-se que 

os mesmos ultrapassam o limite imposto pela legislação. 

A remoção dos fenóis totais variou entre 52,2-95,5% na gama de pH de precipitação 

aplicada, com tendência a diminuir com o aumento do pH de precipitação até 11,5, sendo 

que a partir desse valor de pH verifica-se um aumento da remoção. Esta variabilidade de 

remoção pode estar relacionada com a precipitação de diferentes metais presentes na água 

residual, pois cada metal dissolvido tem um valor de pH diferente ao qual ocorre a sua 

precipitação.31,36 Ou seja, de acordo com Swamy et al.36 e Manaham37, os fenóis em 

presença de altos valores de pH tendem a formar iões fenolatos, de acordo com equação 6, 

podendo estes últimos serem adsorvidos por metais presentes na água residual dando 

origem a fenolatos metálicos com capacidade de precipitar, de acordo com a equação 7 

(como por exemplo, com o metal de ferro). 

XnC6H6-nO-H + OH- → (XnC6H6-nO)- + H2O      (6) 
3(XnC6H6-nO)- + Fe3+  → (XnC6H6-nO)3-Fe (s)  (7) 
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Figura 2: Efeito do pH de precipitação na remoção de fenóis totais e fósforo total 

Na Figura 3 apresenta-se o efeito do pH de precipitação na remoção das absorvâncias a 220, 

254, 410 e 600 nm. A remoção de compostos de baixo peso molecular (representada pela 

absorvância a 220 nm) variou entre 11,2-82,6%, para a gama de pH de precipitação 

estudada, atingindo o valor de 82,6% com aplicação de pH 12,5. Relativamente aos 

compostos orgânicos com alto grau de aromaticidade (representada pela absorvância a 254 

nm), observa-se que as remoções situaram-se entre 28,1 a 94,9%, sendo a máxima remoção 

alcançada a pH 12,5. Salienta-se que o comportamento de remoção destes compostos é 

semelhante à remoção de fenóis totais, o que é expectável, uma vez que os compostos 

fenólicos são caracterizados pela presença de um grupo hidroxilo (OH-) ligada a um anel 

aromático. 

Em relação à remoção da cor e da densidade de tecidos celulares (representados pelas 

absorvâncias 410 e 600 nm, respetivamente), obtiveram-se remoções na gama de 59,1- 

95,2% e 64,7-96,3%, respetivamente. O arrastamento de contaminantes durante a 

sedimentação do precipitado poderá ser o mecanismo de remoção da cor e de 

microorganismos. 

511

Parte II



Figura 3: Efeito do pH de precipitação na remoção das absorvâncias a 220, 

254, 410 e 600 nm 

Conclusão 

Neste trabalho, o tratamento de águas residuais de matadouro por precipitação básica 

cálcica proporcionou remoções de fósforo (40,4-90,9%), CQO (79,3-95,2%), turvação (95,7- 

100%), fenóis totais (52,2-95,5%), absorvância a 220 nm (11,2-82,6%), absorvância a 254 nm 

(28,1 a 94,9%), absorvância a 410 nm (59,1-95,2%) e absorvância a 600 nm (64,7-96,3%), 

para a gama de pH de precipitação estudada (8-12,5). Tendo em conta as remoções obtidas 

dos diferentes parâmetros físico-químicos na gama de pH de precipitação estudada, pode- 

se dizer que o melhor pH de precipitação a aplicar à água residual de matadouro, isto é, a 

que possibilita uma maior remoção de vários parâmetros, é o pH 12,5. No entanto, a 

utilização de pH de precipitação de 12,0 torna-se mais vantajosa em termos económicos 

com eficiências de remoção semelhantes. Contudo, este mesmo tratamento ainda se 

mostra ser insuficiente ao nível da remoção de vários parâmetros físico-químicos estudados 

tais como o CQO (300 ± 23,6 mg O2 L
-1) e fósforo total (95,3 ± 5,96 mg L-1) bem como ao nível 

de pH (11,8), para que o efluente possa ser descarregado em meio hídrico de acordo com os 

critérios de qualidade definidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98.30 Deste modo, 

será necessário aplicar tratamentos complementares para que estes parâmetros atinjam 

valores  adequados  com  vista  à  descarga.  De  acordo  com  os  parâmetros  analisados,  o 

 efluente tratado pode ser reutilizado, necessitando de ajuste do pH de acordo com a 

cultura e tipo de solo. 
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Resumo 

Hoje no Brasil há um grande problema com a falta de tratamento de esgoto sanitário sendo 

que apenas 50% da população possuem um sistema de tratamento eficiente, por esse 

motivo muitas vezes o esgoto é despejado no solo comprometendo a qualidade da água. 

Este trabalho apresenta a proposta de uma Estação de Tratamento de Esgoto Alternativo no 

modo de zona de raízes, o qual utiliza uma técnica alemã que, através de avaliação de 

eficiência de substratos, e de espécies vegetais nativas é possível à remoção de coliformes 

do esgoto sanitário, em particular será usado a espécie encontrada na região de Paranaguá-

Pr: Musa spp. (Bananeira). Nos sistemas convencionais de esgoto a decomposição do 

material orgânico libera gases que são responsáveis pelo mau cheiro (sistema anaeróbico). 

No caso do tratamento de esgoto por Zona de Raízes o mau cheiro é evitado, pois este fica 

preso na camada de plantas. O projeto piloto foi desenvolvido na pousada do Grajagan Surf 

Resort - Ilha do Mel (Paranaguá-Pr) devido ao fato desta ser um pólo turístico e Área de 

Proteção Ambiental (APA), tornando assim o sistema de tratamento convencional 

inadequado. Atualmente a maior parte da comunidade consome água do poço sendo que a 

maior quantidade do esgoto é lançada ao ar livre, gerando assim um problema de saúde 

pública e trazendo impactos ambientais. 

Palavras-chave: Zona de Raízes; Ilha do Mel; Esgoto. 

Introdução 

A implantação dos serviços de saneamento básico, em função da sua importância, tem de 

ser tratada como prioridade, sob quaisquer aspectos, na infra-estrutura pública das 

comunidades. O bom funcionamento desses serviços implica em uma existência com mais 

dignidade para a população usuária, pois melhora as condições de higiene, segurança e 

conforto, acarretando, assim, maior força produtiva em todos os níveis.  
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O investimento em saneamento traz grandes benefícios ao Estado, dentre eles, a melhoria 

da saúde da população e a redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, uma 

vez que grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução adequada ao 

esgoto sanitário. A qualidade e o acesso aos serviços de saneamento estão diretamente 

relacionados à saúde publica. A água tratada é considerada um grande benefício para as 

comunidades, mas se esse serviço não vier acompanhado de um sistema de tratamento de 

esgoto adequado poderá, em certos casos, não acabar com os problemas de saúde 

relacionados à veiculação hídrica.  

No Brasil o tratamento de esgoto atende menos de 50% da população (IBGE, 2007). Isto se 

deve ao alto custo dos sistemas de coleta e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

centrais, que poderiam ser substituídos por sistemas menores e mais flexíveis desenvolvidos 

dentro dos princípios das Tecnologias Apropriadas (TAs) e da sustentabilidade atendendo 

populações remotas e/ou carentes. A ETE por zona de raízes é um destes sistemas flexíveis 

composto por filtro físico/biológico, auto-sustentáveis e de baixo custo (VAN KAICK, 2002, p. 

45).  

Na Europa, a tecnologia das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) por zona de raízes vem 

sendo muito utilizada em regiões não atendidas por redes coletoras de esgoto, 

principalmente a zona rural, e é composta por filtros físico-biológicos plantados com 

macrófitas, onde ocorrem processos aeróbicos e anaeróbicos do tratamento (VAN KAIK et 

al., 2008). 

A ETE por Zona de Raízes desenvolvida no Brasil tornou se um produto diferenciado daquele 

utilizado na Alemanha. Nas ETEs nacionais foi realizada uma série de adaptações para 

atender as condições locais, apresentando baixo custo de implantação e manutenção, 

aproveitando os recursos locais – inclusive plantas nativas, materiais alternativos para filtro 

como conchas, e evitando equipamentos elétricos para a geração e condução do 

tratamento do efluente. As ETEs por zona de raízes que sofreram inovações e adaptações 

têm atendido a legislação ambiental - CONAMA 357/2005 (VAN KAICK, 2002). 

As vantagens deste sistema estão em evitar o despejo direto de esgoto doméstico em áreas 

impróprias comprometendo os cursos e fontes d’água, no fato de o tratamento de efluente 

ser basicamente biológico sem o uso de energia, agentes químicos ou equipamentos 

mecânicos e ainda, por não produzir metano, característico de processos anaeróbios, 

evitando-se maus odores.  

Outra vantagem desse sistema é que o tratamento do esgoto passa por duas etapas: o 

tratamento primário (fossa séptica) e o secundário (ETE por meio de zona de raízes), 

podendo o efluente resultante de o tratamento ser devolvido, apresentando uma redução 

significativa de matéria orgânica e sólidos sedimentáveis, evitando, assim, a contaminação 

do corpo d’água ao qual o efluente será lançado. 

516

Parte II



Outro aspecto positivo do sistema é ausência da produção de lodo, o que muitas vezes 

provoca mau cheiro (secagem lenta) com alto custo (secagem mecânica); na zona de raízes, 

o mau cheiro é evitado porque as próprias raízes funcionam como um filtro, eliminando-o

(VAN KAICK, 2002).

Sendo assim, a implantação do sistema de estação de tratamento de esgoto por zona de 

raízes na Ilha do Mel localizada no município de Paranaguá, PR é de grande relevância, 

devido ao fato desta ser um polo turístico e Área de Proteção Ambiental (APA), onde o 

sistema de tratamento convencional torna-se inadequado. A ETE por Zona de Raízes é um 

sistema auto-sustentável de custo relativamente baixo, também devido a se integrar de 

forma não agressiva ao ambiente e à comunidade local, e de ter flexibilidade para se 

adaptar a diferentes ambientes, e a utilização de recursos locais. Ao contrario das ETEs 

convencionas que não se adaptam a realidade local, devido a seu alto custo.  

A comunidade Ilha do Mel está localizada no município de Paranaguá entre as coordenadas 

geográficas: paralelos 25º29'29" e 25°34'33" lat. S, e os meridianos 48°17'17" e 48°22'54" W 

de Greenwich. Entre Pontal do Sul e a Ilha das Peças, subdividindo a barra da Baia de 

Paranaguá em dois setores, representada respectivamente pelos canais Norte e da Galheta. 

Figura 1, mapa de localização do Município de Paranaguá. 

 O único meio de acesso local é o hidroviário, atualmente a travessia é feita pela ABALINE 

(Associação de Barqueiros), sendo que tem o controle do IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná), por ser a Ilha um pólo turístico e Área de Proteção Ambiental. Atualmente existem 

dois pontos de embarque: o primeiro em Pontal do Paraná e o segundo no centro da cidade 

de Paranaguá. 

A comunidade da Ilha do Mel enfrenta problemas relacionados ao tratamento de água e 

esgoto a varias décadas, e em período de alta e média temporada são comuns o 
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racionamento de água. Para o sistema de tratamento e abastecimento de água utilizam-se 

rios, pequenos córregos e de poços de superfície (semi artesiano). Outro agravante é 

inexistência de rede coletara e sistema de tratamento de esgoto. A população utiliza-se de 

fossa séptica e posso morto que provoca contaminação e poluição do solo. 

Assim o presente trabalho tem por objetivo a implantação da Estação de Tratamento de 

Esgoto por Zona de raízes no Grajagan Surf Resort localizado na Ilha do Mel, Município de 

Paranaguá Estado do Paraná. Diante deste quadro definiu-se os objetivos específicos: a) 

selecionar as espécies de vegetais existentes na área de estudo; b) identificar a população a 

ser atendida, bem como calcular o dimensão da área da ETE  Zona de Raízes; b) Fazer 

análise da água do esgoto na entrada e saída da Estação de Tratamento. 

 MATERIAIS E METODO 

Para realização desse trabalho, fez-se uma pesquisa na literatura utilizando livros, 

dissertações, teses e artigos de vários autores que pesquisaram sobre o assunto, além de 

pesquisas em campo. 

A partir dessa pesquisa, optou-se por utilizar o trabalho elaborado por Van Kaick (2002), 

sendo está metodologia adaptada para a realidade da área de estudo.   

Para selecionar as espécies de vegetais, utilizou-se da fitossociologia baseado em distâncias 

segundo Rodrigues7 (1988) apud Gorenstein (2007), é o Método de Quadrantes ou Point-

Cetered Quarter Method, com algumas adaptações para o levantamento da espécie que foi 

utilizado na ETE Ilha do Teixeira e Ilha do Mel. Sendo assim, na ilha do Mel foi utilizado o 

método de quadrantes ou Point-Cetered Quarter Method, para fazer o levantamento de 

quantas espécies de Musa spp (bananeira) tem-se por m², sendo necessário fazer novas 

adaptações devido à realidade do local. 

A área amostrada continha aproximadamente 594m² (33m de largura para 18m de 

comprimento). Os pontos foram marcados a cada 5 metros e em cada ponto desses foram 

realizados 3 amostras (quadrantes de 1m²).   

Para a realização desse levantamento fez-se um mapeamento da área com a utilização de 

GPS, para solicitar a liberação junto ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná, tendo em vista 

que a Ilha do Mel é área de preservação. 

Para identificar a população a ser atendida, bem como o dimensionamento da ETE por Zona 

de Raízes, os  dados foram obtidos pela capacidade de hospedagem por leito e 

apartamentos no Grajagan Resort. De acordo com o proprietário a área a ser atendida 

possui 12 apartamentos com capacidades para hospedar 60 pessoas.  Sendo assim de 

7
Rodrigues, R.R. 1988. Métodos fitossociológicos mais usados. Casa da Agricultura 10: 20-24. 
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acordo com dados da Funasa, (2007) para dimensionamento de sistema de tratamento de 

esgoto no Brasil, utiliza-se a taxa de 100 litros por habitantes dia. Para analisar a eficiência 

do sistema fez-se coleta do esgoto bruto e tratado e encaminhado ao SENAI – Rede SENAI 

de Laboratórios e Meio Ambiente para os ensaios Físico-Químicos de: DBO, DQO, pH, 

Fosforo Total, Nitrogênio Orgânico, nitrogênio Amoniacal, Ferro Dissolvido, Óleos Minerais, 

Óleos Vegetais, Óleos Vegetais e Gorduras, Óleos e Graxas  totais e Sólidos Sedimentáveis, 

visando adequar o sistema de tratamento de esgoto tipo Zona de Raízes nos padrões 

adequados de lançamentos de Efluentes estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

430/2011. 

A E.T.E. Por zona de raízes utiliza-se do princípio do Filtro Biológico, com o advento de uma 

camada extra, que é a camada onde são plantadas as espécies de interesse para o filtro. 

Esta área é dimensionada de acordo com a demanda de esgoto produzido pela população 

local. 

A E.T.E. é impermeabilizada por uma lona plástica de dupla face ou geomembrana 

resistente, a fim de evitar a contaminação do solo e infiltrações indesejáveis no sistema. O 

fluxo do sistema é lançado de baixo para cima na zona de raízes, onde se inicia o 

tratamento. Antes de chegar à zona de raízes propriamente dita, o efluente passa por dois 

filtros, o filtro para reter gordura e o filtro biológico. Para o projeto piloto feito na Ilha do 

Mel foram utilizadas caixas de gordura já existente com duas células medindo 1,2 X 1,0 X 

0,8m cada, bem como as fossas de 1x1,5m para a decantação do material sólido. A figura 

n°2 mostra o desenho dos filtros e o sistema de zona de raízes. 

Fonte: Francisco Xavier 2010. 

Figura 2,Etapas da construção  dos filtros e zona de raízes. 

A partir da decantação, o esgoto é lançado no filtro biológico, construído em duas células, 

com fluxo ascendente para repouso e decantação de materiais sólidos. Foram instalados 
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tubos que permitem a passagem do líquido do primeiro filtro para o segundo com fluxo 

descendente, cujo fundo possui uma camada de 30 cm de pedra brita nº 2, que funcionara 

como leito filtrante, que reterá parte da matéria orgânica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fitorremediação utiliza sistemas vegetais para recuperar águas e solos contaminados por 

poluentes orgânicos ou inorgânicos. Esta área de estudo, embora não seja nova, tomou 

impulso nos últimos dez anos, quando se verificou que a zona radicular das plantas 

apresenta a capacidade de biotransformar moléculas orgânicas exógenas. A rizosfera, como 

é denominada esta zona, tem sido desde então estudada por sua importante função de 

utilizar moléculas poluentes como fonte de nutrientes para os diversos microrganismos que 

coabitam nesta região (DINARDI et al., 2003). 

Sendo assim, a Estação de Tratamento de Esgoto por  Zona de raízes utiliza-se de princípios 

da fitorremediação, que é a utilização de espécies de vegetais para o tratamento de esgoto. 

Consiste em fazer o esgoto passar sob uma área de terreno previamente preparada com 

cultivo de determinada espécies de vegetais, área denominada de zona de raízes.  

Na área de estudo a ETE por Zona de Raízes foi constituída em duas valas abertas no solo 

com medidas de: 3,10 X 7,10 X 1,10m e 2,85 X 5,50 X 1,20 permitindo a vazão do efluente 

por gravidade. As valas foram forradas com uma lona plástica de dupla face e ao fundo foi 

construídos drenos de entrada e saída feitos de tubo de PVC com furos cobertos com 

cascalhos de telhas. O leito filtrante é formado por camadas intercaladas de cascalhos de 

telhas, areia, e a vegetação utilizada na ETE zona de raízes foi a Musa spp (bananeira).  

O efluente final, passa por uma caixa de controle, e posteriormente é lançado no córrego. A 

caixa controle serve para fazer as coletas de água para análises, sendo que essas coletas 

foram feitas na entrada e saída do filtro. O quadro nº 1 mostra o resultado das análises 

referente ao período de janeiro a agosto de 2013, onde fez-se coleta do esgoto bruto e 

tratado e encaminhado ao SENAI – Rede SENAI de Laboratórios e Meio Ambiente para os 

ensaios Físico-Químicos visando adequar o sistema de tratamento de esgoto tipo Zona de 

Raízes nos padrões adequados de lançamentos de Efluentes estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 430/2011. 

As coletas de água para análises foram feitas na entrada e saída da Estação de Tratamento 

(ETE) para medir a quantidade de DBO e DQO, pH, OG, Sólidos Sedimentáveis, Fósforo Total, 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Orgânico, Ferro dissolvido e Óleos Vegetais e Gorduras 

Animais. 
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Quadro 1- Resultados das analises período de janeiro a agosto de 2013 

Fonte: SENAI – Rede SENAI de Laboratórios e Meio Ambiente. 

Analisando os resultados no período estudado observamos que para o Esgoto Bruto os 

valores de pH, os resultados foram de 6,9 a menor média e 7,75 a maior média, de acordo 

com a legislação o  pH é neutro. No entanto, para os valores de DQO e DBO o mês de agosto 

apresentou as médias mais elevadas sendo respectivamente 284mg/L, e de 179mg/l. No 

entanto, para o esgoto tratado, analisando o mesmo mês, os valores de DQO foram 62/L, e 

para os valores de DBO foi de 40mg/l. Este fato pode estar relacionado ao período seco, 

baixo índice de precipitações e baixa temporada.  Porém, percebe-se que houve redução 

considerável que atende a Resolução 430/2011.  

No entanto, observando os valores da DQO e DBO referente ao mês de janeiro, período 

chuvoso, de acordo com a tabela nº 1 houve uma redução significativa nos valores de DQO 

e DBO para o esgoto tratado, o que mostra a eficiência do sistema, vale salientar que na 

data da coleta todos os leitos estavam ocupados.  

Para os valores de Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal houve aumento nos valores 

obtidos. Após vistoria no sistema observamos que este fato pode estar aliado ao período 

seco, tendo em vista que para estes parâmetros os valores apresentaram crescimento 

significativo a partir do mês de junho, o que coincide com o inicio da estação seca e período 

de baixa temporada. Visando melhoria no sistema fez-se o plantio de mais 3 mudas de 

bananeira por metro quadrado. 

Para os valores de Óleos Minerais os valores estão na média de < 5,00mg/L, e para os 

parâmetros de Óleos Vegetais e Gorduras Animais  e Óleos e Graxas Totais os valores estão 

na média de 8  para 21 mg/L respectivamente, porém para o esgoto tratado os valores 

obtidos foi < 5,00mg/L. Para os ensaios de Ferro Dissolvido e Sólidos Sedimentáveis os 
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valores obtidos estão em conformidade, pois apresentaram médias com valores 

semelhantes no período estudado.  Assim observamos que em todos os parâmetros 

analisados houve redução considerável que atende a Resolução 430/2011. 

CONSIDERAÇÕS FINAIS 

Através dos grandes desafios superados ao longo do projeto de implantação do Sistema de 

Tratamento Alternativo de Esgoto, foi possível verificar a necessidade do envolvimento de 

todos os colaboradores diretos e indiretos e da comunidade para a implantação bem 

sucedida do sistema.  

A eficácia esperada no tratamento do esgoto visa à melhoria da qualidade da água do 

entorno da ilha, que não possui sistema de tratamento de esgoto e os efluentes são 

lançados diretos em fossa séptica e poço morto, contaminado o solo, córrego e rios. A 

implantação do tratamento de esgoto por zona de raízes possibilita uma melhora não só em 

relação à saúde da população, mas também uma melhora na vida econômica da 

comunidade, tendo em vista a Ilha do Mel ser um pólo turístico, a qual faz parte dos 65 

Destinos Turístico do Ministério do Turismo.  

Com a implantação desse sistema notou-se algumas vantagens que são elas: vantagens 

deste sistema não estão apenas em evitar o despejo direto de esgoto doméstico em áreas 

impróprias comprometendo os cursos e fontes d’água, mas também no fato de o 

tratamento de efluente ser basicamente biológico sem o uso de energia, agentes químicos 

ou equipamentos mecânicos e ainda, por não produzir metano, característico de processos 

anaeróbios, evitando-se maus odores, tornando o sistema ecologicamente correto e 

economicamente barato. 
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Resumo 

A luta pela Reforma Agrária é uma das grandes formas de resistência à desigualdade social 

enfrentada pelo Brasil. A qualidade de vida e saúde ambiental dentro dos assentamentos 

rurais são aspectos fundamentais para a consolidação da Reforma Agrária, sendo o 

saneamento básico um aspecto crucial a ser observado nesse sentido. Verifica-se, na zona 

rural brasileira como um todo e nos assentamentos rurais especificamente, uma situação 

precária generalizada em relação ao saneamento básico. Assim, este trabalho teve como 

objetivo investigar a rede de suporte à promoção do saneamento básico dentro dos 

assentamentos rurais, verificando a sua eficácia. Foi realizada pesquisa documental, que 

gerou um mapa conceitual, e foi desenvolvido um estudo de caso para observação da rede 

institucional na prática, que demonstrou situação de fragilidade institucional em termos de 

articulação entre órgãos e cumprimento de normas e regras próprias. 

Introdução 

A desigualdade social tem sido, historicamente, uma das grandes questões a serem 

enfrentadas no Brasil. No Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) elaborado pelas 

Nações Unidas no ano de 2016, o país ocupa a décima posição entre as nações com a maior 

disparidade de renda do mundo. Considerando a enorme extensão do Brasil e sua grande 

dependência econômica no setor primário, além da estrutura fundiária brasileira, que se 

baseia no latifúndio, fica mais fácil compreender as raízes do grave problema da 

desigualdade social que o país enfrenta. Ou seja, a concentração de terras e de renda se 

sobrepõem. De fato, Kageyama1 explica como a questão agrária se confunde com a questão 
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da distribuição desigual de terras no Brasil, dada a essencialidade histórica e atual da 

propriedade territorial para a estruturação econômica e da sociedade capitalista em si. 

Nesse sentido, a luta pela Reforma Agrária no Brasil nasce enquanto resistência à acentuada 

desigualdade social, agregando diversos movimentos sociais como o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No âmbito institucional, constam projetos de lei de 

Reforma Agrária apresentados desde 1946, porém, de acordo com Araújo2, somente a partir 

de 1962 foi tomada uma das primeiras ações formais em prol da questão agrária no país, a 

criação da Superintendência de Política Agrária seguida pelo Estatuto do Trabalhador Rural, 

em 1963. 

Cabe destacar também outros marcos institucionais importantes, como a legalização da 

desapropriação de terras por interesse social e a atribuição da função social à terra, 

estabelecida pelo Estatuto da Terra, ambos em 1964. Na mesma época, foram criados o 

IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e o INDA (Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário), que em 1970 foram extintos, dando lugar ao Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).2 Além disso, a Constituição Federal de 1988 traz 

em seu capítulo III a Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, que trata da 

desapropriação de terras para fins de Reforma Agrária. 

De início, os poucos esforços institucionais relativos à Reforma Agrária se restringiam a 

metas numéricas para a criação de assentamentos rurais. O I Plano Nacional da Reforma 

Agrária (PNRA), de 1985, tinha a meta estabelecida de assentar 1.400.000 famílias no 

período de 5 anos, no entanto não alcançou nem 10% do valor estabelecido.2,3 Assim, 

atualmente, de acordo com dados divulgados pelo INCRA5, existem 972.289 famílias 

assentadas em 9.374 assentamentos rurais que ocupam uma área de 87.978.041,18 

hectares no Brasil, espalhados por seus 26 estados. 

Ao longo do tempo, observa-se que não só a questão da conquista da terra, mas também a 

discussão sobre a qualidade de vida dentro dos assentamentos rurais foi emergindo, mesmo 

que de maneira bastante tímida, conforme pode ser verificado no II Plano Nacional da 

Reforma Agrária, que tinha tanto metas numéricas quanto de reestruturação dos 

assentamentos já existentes.2 De fato, essa é uma questão que deve ser tratada com o 

devido planejamento, seriedade e urgência, já que a regularização do acesso à terra não 

implica no acesso a uma boa qualidade de vida dentro dos assentamentos rurais, como 

deveria ser o caso. 

O I Censo da Reforma Agrária, de 1997, já revelava condições hidrossanitárias bastante 

preocupantes, como apenas 13% dos assentados com acesso a água encanada e grande 

incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento, como a verminose e a diarreia, 

que foram listadas entre as doenças mais frequentes. 

Um outro estudo3, publicado em 2003, fruto de uma parceria entre a Universidade de São 

Paulo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e as Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação, compilou dados coletados por meio de entrevistas em 4.340 

assentamentos rurais para avaliação qualitativa e definição de índices relativos à eficácia da 

reorganização fundiária, qualidade de vida, articulação e organização social, preservação 
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ambiental e ação operacional. Infelizmente, os resultados verificados continuaram a revelar 

uma situação precária de acesso à infraestrutura, com valores médios baixos obtidos para o 

índice de qualidade de vida, por exemplo, que analisou aspectos de moradia, tratamento de 

esgoto, acesso a água de qualidade, energia elétrica, entre outros. Uma das conclusões 

gerais da pesquisa é de que as melhorias que acompanham o desenvolvimento dos projetos 

de assentamento ocorrem de forma lenta e incompleta.3 

Em 2010, o Incra divulgou, de maneira bastante sintética, os resultados da Pesquisa sobre a 

Qualidade de Vida, Produção e Renda dos Assentamentos da Reforma Agrária (PQRA), a 

mais recente e abrangente publicada pelo órgão, avaliando 1.164 assentamentos rurais 

espalhados pelo Brasil. Destaca-se que, dos 16 mil entrevistados, apenas 13% declarou ter 

acesso a tratamento de esgoto adequado. Além disso, alguns estudos de caso mais 

recentes5,6 também descrevem a precariedade de medidas de saneamento em 10 

assentamentos estudados, relatando diversos problemas relacionados ao abastecimento de 

água e tratamento de esgoto, reflexo da ausência do Estado nas áreas. 

Verifica-se, então, dentro dos assentamentos rurais de maneira generalizada que a questão 

do saneamento básico tem sido negligenciada, prejudicando tanto a qualidade de vida dos 

assentados quanto a qualidade ambiental dos assentamentos como um todo. Tal 

constatação é reflexo de uma situação que se propaga no Brasil inteiro, onde a zona rural 

apresenta índices muito mais baixos de acesso ao saneamento básico do que a zona urbana. 

A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD)7 de 2012, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constatou que apenas 33,2% das 

residências do meio rural estavam conectadas à rede de abastecimento de água e apenas 

5,2% estavam  conectadas à rede de coleta de esgoto. 

Dessa forma, dar visibilidade à questão é importante e de fato enfrentar a grave deficiência 

sanitária verificada nos assentamentos rurais do Brasil implica diretamente na melhora da 

qualidade ambiental e de vida nessas áreas. No entanto, para que o problema seja tratado 

da maneira devida, ou seja, com planejamento e precisão, é necessário que, de início, sejam 

realizadas pesquisas abrangentes e que, além da coleta de dados, proporcionem uma 

exploração analítica da questão de modo a direcionar os processos de planejamento de 

ações e tomadas de decisão. Nesse sentido, observa-se a importância de identificar a rede 

institucional responsável pelo saneamento dentro dos assentamentos rurais, já que é uma 

responsabilidade do Estado, apontando possíveis falhas e oportunidades de melhoria. 

Incidir positivamente na qualidade ambiental e de vida dentro dos assentamentos rurais do 

Brasil significa proporcionar as devidas condições para a produção agrícola e a reprodução 

cultural do agricultor, contribuindo para a viabilização de fato da Reforma Agrária como uma 

ferramenta de distribuição não só de terras, como de renda e de poder no país. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo fazer uma contribuição no sentido de 

verificar quem são os principais agentes e quais os principais instrumentos envolvidos na 

promoção do saneamento básico dentro dos assentamentos rurais e avaliar a eficácia da 

rede institucional compreendida. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caso do 

Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos, que ilustrará a questão. 
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Metodologia 

De modo geral, a metodologia deste trabalho se dividiu em duas partes. A primeira consistiu 

na elaboração de um mapa conceitual para compreensão do quadro institucional que dá 

suporte à implantação das ações relacionadas ao saneamento básico em assentamentos 

rurais para fins de Reforma Agrária. Foram listados e analisados diversos agentes e 

instrumentos institucionais, relacionando-os considerando a função de cada um por meio 

da ferramenta do mapa conceitual. 

Na segunda parte foi desenvolvido um estudo de caso para observação deste quadro 

institucional na prática, verificando aspectos relacionados à sua efetividade. O estudo de 

caso fundamentou-se em análise de documentos e realização de entrevistas. Foram 

utilizadios para pesquisa documental uma variedade de fontes que incluíram notícias, 

relatórios de gestão do INCRA, diários eletrônicos da Justiça Federal e um processo judicial 

envolvendo o Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos e o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE) do município de São Carlos. Algumas outras pesquisas desenvolvidas 

junto ao assentamento em questão também foram utilizadas para embasar este estudo e o 

período de coleta de informação foi de agosto a setembro de 2016. 

Houve tentativa de contato com o INCRA para realização de entrevista, porém sem sucesso. 

Assim, foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas e a escolha dos entrevistados se 

deu pela compreensão das lideranças reconhecidas pelos moradores do assentamento. Os 

temas explorados nas entrevistas foram essencialmente: infraestrutura, especialmente 

tratamento de esgoto e abastecimento de água, órgãos governamentais e não 

governamentais em diálogo com o assentamento e a relação com o INCRA e a Prefeitura de 

São Carlos. A realização das entrevistas aconteceu nos lotes de cada um dos entrevistados no 

dia 17 de setembro de 2016. 

Resultados e Discussão 

Mapa Conceitual 

A figura 1 ilustra o mapa conceitual construído, que relaciona os agentes, em cor azul, 

instrumentos, em cor rosa, e objetivos, em cor verde, atribuídos a cada um deles. Está 

destacado em amarelo o objeto de estudo, que é o cumprimento das atribuições relativas 

ao saneamento básico nos assentamentos rurais. 

Fica nítida, a partir do mapa conceitual, a complexidade da rede institucional envolvida no 

cumprimento das atribuições referentes à implantação de infraestrutura de saneamento 

básico nos assentamentos rurais do Brasil. O ponto de partida dessa interpretação 

institucional se dá na Constituição Federal de 1988, com a garantia dos direitos à saúde 

(artigo n° 196) e ao meio ambiente sadio (artigo n° 225), e com a instituição da 

desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária (artigo n° 184). É o ponto 

de encontro inicial, dentro da perspectiva institucional, entre as abordagens ambiental e 

sanitária acerca da Reforma Agrária. 
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A partir daí, seguem-se três caminhos distintos, mas que se relacionam, cada um deles 

representando, de maneira mais direta, a perspectiva ambiental, agrária e sanitária. Entre 

os instrumentos específicos para a gestão do meio ambiente, destaca-se a Política Nacional 

do Meio Ambiente, que define o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), composto 

por uma série de órgãos, entidades e instituições de cunho ambiental, além da definição de 

diversos instrumentos para operacionalizar o cumprimento dos objetivos, de acordo com o 

arranjo institucional. O licenciamento ambiental é um instrumento de grande relevância 

para a adequação ambiental de empreendimentos e atividades, configurando um 

procedimento legal que, de acordo com a Resolução CONAMA 237/1997, também se aplica 

a projetos de assentamento. 

Figura 1: Mapa conceitual dos elementos essenciais da rede institucional de 
suporte à promoção do saneamento básico nos assentamentos rurais 

Seguindo a lógica institucional do direito à saúde, evidencia-se a importância da Política 

Nacional de Saneamento Básico na redução do risco de doenças, por exemplo, por meio do 

estabelecimento de diretrizes a serem operacionalizadas por instrumentos como o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e os Planos Municipais de Saneamento Básico. É 

importante mencionar que o Plansab estabelece o Programa de Saneamento Rural como 

programa específico para atuar no meio rural, porém que se restringe ao aspecto financeiro 

do planejamento de obras de infraestrutura de saneamento básico no campo como um 

todo. 
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Entrando no âmbito agrário, identifica-se o Plano Nacional da Reforma Agrária (PNRA), cuja 

última versão é do ano de 2004, como um instrumento importante, mas que deveria ser 

mais propostitivo ao tratar do saneamento básico nos assentamentos rurais, uma vez que 

também se restringe aos aspectos financeiros das obras de infraestrutura social no geral, 

atuando de maneira genérica. Além disso, verifica-se que o INCRA é um agente chave, já 

que é o órgão responsável pela promoção e coordenação da execução da Reforma Agrária, 

conforme estabelecido pelo Estatuto da Terra. 

Dentre os instrumentos internos estabelecidos pelo INCRA para operacionalizar desde o 

processo de regularização da terra até a consolidação de um projeto de assentamento, 

destacam-se dois documentos fundamentais para o planejamento dos projetos de 

assentamento, o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) e o Projeto de 

Exploração Anual (PNA). Esses são instrumentos que atuam no planejamento direto de 

como será dado o financiamento e a execução das obras de infraestrutura e, 

consequentemente, de saneamento básico nas áreas. 

De maneira geral, observa-se a existência de três vias diferentes de financiamento para as 

obras de saneamento básico, que são as linhas de crédito, o orçamento de ministérios 

especificos, como o Ministério da Saúde ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou 

por meio do Programa de Saneamento Rural. Sugere-se, assim, que a questão do 

financiamento de obras de infraestrutura de saneamento básico em assentamentos rurais 

apresenta-se de maneira difusa, demandando planejamento mais objetivo e eficaz. 

Já o planejamento para a execução das obras de saneamento nos assentamentos rurais 

deve acontecer em dois âmbitos, diretamente por meio do PDA e a nível municipal dentro 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, que são instrumentos de planejamento 

complementares. Destaca-se a essencialidade do PDA na questão do saneamento, uma vez 

que nele deve constar a identificação da política municipal de saúde e saneamento para o 

meio rural, condições e necessidades de atendimento do projeto de assentamento, 

principais problemas relativos à saúde e saneamento e alternativa para o encaminhamento 

destes, conforme descrito no Manual Operacional de Assessoria Técnica, Social e Ambiental 

do INCRA de 2008 . Além disso, devem fazer parte do PDA uma série de programas 

específicos para a garantia de direitos sociais e ambientais, por exemplo, que incluem a 

definição das responsabilidades dos diversos atores envolvidos. 

Ressalta-se o elevado potencial de articulação entre agentes e perspectivas, inclusive 

ambientais e sanitárias, que o Plano de Desenvolvimento do Assentamento proporciona. 

Sugere-se, então, que este é o principal instrumento de planejamento dos assentamentos 

rurais, que abre caminho tanto para a proposição quanto para a execução de diversas 

ações. 

Verifica-se, também, o importante papel cumprido pelo Programa de Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental e os respectivos técnicos designados pelo INCRA, já que é de sua 

responsabilidade a elaboração do PDA junto aos moradores dos assentamentos. 
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Conforme descrito por alguns autores2,8, o licenciamento ambiental é também uma 

importante ferramenta na integração entre órgãos e políticas. Porém, ele falha em cumprir 

esse papel e seu prórpio objetivo de adequação ambiental no contexto dos assentamentos 

rurais a partir do momento em que são exigidos estudos e documentos extremamente 

simples e muito mais descritivos do que propositivos para a aquisição da licença ambiental, 

conforme estabelecido pela Resolução CONAMA n°458/2013. 

Evidencia-se a importância da articulação e cooperação entre os agentes que atuam junto 

aos assentamentos rurais a nível nacional, estadual e municipal, conforme mencionado 

diversas vezes no Plano Nacional de Reforma Agrária. No entanto, observa-se a grande 

demanda de propostas e estratégias bem estruturadas para melhor atuação nesse sentido, 

contrariamente ao discurso generalista observado no PNRA que pode sugerir uma 

sobrecarga de funções a instrumentos e agentes de atuação mais direcionada. 

Estudo de Caso: Saneamento no Projeto de Assentamento Comunidade Agrária 
Nova São Carlos 

O objeto de estudo desta parte do trabalho foi o Projeto de Assentamento Comunidade 

Agrária Nova São Carlos, localizado no município de São Carlos, no estado de São Paulo. É 

um assentamento que está sob responsabilidade do INCRA, cuja data de criação é 

21/08/2009, de acordo com o relatório de gestão do órgão do ano de 2009, e ocupa área de 

954,33 hectares9 . O assentamento está localizado dentro da Área de Proteção Ambiental 

(APA) Corumbataí, em área adjacente ao perímetro urbano, onde habitam em torno de 86 

famílias. 

A partir da metodologia adotada foi possível elaborar um pequeno panorama sobre os 

aspectos gerais do saneamento básico no assentamento em questão. Em relação ao 

abastecimento de água, desde 2008, no início do processo de ocupação das terras que hoje 

constituem o assentamento, o SAAE São Carlos, por determinação judicial, fazia a 

distribuição de água por meio de caminhões-pipa. No ano de 2012 o INCRA implantou 5 

poços tubulares profundos na área do Assentamento Nova São Carlos. Ao lado de uma das 

vias de acesso à área, há uma grande placa que descreve o investimento financeiro feito 

nesta obra de infraestrutura, descrita como “Perfuração de Poço Tubular Profundo. 

Reservatório de Água e Rede Adutora”, e a empresa contratada para tal fim. No entanto, não 

houve instalação de nenhum reservatório, construção de rede adutora ou qualquer tipo de 

ligação tubular dos poços às habitações das famílias. Também não foi instalado 

equipamento para bombeamento de água ou qualquer tipo de sistema de tratamento para 

o consumo humano.

Atualmente, o abastecimento de água potável para a maioria das famílias que residem no

local ainda é feito por meio de caminhões-pipa, sendo que apenas algumas delas têm

reservatórios minimamente adequados para o armazenamento, muitas famílias acabam

reservando a água fornecida em baldes e garrafas plásticas. Os moradores que puderam

arcar com os custos, têm suas próprias instalações tubulares feitas por mangueiras desde os

530

Parte II



poços comunitários mais próximos até suas casas. Houve tentativa de formalização de 

convênio entre o INCRA e a Prefeitura de São Carlos para construção de rede de 

abastecimento de água no Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos, conforme 

consta em documento oficial, no qual o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

oferece o valor de R$1.270.000,00 para tal fim. No entanto, como não houve resposta da 

prefeitura, as famílias assentadas seguem sem previsão para a construção da obra, cujo 

projeto digital já foi concluído pelo SAAE. 

Em relação ao esgotamento sanitário a situação também é grave, já que não houve 

planejamento para instalação de qualquer tecnologia de tratamento de esgoto. Por estar 

localizado em um município com duas grandes universidades, houve iniciativas estudantis de 

diagnosticar a situação sanitária do assentamento e propor alguns tipos de tratamento 

alternativo ao tradicional, por tratar-se de área rural. Além disso, como parte do “Projeto 

Plantando Águas”, iniciativa de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) e com financiamento da empresa Petrobras Ambiental foram implementadas 27 

fossas sépticas para tratamento de esgoto, beneficiando, portanto, 27 das 86 famílias 

residentes na área. Porém, a destinação do esgoto no Assentamento Nova São Carlos ainda 

acontece majoritariamente por meio de fossas negras, que são valas feitas diretamente no 

solo sem qualquer tipo de tratamento ou impermeabilizante. 

Seguindo recomendação legal, a prefeitura do município de São Carlos elaborou o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSSanca), cuja versão final foi apresentada em março 

de 2012, ou seja, 3 anos após a regularização do Assentamento Nova São Carlos. A 

caracterização referente à população do município é feita por meio da descrição de índices 

gerais, considerando a população total, porém sem fazer nenhum tipo de distinção entre a 

população rural e urbana. Assim, o planejamento é feito baseando-se no sistema tradicional 

de rede de coleta e tratamento centralizado em Estações de Tratamento de Esgoto na zona 

urbana, desconsiderando a área do Assentamento Nova São Carlos, que não é sequer citada 

no plano. 

Observa-se, assim, que o PMSSanca contraria seus próprios princípios e objetivos de 

universalização do acesso ao saneamento básico e proteção ao meio ambiente, já que a 

demanda por saneamento básico dos assentamentos rurais localizados no município foi 

ignorada, assim como os impactos ambientais causados pela ausência de coleta e 

tratamento de resíduos. Considerando-se que o Assentamento Nova São Carlos localiza-se 

em Área de Preservação Ambiental (APA), cujo uso e ocupação devem receber cuidado 

especial por tratar-se de área de manancial e recarga de aquífero, a situação é ainda mais 

grave. 

Baseando-se no mapa conceitual construído, observa-se que o assentamento em questão 

perde o principal instrumento de planejamento do saneamento básico a nível municipal, 

tendo sua demanda por saneamento básico institucionalmente invisibilizada. 

Durante as entrevistas, houve questionamento a respeito do Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento, ou Plano de Recuperação do Assentamento, cuja finalidade é a mesma, no 

entanto nenhuma das lideranças tinha qualquer tipo de informação sequer a respeito da 
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existência destes documentos. Sugere-se, assim, que o PDA do Assentamento Nova São 

Carlos de fato não existe ou não foi elaborado da maneira como deveria, com participação 

direta dos assentados. Se o documento realmente existe, não está cumprindo com os seus 

objetivos e funcionou meramente como um procedimento burocrático, que não consegue 

ter desdobramentos práticos, sendo desconhecido até mesmo pelos moradores do 

assentamento. 

Um olhar dessa questão em relação ao mapa conceitual apresentado demonstra a ausência 

ou negligência referente ao instrumento central de articulação para o cumprimento das 

atribuições relativas ao saneamento básico dentro do Assentamento Nova São Carlos. Dessa 

forma, inclusive o processo de cobrança pela execução de qualquer serviço relacionado ao 

saneamento básico dentro do assentamento é dificultado, já que informações como os 

responsáveis pelo projeto e execução ficam difusas e requerem maior esforço para serem 

acessadas e interpretadas. 

Quanto ao licenciamento ambiental do Assentamento Nova São Carlos, há registro em 

relatórios do INCRA de que a solicitação para licença ambiental foi protocolada e de que 

houve reuniões entre o INCRA e o órgão ambiental estadual responsável para tratar do 

processo de licenciamento ambiental dos assentamentos rurais do estado de São Paulo. No 

entanto, não foi possível obter mais nenhuma informação a respeito do processo de 

licenciamento do assentamento em questão, dificultando o exercício de situá-lo em meio à 

rede institucional proposta pelo mapa conceitual apresentado. 

De maneira geral, houve concordância dos entrevistados à percepção apresentada por 

alguns autores2,5 de que a teoria da base legal que sustenta a Reforma Agrária no Brasil está 

bem distante da prática. De acordo com um dos entrevistados “fica tudo só no papel”, 

sendo que ambos foram bastante enfáticos ao relatar que as conquistas dos assentados, 

desde a obtenção das terras, envolve muita luta. 

Dessa forma, há que se concordar com Alves Filho5 ao apontar a fragilidade do quadro 

estrutural organizacional do poder público nessa área. O estudo de caso deixa evidente que 

existem falhas na rede institucional em relação à prática do que está proposto na base legal. 

Conforme afirma Araújo2, o cumprimento das normas e regras pelos órgãos executores já 

representaria um avanço bastante significativo na qualidade ambiental dos assentamentos 

rurais. 

Conclusão 

Na busca da compreensão dos elementos essenciais da rede institucional de suporte à 

promoção do saneamento básico nos assentamentos rurais foram identificados agentes e 

instrumentos que se relacionam de maneira bastante complexa. Partindo da Constituição 

Federal de 1988, que prevê a garantia de direitos, avaliou-se que O Plano Nacional do 

aneamento Básico e o Plano Nacional da Reforma Agrária deveriam cumprir um papel mais 

objetivo e propositivo para o país como um todo. Além disso, verificou-se que o Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento é um instrumento de planejamento fundamental para 
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que as atribuições a respeito do saneamento básico e adequação ambiental sejam 

cumpridas, tanto pela sua complexidade e abrangência, quanto pelo seu caráter propositivo 

e potencialmente articulador. 

O Projeto de Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos foi caracterizado como em 

situação de fragilidade em relação à rede institucional compreendida para a promoção do 

saneamento básico nos assentamentos rurais, uma vez que não foi possível acessar 

qualquer um dos instrumentos de planejamento, sugerindo assim a sua ausência ou falha na 

elaboração. A falta de articulação entre o INCRA e os órgãos municipais fica evidente no 

caso estudado e, junto ao que foi interpretado como motivações políticas, são fatores que 

contribuem para a deficiência sanitária observada. 
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Resumo 

A dinâmica de desenvolvimento das sociedades a nível mundial tem produzido externalidades 

que, ao não serem integralmente incorporadas nas estruturas de custos das economias, 

prejudicam o planeta e o bem-estar humano. Da revisão da literatura efetuada, ao nível 

mundial, relativa às estratégias de redução da poluição industrial que ameaça os sistemas 

socioecológicos costeiros constata-se que: i) a análise custo-benefício (ACB) parece constituir-

se como uma das ferramentas mais interessantes para avaliar os trade-offs entre a proteção 

ambiental e o desenvolvimento económico; ii) a análise da eficiência global das estratégias 

propostas também é apontada como uma excelente abordagem alternativa – mais completa e 

flexível que a ACB – embora, para ser aplicada adequadamente, exija mais recursos e mais 

tempo. 

Introdução 

O crescimento exponencial da população mundial, a aceleração do desenvolvimento 

económico global e o consumismo levaram à intensificação de atividades produtivas 

potencialmente penalizadoras do meio-ambiente, nomeadamente a construção de 

infraestruturas, o desenvolvimento industrial e agrícola, o crescimento do turismo ou a 

expansão dos perímetros urbanos24. Esta dinâmica desenvolvimentista é vista como tendo 

consequências muito prejudiciais para o planeta, tais como: o aumento da poluição, o 

acréscimo do despejo de lixos no meio-ambiente e o aumento geral da pressão antrópica 

sobre os sistemas socioecológicos marinhos, costeiros e estuarinos 24 (SSE-MCE). As rias e as 

lagunas costeiras são dos mais frágeis e sensíveis habitats que atualmente se encontram 

sujeitos a este tipo de ação antrópica44. Os riscos associados às atividades industriais e às 

atividades portuárias – armazenamento de combustível,  manuseamento de materiais 

perigosos, circulação de barcos, camiões e comboios – são das atividades que maior ameaça 

constituem para as regiões costeiras e que podem conduzir a desastres ambientais de elevado 

impacto34,37,48. Com efeito, as ruturas provocadas nos SSE-MCE por contaminações continuam 
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a agravar-se, ameaçando a saúde pública e ampliando os riscos ecológicos, situação 

particularmente grave nos países em vias de desenvolvimento15,51. 

A presente revisão de literatura visa identificar e sintetizar os mais recentes desenvolvimentos 

científicos, a nível mundial, na área das fontes de poluição industrial de alto risco8 que 

ameaçam os SSE-MCE, com ênfase especial na avaliação económica e ferramentas de apoio à 

decisão de caráter económico-financeiro. Com vista a obter novas perspetivas científicas 

alternativas, foram incluídos na análise estudos sobre a poluição atmosférica, a escassez de 

água ou desastres naturais; contudo, nem uns nem outros, são centrais a esta revisão de 

literatura sendo usados unicamente para confirmar o quadro analítico a ser adotado na 

investigação futura. 

Métodos e Conceitos 

Para os objetivos visados, foi considerada como adequada uma revisão da produção científica 

peer-reviewed focada na análise económico-financeira da poluição industrial de alto risco dos 

SSE-MCE.  

Metodologia de Pesquisa 

As ferramentas de análise económico-financeira, aplicadas a eventos poluidores de 

Tabela 1: Tópicos de pesquisa usados na WoS 

RONDA  PALAVRAS-CHAVE USADAS NA PESQUISA  

1ª [spill, “industrial risk”, “industrial disaster”, “port risk”, “port disaster”, “port hazard”]
AND costs AND benefits AND [marine, maritime, coastal, estuary, lagoon].

2ª [“environmental impact*”, “pollution cost*”, “point source pollution”, “sudden

pollution”, “pollution hazard”, contaminant] AND costs AND benefits AND [port,
harbor, harbor, “freshwater ecosystems”].

3ª [“societal costs”, “cost assessment”, “abatement costs”, “damage costs”, “cost-benefit
analysis”, “comparing costs and benefits”, “costs-benefits”, costs] AND [estuary, ports,
coast*, marine, “fresh water ecosystems”] AND [hazard, pollution, contamination, “risk
assessment”, risk, pollution, “environmental hazard*”].

4ª “EU Water Framework Directive” AND “cost-benefit analysis”. 

alto risco que ameaçam SSE-MCE, constituíram a âncora e critério principal desta pesquisa. 

Neste sentido, foram definidas chaves de pesquisa - em língua inglesa (Tabela 1) - 

relacionadas com estas temáticas (cerca de 50) que, através de uma pesquisa multi-etápica na 

coleção principal da Web of Science (WoS) para o período de 2000-2016, foram corridas em 

diferentes combinações tal como se apresenta na Figura 1. Ao conjunto de artigos assim 

selecionados foram acrescentados outros que surgiram em ‘bola de neve’ por processo pop-up 

ao longo da 1ª etapa da pesquisa, assim como alguns artigos complementares, identificados 

8 Poluição industrial de alto risco designa, na presente revisão de literatura, contaminação pontual e acidental 
que, pela sua dimensão e gravidade, pode, com elevada probabilidade, destruir habitats ou matar massivamente, 
de forma instantânea, num raio de 50Km. 
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por análise às listas de citação na WoS e por escrutínio das listas bibliográficas apresentadas 

em artigos-chave, previamente selecionados. O conjunto final de artigos selecionados é de 90. 

Figura 1: Fluxograma descrevendo as rondas de pesquisa do processo multi-etápico 

Matriz de Análise 

Os SSE-MCE podem ser ameaçados por diferentes tipos de poluição: poluição pontual versus 

poluição não-pontual (ou difusa), poluição contínua e persistente versus poluição súbita e 

acidental41. Com vista a sistematizar a presente análise, optou-se por organizar os artigos 

selecionados em grupos, em função do tipo de poluição que investigam. Deste modo, 

obtivemos quatro grupos de artigos, aos quais atribuímos uma designação em função das 

características da poluição sobre os quais se focam: (i) Pluma Tóxica, (ii) Maré Tóxica, (iii) 

Pluma Ameaçadora e (iv) Maré Ameaçadora (Tabela 2). 

Tabela 2: Matriz de análise por tipos de poluição que ameaça os SSE-MCE 

Poluição Contínua e 

Persistente (PCP) 

Poluição Súbita e Acidental 

(PSA) 

Poluição Pontual (PP) (i) Pluma Tóxica
(8) 

(ii) Maré Tóxica
(15) 

Poluição Não-Pontual ou 
Difusa (PNpD) 

(iii) Pluma Ameaçadora
(51) 

(iv) Maré Ameaçadora
(2) 

Observação: Aos 76 artigos aqui referidos acrescem 12 que são comuns ao conjunto destas 4 

categorias, 1 que abrange a classe (i) e (iii) e 1 que abrange as classes (i) e (ii).  

A poluição pontual (PP) engloba qualquer descarga de efluentes industriais ou de estações de 

tratamento de águas residuais diretamente vertidos para o meio-ambiente, que podem 

danificar os ecossistemas e, em última análise, prejudicar a saúde humana e produzir impactos 
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socioeconómicos negativos na região onde ocorre52. Consiste na contaminação provocada por 

estaleiros ou instalações fixas que descarregam poluentes para o meio-ambiente, os quais 

“apontam para” a sua origem ou fonte de contaminação (http://www.aquariumofpacific.org/, 

acedido em 05/11/2016). Devido à enorme concentração de poluentes, a PP pode destruir 

habitats ou matar massivamente, de forma instantânea. 

A poluição não-pontual ou difusa (PNpD) é aquela que tem múltiplas origens difusas e é 

disseminada através das enxurradas produzidas pelas chuvas e degelos que, ao deslocarem-se, 

carregam os poluentes e os depositam nos lagos, rios, pântanos, lençóis freáticos e águas 

costeiras e marítimas (https://www.epa.gov/nps, acedido em 06/10/2016). Como tal, a PNpD 

é a contaminação produzida por fontes de poluição dispersas e com múltiplos escoadouros 

cuja origem não é facilmente identificada, ao contrário da PP. A maioria da PNpD resulta das 

explorações agrícolas, florestais, mineiras, assim como da remoção de terrenos, da construção 

civil, dos terrenos urbanizados e da intrusão de água salgada. 

A poluição contínua e persistente (PCP) é a libertação ininterrupta, persistente e prolongada 

de poluentes, que é publicamente conhecida como permanente ou sistemática e com origem 

presumível em fontes de poluição difusas. Os poluentes orgânicos persistentes são 

substâncias químicas que transpõem fronteiras, perduram no meio-ambiente e bioacumulam 

através da cadeia alimentar, constituindo um risco para a saúde humana e o meio-ambiente 

(EC, tal como citado em https://www.greenfacts.org, acedido em 19/01/2018). 

Finalmente, a poluição súbita e acidental (PSA) é a poluição inesperada, provocada pela 

libertação sem aviso de poluentes, de forma abrupta e fortuita (Ballard & Manus, 1990, p. 

617). 

Resultados 

Da análise efetuada (Tabela 2), constata-se que a grande maioria (51; 57%) da investigação 

científica produzida sobre a poluição de SSE-MCE está focada em eventos que se enquadram 

na Classe iii (Pluma Ameaçadora), com a generalidade dos trabalhos aqui produzidos a 

centrarem-se em eventos relacionados com “nutrientes, pesticidas e patogénicos”20,32. O 

segundo grupo mais importante (15; 17%) pertence à Classe ii (Maré Tóxica), onde a quase 

totalidade da investigação produzida se debruça sobre a questão dos derramamentos de 

petróleo (com apenas 2/15 dos trabalhos a preocuparem-se com questões relacionadas com 

outros riscos industriais). Em conjunto estas duas grandes categorias de eventos poluidores 

representam mais de 70% (66) do esforço científico aqui analisado. A Classe i (Pluma Tóxica) 

absorve cerca de 9% (8) do esforço científico identificado, enquanto a Classe iv (Maré 

Ameaçadora) representa pouco mais de 2% (2) do esforço de investigação. Por último, 14 dos 

artigos selecionados (16%) referem-se a investigações de caráter genérico sobre a poluição de 

SSE-MCE ou cobrem vários tipos de eventos poluidores, abrangendo várias das quatro classes 

aqui definidas. Em termos geográficos, os 90 artigos selecionados conseguem representar o 

trabalho de investigação científica realizado a nível mundial sobre a temática em análise, com 

57% dos artigos (51) a focar-se em ecossistemas europeus, 16 (18%) em bacias hidrográficas 

australianas, 11 (12%) em ecossistemas norte-americanos e canadianos, 7 (8%) em questões 

ambientais chinesas e 5 (6%) em problemas ecológicos globais. 
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O presente artigo de revisão está focado no trabalho científico identificado para a poluição de 

tipo pontual - classes (i) e (ii) -, acrescido da investigação de caráter genérico que, abrangendo 

eventos poluidores globais, se enquadram em várias das classes especificadas. 

Estratégias de Redução da Poluição 

Dependendo de cada situação em concreto, as estratégias para a redução da poluição são 

flexíveis e podem ser constituídas por um conjunto de ações dirigidas à adaptação, ações 

visando a mitigação e/ou pela combinação entre ações de adaptação e ações de mitigação. 

As estratégias de adaptação à poluição dos SSE-MCE visam minimizar o impacto da poluição 

de origem antrópica já libertada para os sistemas aquáticos e centram-se essencialmente nas 

operações de limpeza e, ocasionalmente, em medidas de reabilitação e remediação dirigidas 

ao apoio a setores económicos-chave na região afetada e ao restabelecimento da diversidade 

e/ou abundância de algumas espécies ameaçadas27,32,33,46. 

As estratégias de mitigação da poluição visam reduzir o derramamento futuro de poluentes 

para o meio-ambiente22, nomeadamente, através da diminuição (ou total eliminação) da 

probabilidade de ocorrência e da gravidade dos incidentes poluidores39, assim como, da 

redução da vulnerabilidade dos ecossistemas mais frágeis13. Entre outras, as opções 

estratégicas para a mitigação de PP incluem o ordenamento do território e do espaço 

marítimo6, a modernização e reforço das estações de tratamento de águas residuais31 e dos 

petroleiros15,45, a implementação de atividades de educação proativa7, a melhoria das práticas 

de gestão, das condições de segurança e das políticas de prevenção de risco nas zonas de 

sapal8,48. 

Tabela 3: Artigos por Tipo de Estratégia de Redução da Poluição 

Estratégias de 

Redução da 

Poluição 

Classe (i) Classe (ii) Caráter Genérico ou Várias 

Classes 

Adaptação Doyle et al. (2014) Monte et al. (2009) 
Montewka et al. (2013) 

Nunneri et al. (2007) 
Sobota et al. (2010) 

Mitigação Caric (2011) 
Jiang et al. (2014) 
Molinos-Senante 
et al. (2011) 

Di Jin et al. (1994) 
Loureiro & Loomis (2013) 
Vanem et al. (2008) 

Blau & Green (2015) 
Djukic et al. (2016) 
Scharin et al. (2016) 
Walker (2000) 

Adaptação e 
Mitigação 
combinadas 

Caric & Stambuk 
(2016) 
Xue & Luo (2015) 
Ng & Song (2010) 

Helle et al. (2015) Bertram & Rehdanz (2013) 
Bertram et al. (2014) 
Levrel et al. (2014) 
Oinonen et al. (2016) 
Wang et al. (2014) 
Wen & Chen (2008) 
You et al. (2014) 
Zhang et al. (2015) 

NE* Caric (2016) Depellegrin & Blazauskas (2012) 
García Negro et al. (2009) 
Garza-Gil et al. (2006) 
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Kennedy & Cheong (2013) 
Kontovas et al. (2010) 
Loureiro et al. (2009) 
Peng et al. (2013) 
Psarros et al. (2011) 
Ventikos & Sotiropoulos (2014) 

* NE significa “não especificado”

As estratégias mistas para a redução da poluição visam minimizar a frequência dos incidentes 

poluidores – reduzindo a vulnerabilidade dos ecossistemas, construindo estruturas de defesa 

ou reforçando as infraestruturas e equipamentos pré-existentes – ao mesmo tempo que 

procuram dar resposta imediata (de emergência) dirigida à minimização dos danos já 

ocorridos28,36. 

Abordagens Económico-Ambientais 

A comunidade científica tende a organizar a vasta diversidade de ferramentas de avaliação 

ambiental em dois grupos: (1) ferramentas hidrológicas tradicionais e (2) ferramentas de 

avaliação dos serviços do ecossistema47. A abordagem da valoração dos serviços do 

ecossistema (VSE) faz parte de um conjunto mais alargado de ferramentas de avaliação 

económica, a Análise de Equivalência entre Habitats (AEH), lado a lado com as abordagens 

resource-to-resource e service-to-service26, que procuram integrar na avaliação os efeitos das 

externalidades económicas ao relacionar os modelos de uso do solo com os modelos 

hidrológicos, ecológicos ou agronómicos41. Qualquer abordagem VSE exige a prévia definição 

das estratégias de redução da poluição. De modo a torná-las mais robustas, os respetivos 

cenários de redução de emissões são submetidos a uma adequada avaliação económica e/ou 

análise de sensibilidade, seja através da análise custo-eficácia (CEA), da análise custo-benefício 

(ACB) ou da análise da eficiência global (AEG).  

Na CEA comparam-se as várias estratégias com os seus resultados na redução de emissões 

para determinar o custo unitário da redução de emissões ou da melhoria ambiental e, a partir 

daí, determinar os cenários (estratégias) capazes de atingir as metas definidas - redução de 

emissões ou melhoria ambiental – pelo menor custo23. 

A ACB permite determinar, de entre um conjunto predefinido e limitado de cenários 

(estratégias) de redução de emissões, qual é o que conduz à maximização dos benefícios 

líquidos finais - estratégia economicamente ótima -, que deverá ser o escolhido para ser 

implementado9,23. Ou seja, à análise da minimização dos custos, a análise custo-benefício 

acrescenta a avaliação económica dos benefícios líquidos gerados pela melhoria das condições 

ambientais, comparando-os. 

Por último, a AEG é uma análise multidimensional e dinâmica que, ao combinar ao longo do 

tempo diferentes estratégias em diferentes localizações geográficas, permite identificar o 

conjunto global de estratégias de redução de emissões que maximiza o bem-estar social 

final53, ao longo do espaço e do tempo. 
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Dos 37 artigos analisados neste artigo (Tabela 4), 31 escolheram a metodologia da ACB 

(completa ou parcial) enquanto a abordagem da minimização dos custos e da eficiência global 

foi escolhida apenas marginalmente (3 estudos cada uma). Dos que optaram pela ACB, e 

eventualmente visando preparar posteriormente uma ACB mais alargada, 11 artigos 

limitaram-se a avaliar os custos das ações propostas e 2 ficaram-se pela simples avaliação dos 

benefícios. No que diz respeito às ferramentas metodológicas aplicadas, predominam as 

metodologias de valoração económica (21). Num segundo nível, mas muito menos utilizadas, 

surgem várias outras metodologias, como a otimização (5), a programação linear/não-linear 

(3), as metodologias probabilísticas de tipo Bayesian Belief Network (3), a regressão 

linear/não-linear (3), a meta-análise (1) e a meta-modelação (1). 

Tabela 4: Artigos por Abordagens Económico-Ambientais 

Tipo de Abordagem Classe (i) Classe (ii) Poluição Genérica 
ou Várias Classes 

Custo-eficácia (CEA) - Vanem et al. Oinonen et al. 
Walker 

Custo-benefício 
(completa) 

Caric (2011) 
Jiang et al. 
Minggao & Yangmei 
Molinos-Senante et al. 

Helle et al. 
Monte et al. 

Bertram & Rehdanz 
Bertram et al. 
Djukic et al. 
Nunneri et al. 
Scharin et al. 
Wen & Chen 

Custo-benefício 
(apenas os 
benefícios) 

- - Blau & Green 
Wang et al. 

Custo-benefício 
(apenas custos) 

Caric (2016) 
Caric et al. 
Ng & Song 

Depellegrin & Blazauskas 
García Negro et al. 
Garza-Gil et al. 
Kennedy & Cheong 
Kontovas et al. 
Loureiro & Loomis 
Loureiro et al. 
Montewka et al. 
Peng et al. 
Psarros et al. 
Ventikos & Sotiropoulos 

Levrel et al. 
Sobota et al. 
Zhang et al. 

Eficiência Global 
(AEG) 

Doyle et al. Di Jin et al. You et al. 

Discussão 

Para além do transporte de fuel por via marítima, das atividades portuárias e da agricultura, 

três fontes de poluição - duas novas indústrias (a indústria do turismo e a indústria da 

aquacultura) e uma tradicional (a indústria química) - tem vindo a ser referidas como tendo 

forte potencial para danificar os SSE-MCE e a constituir objeto de interesse científico 

crescente, na tentativa de desenvolverem novos modelos que facilitem a avaliação dos 

respetivos impactos ambientais12,40.  
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No âmbito das estratégias de redução do impacto ambiental, o planeamento ambiental é visto 

como potenciador da proteção dos ecossistemas e como garante da redução das emissões de 

carbono, da minimização do risco de derramamentos de petróleo e como inibidor a que certas 

indústrias se instalem em habitats sensíveis1,44. Do mesmo modo, é identificada uma 

tendência para a aceitação social de políticas que visem a criação e preservação de zonas 

húmidas costeiras diferenciadas19. Com efeito, muitos estudos apontam vantagens - 

económicas e sociais - ao planeamento do espaço marítimo (ganhos económicos diretos 

mínimos de 50 milhões de euros anuais por cada plano marítimo implementado, mesmo 

tendo em conta que alguns stakeholders são forçados a suportar novos custos e que os gastos 

públicos com a proteção ambiental podem ser significativos6). Outros autores sugerem que a 

implementação de medidas de gestão dirigidas à prevenção da poluição poderá proporcionar 

significativos ganhos económicos imediatos, da ordem dos vários milhões de euros por ano12.  

É referida a persistência de lacunas significativas no conhecimento científico no que diz 

respeito aos benefícios económicos proporcionados pela implementação de estratégias de 

proteção ambiental (como é o caso das Áreas Marinhas Protegidas), alguns dos quais 

continuam a ser sistematicamente excluídos das ACB que são realizadas3. Visando ultrapassar 

algumas questões metodológicas que dificultam a integração desses benefícios nas análises 

económicas, são propostas medidas como, por exemplo, (1) a aplicação de taxas de desconto 

decrescentes, por se considerar que oferecem maiores garantias para incluir a totalidade dos 

benefícios futuros5; (2) o desenvolvimento de novas técnicas para monitorização eficiente da 

poluição marinha13; ou (3) o aprofundamento da investigação sobre alguns dos stressores 

adotados pela Diretiva Quadro Estratégia Marinha2,3.  

Relevante para as tomadas de decisão com benefícios no longo prazo, constata-se que, 

associado a preocupações de sustentabilidade, as populações revelam alguma indiferença face 

ao passar do tempo, variável que parece não ter impacto nas preferências reveladas, quando 

se compara as suas preferências entre medidas com impacto na sua “época de vida” ou no 

longo prazo18.  

Conclusões 

Os eventos poluidores mais estudados são os da Classe iii (Pluma Ameaçadora) e,dentro da 

Classe ii (Maré Tóxica), os derramamentos de petróleo. Na verdade, para além destes últimos, 

a investigação de caráter económico focada nos eventos poluidores da Classe ii permanece 

escassa e muito poucos trabalhos científicos se tem dedicado a este tipo de eventos 

poluidores. Com efeito, constata-se uma evidente carência de investigação científica 

económica aplicada a acidentes em complexos químicos industriais, nomeadamente no que 

diz respeito aos que se localizam próximos de habitats sensíveis, como estuários e zonas de 

sapal. Adicionalmente, também se verifica que, praticamente, não existe trabalho de 

investigação sobre eventos poluidores enquadrados na Classe iv (Maré Ameaçadora). 

Mesmo que podendo apresentar algumas limitações no que diz respeito às metodologias de 

valoração ambiental adotadas e à sua capacidade para captar a totalidade do valor económico 

dos benefícios produzidos pelas estratégias de melhoria propostas4, a ACB parece constituir-se 
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como uma das ferramentas mais interessantes para avaliar os trade-offs entre a proteção 

ambiental e o desenvolvimento económico das sociedades, nomeadamente no que diz 

respeito à avaliação dos benefícios ambientais e societais no médio e longo-prazo. Em 

concreto, a ACB pode dar suporte aos processos de alocação de tipos de uso de solo por 

atividade (industrial ou ambiental, por exemplo), à definição de prioridades para a reabilitação 

de zonas húmidas na costa ou à definição dos montantes a pagar pelos serviços do 

ecossistema.  

Contudo, é apontada a necessidade de que esta ferramenta analítica clássica (ACB) seja 

desenvolvida e alargada, no sentido de contribuir para o reforço do desenvolvimento 

sustentável das regiões costeiras e da sua resiliência face às pressões antrópicas e às 

alterações climáticas. A AEG é apresentada como sendo mais completa que a ACB, por 

permitir a análise simultânea de várias variáveis, cenários e dimensões, embora apresente 

alguma complexidade que faz com que nem sempre seja possível aplicá-la. 
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Resumo 

A potencial influência do local de produção no valor nutritivo de robalo e dourada, 

produzidos em aquaculturas de dois estuários portugueses, foi avaliada tendo em conta o 

perfil em ácidos gordos dos organismos. Verificaram-se diferenças significativas entre locais 

de produção quanto ao conteúdo em ácidos gordos saturados, monoinsaturados e 

altamente insaturados em robalo e dourada, e em ácidos gordos polinsaturados apenas 

para dourada. Deste modo, os sistemas de produção semi-intensiva estão sujeitos à 

variabilidade dos fatores extrínsecos, que influenciam o valor nutritivo da mesma espécie 

quando produzida em locais distintos. Este aspeto poderá constituir uma desvantagem, uma 

vez que é expectável que um mesmo produto forneça iguais benefícios nutritivos 

independentemente da sua origem, em especial dentro de um mesmo país. 

Introdução 

Os benefícios do consumo de peixe são bastante conhecidos, nomeadamente devido ao seu 

conteúdo em ácidos gordos polinsaturados (PUFA) e altamente insaturados (HUFA), 

especialmente os ómega-3, ácido eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA), 

conteúdo em proteína de elevada qualidade e outros nutrientes essenciais.1,2,3 No entanto, 

o desenvolvimento de peixes depende não só das suas características intrínsecas, mas
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também das características ambientais às quais estão sujeitos, e que se refletem na sua 

composição e valor nutritivo.4,5,6 Esses fatores variam consoante o sistema de cultura7, com 

quase ausência do seu controlo em sistemas extensivos, e total controlo sobre essas 

características em sistemas de cultivo intensivos. Os sistemas de cultivo semi-intensivo 

exercem um controlo limitado sobre a qualidade e composição da água utilizada nos 

tanques de produção, uma vez que a fonte é a massa de água que circunda o 

estabelecimento de produção. No entanto, os peixes são alimentados pelo produtor, 

controlando assim, em grande medida, o intake nutritivo dos organismos, apesar de 

poderem alimentar-se de outra matéria que entre acidentalmente nos tanques durante as 

renovações de água. As potenciais diferenças nas características intrínsecas de diferentes 

massas de água, como propriedades químicas, nutrientes dissolvidos e comunidades 

biológicas, associadas ao controlo limitado dos sistemas de cultura semi-intensivos, farão 

com que seja provável que a mesma espécie produzida em regime semi-intensivo em 

sistemas aquáticos diferentes apresente composições nutritivas diferentes.8 Ainda, a 

dimensão dos tanques de produção e o número de indivíduos por tanque poderão causar 

diferentes níveis de stress nos organismos, pelo que a combinação destes fatores potenciará 

eventuais diferenças na composição nutritiva de uma espécie cultivada em diferentes locais. 

A aquacultura semi-intensiva é atualmente o método de produção de peixe mais comum 

em Portugal, focando-se na produção de espécies marinhas de elevado valor comercial em 

sistemas estuarinos. Uma vez que diversas espécies marinhas utilizam os estuários como 

zonas de maternidade e para proteção e alimentação nos primeiros estágios de 

desenvolvimento9,10, estão bem-adaptadas às condições estuarinas e, desse modo, aptas 

para produção nestes locais. O robalo (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) e a dourada 

(Sparus aurata, Linnaeus 1758) são dois exemplos de peixes marinhos que utilizam os 

estuários para os propósitos citados e encontram-se entre as principais espécies produzidas 

em aquacultura semi-intensiva em Portugal. 

Os estuários do Mondego e do Sado são importantes sistemas para a produção piscícola em 

Portugal, nomeadamente de robalo e dourada. O rio Mondego possui um estuário 

temperado mesotidal que se estende por cerca de 9km2, sendo um importante local de 

maternidade de robalo, dourada e outras espécies marinhas.11,12 O estuário está sujeito a 

uma série de fontes poluidoras localizadas e difusas, contando-se entre as primeiras a 

atividade industrial desenvolvida nas margens do estuário, despejo de resíduos urbanos 

provenientes das povoações próximas, produção pecuária e a própria produção aquícola. 

Durante o seu percurso, o rio Mondego atravessa terrenos agrícolas que constituem fontes 

de fertilizantes, nutrientes e pesticidas para o curso de água, e efluentes urbanos e 

industriais, dado que a bacia hidrográfica suporta diversas populações.12,13 O estuário do 

Sado é o segundo maior estuário português, compreendendo uma área de cerca de 240km2, 

dividida entre zonas industriais, campos agrícolas e reserva natural. O porto existente no 
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estuário e a cidade de Setúbal, que se estende pelas margens do sistema, constituem 

também fontes poluidoras consideráveis.14,15 

De modo a avaliar a potencial influência de diferentes condições ambientais, na composição 

nutritiva de D. labrax e S. aurata, foi analisado o perfil de ácidos gordos (FA) das duas 

espécies. Os lípidos e ácidos gordos atuam como fontes principais de energia metabólica em 

peixes, alocada para o crescimento, movimento (incluindo migrações) e reprodução dos 

indivíduos.2 Considerando o metabolismo humano, o peixe constitui uma importante fonte 

de ácidos gordos ómega-3, como anteriormente referido, que desempenham um papel de 

prevenção de doenças cardiovasculares e autoimunes16,17, no desenvolvimento cerebral e 

ocular desde as primeiras fases de desenvolvimento, tem uma ação antioxidante, 

diminuindo a produção de espécies reativas de oxigénio, entre outros benefícios. 

O presente estudo pretendeu avaliar se a produção de robalos e douradas em aquaculturas 

de regime semi-intensivo, situadas em dois estuários, juntamente com diferenças na 

composição da ração fornecida e na sua administração, influenciam o desenvolvimento das 

espécies, resultando em diferentes composições nutritivas da mesma espécie, quando 

atingido o tamanho final de produção. 

Materiais e Métodos 

Amostragem 

Foram amostradas duas aquaculturas do estuário do Mondego (M1 e M2) e duas 

aquaculturas do estuário do Sado (S1 e S2), durante o verão de 2016. M1, S1 e S2 utilizam a 

mesma ração comercial (Aquasoja standard orange6, SORGAL®), sendo fornecida uma ração 

diferente na aquacultura M2 (L-6 e D-6 Alterna 3P, Skretting Espanha, S.A.). As duas rações 

apresentam uma composição básica semelhante, diferindo no conteúdo em cinzas e fibras 

(Tabela 1). O método de administração do alimento é distinto entre aquaculturas, sendo os 

organismos alimentados manualmente nas aquaculturas M1 e S1 e com recurso a métodos 

mecanizados, em M2 e S2. 

As duas aquaculturas do estuário do Mondego encontram-se em locais sujeitos a pressões 

semelhantes, principalmente efluentes industriais e urbanos, produção pecuária e aquícola 

e pelas atividades associadas ao porto existente no estuário; os campos agrícolas que se 

estendem ao longo das margens interferem também com a qualidade e composição  da 

água ao nível do estuário. No entanto, os valores médios para alguns dos parâmetros 

químicos da água do estuário do Mondego são normais13: pH = 7,7, salinidade= 33,5, O2 

dissolvido = 7,90mg/L, azoto amoniacal = 0,1mg/L NH4, conteúdo total de fosfato = 

0,03mg/L e nitrato total = 0,09mg/L NO3. As aquaculturas do estuário do Sado encontram- 

se, por sua vez, em locais sujeitos a pressões bastante distintas: S1 situa-se num local 

ladeado por campos agrícolas e de produção pecuária, estando potencialmente sujeito a um 
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maior input de nutrientes pelas águas de escorrência; S2 encontra-se numa área mais 

próxima da zona industrial do estuário, estando sujeita aos efluentes e poluentes das 

indústrias que aí operam. As massas de água estão classificadas como tendo bom estado 

ambiental, de acordo com a classificação da Diretiva-Quadro da Água da União Europeia.14 

Tabela 1: Composição básica das dietas utilizadas nas aquaculturas estudadas. Os valores 

estão em percentagem (%) da composição total. 

% M1, S1, S2 M2 

Proteína Bruta 42,0 40,5 – 44,0 

Gordura Bruta 17,0 18,0 – 24,0 

Cinzas 11,0 7,2 – 8,3 

Fibra 2,0 3,7 – 4,5 

Os adultos de robalo e dourada, no termo do ciclo de produção, foram recolhidos das 

quatro aquaculturas referidas, transportados em gelo (4ºC) e imediatamente medida a 

massa corporal total (precisão da balança de 0,01g) e tamanho total (precisão da régua de 

0,1cm) após chegada ao laboratório (Tabela 2). Posteriormente procedeu-se à recolha e 

armazenamento a -80oC de amostras de tecido muscular de cada indivíduo recolhido. 

Tabela 2: Medidas da massa corporal total (g) e tamanho total (cm) dos organismos 

amostrados. Valores expressos segundo a média (± DP). 

Aquaculturas 

M1 M2 S1 S2 

Massa (g) 308,58 ±19,59 337,30 ± 46,98 345,65 ± 86,80 730,03 ± 54,60 
D. labrax

Tamanho (cm) 30,4 ± 1,2 30,1 ± 1,8 32,3 ± 2,3 39,3 ± 1,7 

Massa (g) 337,67 ± 34,41 293,26 ± 22,48 516,20 ± 37,42 556,80 ± 73,33 
S. aurata

Tamanho (cm) 28,3 ± 1,2 26,0 ± 1,1 31,5 ± 1,1 31,5 ± 1,2 

Análise bioquímica 

A extração de ácidos gordos de tecido de peixe e sua metilação a ésteres metílicos de ácidos 

gordos (FAMEs) seguiu o procedimento descrito em Gonçalves et al. (2012), excluindo-se a 

secagem final em vácuo. As amostras foram então armazenadas a -80oC até análise. A 

identificação dos FAMEs foi realizada por cromatografia em fase gasosa acoplada a 

espectrometria de massa (GC-MS), utilizando um equipamento Agilent Technologies 6890N 

Network (Santa Clara. CA), equipado com uma coluna DB-FFAP de 0,25 mm de diâmetro 

interno, 0,1 µm de espessura do filme e 30 m de comprimento. Injetou-se 1,4 µl de amostra 

no injetor que estava a uma temperatura de 250oC tinha um liner de vidro de 4,0mm de 

diâmetro interno. O detetor seletivo de massa (Agilent 5973 Network) foi programado em 

modo de impacto de eletrões de 70 eV, lendo o espectro m/z 40-500 em ciclos de 1s em 
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modo de leitura total. As características de programação do forno e operação do detetor 

podem ser consultadas em Rocha (2017). A integração dos picos correspondentes aos 

FAMEs foi levada a cabo como descrito em Rocha (2017). Na quantificação dos FAMEs 

seguiu-se o procedimento descrito por Gonçalves et al. (2012), utilizando como padrão 

interno ácido nonadecanóico (C19:0). 

Análise estatística 

Foram efetuados testes de análise de variância (ANOVA) hierárquica com recurso ao 

programa Rstudio (RStudio Inc, 2016), de modo a identificar diferenças no conteúdo em 

ácidos gordos entre os grupos de cada espécie entre os dois estuários e entre as 

aquaculturas de cada estuário. O valor de significância (p) determinado foi de 0,05. 

Resultados 

A análise do perfil em ácidos gordos das amostras estudadas permitiu identificar ácidos 

gordos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA), polinsaturados (PUFA) e altamente 

insaturados (HUFA) (Tabela 3). 

O ácido palmítico (C16:0) foi o SFA mais abundante, correspondendo a cerca de 70% do 

conteúdo total em ácidos gordos saturados em D. labrax e S. aurata produzidos nas 

aquaculturas M1, M2 e S2, cerca de 63% em D. labrax de S1 e 80% e 90% em S. aurata 

produzida nas aquaculturas S2 e S1, respetivamente. O FA monoinsaturado mais abundante 

nas amostras estudadas foi, de um modo geral, o ácido oleico (C18:1), correspondendo a 

cerca de 60% do total de MUFA de S. aurata em todas as aquaculturas e cerca de 50% em D. 

labrax produzido nas aquaculturas do Mondego. Quanto ao conteúdo em PUFA, o perfil 

obtido dos indivíduos analisados não correspondeu ao comummente encontrado nas 

espécies em causa (ver Discussão). Quando presente, o ácido docosadienóico (C22:2) foi o 

PUFA mais abundante, correspondendo a cerca de 73% do conteúdo total de PUFA em 

robalos produzidos em M1. Este foi o único PUFA presente em robalos da aquacultura S2 e 

correspondeu a mais de 80% do conteúdo total de PUFA em douradas. Ómega-3 DHA foi o 

HUFA mais abundante nas duas espécies, correspondendo a cerca de 70% do conteúdo do 

total desta classe de FA em robalos produzidos em M1 e S2 e a mais de 80% nos produzidos 

em M2 e S1. O conteúdo de DHA correspondeu, em geral, a cerca de 90% do conteúdo total 

em HUFA em dourada. Em robalo, as análises de variância permitiram identificar diferenças 

significativas quanto ao conteúdo em SFA, MUFA e HUFA totais entre estuários (F=129,80, 

F=31,94 e F=416,20, respetivamente). Foram também encontradas diferenças significativas 

entre aquaculturas do mesmo estuário quanto ao conteúdo em SFA, MUFA e HUFA entre as 

aquaculturas S1 e S2 (F=66,62, F=26,82 e F=354,10). Para dourada, identificaram-se 

diferenças significativas quanto ao conteúdo em SFA, MUFA, PUFA e HUFA entre estuários 

(respetivamente, F=39,64, F=21,47, F=43.926 e F=7,59), mas não entre aquaculturas do 

mesmo estuário. De um modo geral, os organismos produzidos nas aquaculturas do estuário 

do Sado apresentaram maior conteúdo das classes de ácidos gordos referidas em ambas as 

espécies, em relação aos indivíduos produzidos no estuário do Mondego. 

Devido à sua importância para o metabolismo e saúde humana, foram ainda testadas 

diferenças quanto à acumulação de quatro ácidos gordos em particular (ácido linoleico (LA), 

ácido araquidónico (AA), EPA e DHA). Em robalo, foram identificadas diferenças 
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significativas entre os dois estuários: EPA (F=1147,50), DHA (F=328,00), LA (F=24,32) e AA 

(F=13,74) e entre os indivíduos das aquaculturas S1 e S2: EPA (F=514,80), DHA (F=241,30) e 

AA (F=80,77). Apenas robalo produzido nas aquaculturas do estuário do Mondego 

apresentou conteúdo em LA, explicando a diferença significativa no conteúdo deste ácido 

gordo entre estuários. No caso da dourada, observaram-se diferenças significativas entre 

estuários, relativamente ao conteúdo em EPA, DHA, LA e AA (F=19,58, F=9,67, F=24,86 e 

F=14,80, respetivamente), mas não houve diferenças entre aquaculturas do mesmo 

estuário. Os indivíduos das duas espécies produzidos nas aquaculturas do estuário do Sado 

(especialmente em S1) apresentaram concentrações mais elevadas de ómega-3 EPA e DHA, 

em relação aos produzidos no estuário do Mondego. 

Tabela 3: Conteúdo (mg/g de tecido muscular) em valor médio dos ácidos gordos saturados 

(SFA), monoinsaturados (MUFA), polinsaturados (PUFA) e altamente insaturados (HUFA) 

identificados nas amostras estudadas. As diferenças significativas entre grupos quanto ao 

conteúdo das diferentes classes de ácidos gordos (SFA, MUFA, PUFA e HUFA) e de LA, AA, 

EPA e DHA são representadas por letras diferentes: a primeira letra (ou única) é referente à 

comparação entre estuários; a segunda letra refere-se à comparação entre aquaculturas do 

mesmo estuário. N corresponde à diversidade de FA das amostras. 

D. labrax S. aurata 

  Ácido gordo M1 M2 S1 S2 M1 M2 S1 S2 

14:0 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,07 0,04 

16:0 0,08 0,09 1,31 0,27 0,15 0,08 1,60 1,07 

17:0 0,00 0,00 0,12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

18:0 0,03 0,02 0,36 0,09 0,05 0,02 0,15 0,23 

Total SFA 0,11a 0,12 a 1,83ba 0,43bb 0,21 a 0,11 a 1,82 b 1,34b

15:1 0,06 0,05 0,98 0,10 0,05 0,03 0,16 0,23 

16:1 0,01 0,02 0,26 0,05 0,03 0,02 0,36 0,21 

17:1 0,04 0,04 0,55 0,05 0,02 0,02 0,00 0,09 

18:1 0,10 0,15 0,51 0,13 0,16 0,11 1,68 1,06 

Total MUFA 0,21 a 0,26 a 2,31ba 0,33bb 0,26 a 0,18 a 2,20 b 1,59 b

18:2 (LA) 0,04 0,05 0,00 0,00 0,05 a 0,05 a 0,71b 0,56 b

22:2 0,11 0,00 0,85 0,00 0,28 0,21 4,26 3,21 

Total PUFA 0,15 0,05 0,85 0,00 0,33 a 0,26 a 4,97 b 3,77 b

20:4 (AA) 0,01 a 0,01 a 0,00 0,04b 0,00 0,00 0,12 0,12 

20:5 (EPA) 0,02 a 0,03 a 0,56ba 0,13bb 0,02 a 0,02 a 0,36 b 0,23 b

22:6 (DHA) 0,06 a 0,22 a 2,72ba 0,34bb 0,18 a 0,18 a 3,25 b 1,80 b

Total HUFA 0,09 aa 0,26ab 3,28ba 0,51bb 0,20 a 0,20 a 3,73 b 2,15 b

Total FA 0,56 0,69 8,27 1,27 1,00 0,75 12,72 8,85 

N 11 11 11 11 11 11 11 12 

Discussão 

O conteúdo nutritivo de robalos e douradas, quanto ao perfil em ácidos gordos, entre locais 

de produção, apresentou diferenças significativas, sugerindo que as condições a que os 
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indivíduos são sujeitos influenciam o seu desenvolvimento. 

O perfil em ácidos gordos de peixes de aquacultura depende da composição do alimento 

ingerido, como demonstrado para várias espécies (peixes de água doce17, dourada18,19, 

robalo4,5). No entanto, poderão não ser apenas as rações fornecidas a influenciar a 

composição em FA, mas também a ingestão de outra matéria a que os peixes poderão ter 

acesso. O facto de não se observar diferenças significativas quanto ao conteúdo em  FA 

entre as aquaculturas M1 e M2 (mesmo estuário, diferentes rações), e de terem sido 

verificadas diferenças entre as aquaculturas S1 e S2 (mesmo estuário, mesma ração), 

suporta a hipótese de que outros fatores poderão ter estado na origem dessas diferenças. 

Por exemplo, o método de administração do alimento, as características do meio de 

produção, como a dimensão dos tanques e a densidade de indivíduos, e diferentes 

características de água em cada estabelecimento. As diferenças entre estuários poderão 

prender-se com as características das massas de água, nomeadamente com a composição 

físico-química e com o conteúdo em matéria orgânica. 

No presente estudo, o ácido palmítico foi o SFA mais abundante o que está de acordo com 

estudos semelhantes.5,19,20,21Comparativamente a outros estudos4,5, foi observada uma 

percentagem inferior de SFA em robalos de M1, M2 e S2 (cerca de 20% do conteúdo total 

em FA), enquanto em S1 esse valor foi muito semelhante (33%). Para dourada obteve-se um 

padrão semelhante, com o conteúdo em SFA a variar entre 15 e 21% do total em FA, o que é 

inferior ao encontrado em estudos semelhantes19,20. Globalmente, estes valores de SFA 

(entre 0,11 e 1,83 mg/g), tanto para D. labrax como para S. aurata são muito inferiores ao 

observado em organismos selvagens (cerca de 5,11 mg/g para robalo, e 6,40 mg/g para 

dourada).22 

Quanto ao conteúdo em MUFA, os robalos produzidos em M1 e M2 apresentaram 

resultados semelhantes (cerca de 35% do conteúdo total em ácidos gordos) ao encontrado 

por outros autores 4,5,21. No entanto, apenas os organismos produzidos nas aquaculturas do 

estuário do Sado obtiveram valores de ácidos gordos monoinsaturados semelhantes ao 

estimado para indivíduos selvagens22. Considerando as quatro aquaculturas os valores 

obtidos para dourada (entre 18 e 26%), foram inferiores ao verificado em estudos 

semelhantes (cerca de 30%)19,20. O conteúdo em PUFA dos grupos estudados foi bastante 

distinto do reportado em trabalhos semelhantes. Para robalo, e quando comparados com 
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outros estudos4,5 (13% e 17%), na aquacultura M1 (cerca de 27%) obtiveram-se valores 

superiores ao contrário do observado nas aquaculturas M2 e S1 (entre 7 e 10%). Para 

dourada, as percentagens de PUFA do conteúdo total em ácidos gordos (entre 33 e 40%) 

foram consideravelmente superiores ao reportado por outros autores19,20(entre 7 e 13%). 

Quanto ao perfil de PUFA, identificaram-se apenas dois ácidos gordos – LA e ácido 

docosadienóico – distinto do evidenciado nos estudos mencionados. Apesar de LA ser 

geralmente o PUFA mais abundante em robalo4,5 e em dourada19,20 de aquacultura, uma vez 

que está presente em óleos vegetais muitas vezes utilizados para o fabrico de rações, no 

presente estudo o conteúdo em ácido docosadienóico superou a abundância do primeiro. 

As abundâncias relativas de HUFA (cerca de 16% em robalo, em M1, e entre 20 e 29% em 

dourada, em todas as aquaculturas) foram semelhantes ao registado noutros estudos. Os 

restantes grupos de robalo (M2, S1 e S2) apresentaram valores superiores (entre 38 e 40%) 

ao mencionado nos referidos estudos e mais próximos do estimado para organismos 

selvagens. DHA e EPA foram os HUFA encontrados em maior quantidade, o que é 

consistente com outros estudos.4,519,20,21 

Considerando o conteúdo absoluto em ácidos gordos insaturados, os valores obtidos para 

D. labrax encontram-se muito aquém do estimado para organismos selvagens (12 mg/g)22,

com robalos de M1, M2 e S2 a apresentarem um conteúdo em FA insaturados inferior a

1mg/g de tecido muscular e os produzidos em S1, com 6,44mg/g de tecido. Para dourada,

os organismos produzidos nas aquaculturas do Mondego continham menos de 1mg/g de

tecido muscular, mas os organismos produzidos nas aquaculturas do Sado obtiveram

valores mais próximos do esperado para organismos selvagens22 (10 mg/g) (8 mg/g em

indivíduos produzidos na aquacultura S2 e 11 mg/g nos indivíduos de S1). As diferenças no

conteúdo das classes de ácidos gordos encontradas entre o presente estudo e demais

trabalhos semelhantes poderão prender-se essencialmente com o perfil em ácidos gordos

das rações fornecidas nos diferentes locais de produção, influência das condições de

desenvolvimento dos peixes e métodos de produção aplicados. As diferenças entre os

grupos estudados no presente trabalho poderão dever-se à qualidade e composição das

águas dos dois estuários, às fontes de alimento exógenas, aos métodos de administração do

alimento, e aos níveis de stress em cada tanque.

Sob o ponto de vista da nutrição e saúde humana, é de notar que os organismos estudados 

apresentam valores de SFA consideravelmente inferiores ao conteúdo em ácidos gordos 

insaturados, suportando a noção generalizada de que os peixes são ricos em ácidos gordos 

insaturados, especialmente ómega-3. Os organismos produzidos nas aquaculturas do 

estuário do Mondego apresentaram conteúdo em ácidos gordos insaturados inferiores ao 

esperado em organismos selvagens, enquanto os indivíduos produzidos no estuário do Sado 

apresentaram valores dos referidos FA próximos dessas estimativas, constituindo boas 

fontes destes ácidos gordos. Apesar de EPA e DHA poderem ser sintetizados pelo Homem a 
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partir de ácido linolénico, a taxa de conversão e as quantidades produzidas permanecem 

muito aquém das necessidades do organismo, pelo que estes ácidos gordos deverão ser 

consumidos pelos humanos na sua dieta.23,24 A dose diária recomendada de ingestão 

combinada de EPA e DHA, para a população Europeia, ronda 200-500mg, sendo superior 

para pessoas com doenças cardíacas e mulheres grávidas ou em período de lactação.23,24 De 

acordo com o presente estudo, apenas dourada proveniente do estuário do Sado e robalo 

de S1 apresentaram valores de EPA e DHA recomendados para adultos saudáveis. 

De um modo geral, a zona de produção dos organismos teve influência na acumulação de 

ácidos gordos, e, assim, no valor nutritivo das espécies, o que poderá constituir um 

constrangimento do ponto de vista do consumidor, uma vez que será desejável que um 

mesmo produto apresente iguais características independentemente da sua origem. 

O presente estudo permitiu compreender alguns dos fatores que poderão estar na origem 

das diferenças de valor nutritivo encontradas em robalo e dourada produzidos em 

aquaculturas situadas em dois estuários portugueses. No entanto, estudos futuros poderão 

aprofundar o conhecimento acerca dos métodos de produção de aquacultura semi- 

intensiva, das suas limitações e encontrar formas de diminuir o seu impacto. Por outro lado, 

a comparação da composição nutritiva de organismos de D. labrax e S. aurata, capturados 

ao longo da costa de Portugal e os produzidos em aquacultura, permitiria determinar as 

diferenças de valor nutritivo e, eventualmente, contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias de produção de peixe de elevada qualidade. 
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Resumo 

A pesca do camarão (Macrobrachium amazonicum) é realizada por maioria de mulheres, 

sendo uma das principais fontes de renda das famílias das pescadoras das comunidades 

varzeiras de Brasília e Catispera, no município de Parintins-AM. Ocorre em ecossistema 

devárzea, de forma intensiva, sem manejo e nem defeso, o que tem incitado uma redução 

no tamanho do crustáceo, provocando uma baixa no preço na hora da sua comercialização. 

O ambiente e a espécie vêm se esgotando em decorrencia da mudança na lógica produtiva. 

Este artigo resultado da pesquisa realizadai e objetiva analisar as consequências 

socioambientais causadas à pesca do camarão em Brasília e Catispera.  As considerações 

finais destacam a urgência da proteção socioambiental como meio para sustentabilidade 

dessa atividade produtiva pesqueira.  

Introdução 

A cidade de Parintins no Baixo Amazonas, está localizada à margem direita do rio Amazonas 

em direção ao Atlântico distante de 325 km em linha reta e 420 km por via fluvial de 

Manaus a capital do Estado. Conhecida nacional e, até, mundialmente, pelas suas tradições 

culturais e folclóricas, a cidade atrai pessoas de diversas localidades, se tornando o segundo 

município mais populoso do Estado, com 102.033 habitantes (IBGE, 2008), e espacialmente 

formada por 192 comunidades rurais (SEMPA, 2011), entre as quais muitas estão localizadas 

na APA – Nhamundá que ocupa 70% do município. 

i Dissertação de mestrado “As camaroeiras de Brasília e Catispera em Parintins-Am: trabalho e modo de vida 
em ambiente pesqueiro amazônico” / PPG-CASA/UFAM que compõe o Projeto de Pesquisa: “Na quilha da 
canoa: pescadores e pescadoras: trabalho, reconhecimento e Seguro Defeso”, com apoio do Edital Universal 
/CNPq, 2011-2013, coordenado pela prof. Dra. Elenise Faria Scherer. 
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As principais atividades econômicas desenvolvidas no município circunscrevem ao comércio 

de serviços e produtos, a agropecuária e a pesca, entre as quais a do camarão, realizada 

predominantemente pelas mulheres moradoras das comunidades Brasília e Catispera 

localizadas à margem esquerda do rio Amazonas em frente à sede municipal, num formato 

de ilha (mapa 01), num ecossistema de várzea nas proximidades da boca do Bom Sucessoj 

do Complexo Macuricana no exterior da Área de Proteção Ambiental – APA- Nhamundá. 

Mapa 01: Localização de Brasília e Catispera, Parintins-AM. 

Na época da enchente estas comunidades ficam completamente inundadas. Já no período 

da vazante elas compõem um contínuo de terra com formato de uma pequena ilha 

separada da APA Nhamumdá por um braço do rio Amazonas denominado de paraná do 

Espírito Santo (mapa 01). O movimento das águas influencia diretamente o modo de vida 

dessas famílias varzeiras que organizam suas vidas em função da sazonalidade dos rios. A 

força do rio  modifica  o mundo vivido dos homens, de modo que pode-se dizer que a água é 

uma dádiva do rio e ao mesmo tempo  um desafio (Tocantins, 2000). 

As duas comunidades que ora nos reportamos, não têm registros das histórias de suas 

origens, a não ser as informações repassadas oralmente de uma geração para a outra. 

Portanto, os dados obtidos apresentam-se fragmentados e contraditórios. Neste sentido, 

nas observações de Lima e Alencar (2001, p. 29), a memória coletiva que representa um 

retrato do passado e que desempenha um papel importante na construção da identidade 

do grupo torna-se fragilizada. 

1. São Sebastião da Brasília e Santo Antônio do Catispera

j Boca do Bom Sucesso: nome dado à entrada para o Complexo do Macuricanã. 
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A comunidade de Brasília é espacialmente menor em relação à Catispera como pode ser 

observado no mapa 01. No entanto, devido o processo histórico de ocupação vivem ali, 

sessenta e uma famílias, perfazendo um total de duzentos e cinquenta e três pessoas, sendo 

cento e trinta nove homens e centro e quatorze mulheres (entre crianças, jovens e adultos). 

Em Catispera residem vinte cinco famílias, perfazendo um total de setenta pessoas, sendo 

quarenta homens e trinta e uma mulheres (entre crianças, jovens e adultos). Praticamente 

todas as famílias vivem e trabalham com a pesca e a agricultura nos tempos da vazante, 

ambas realizadas em regime de economia familiar. A pesca do camarão realizada por 

maioria de mulheres é uma particularidade dessas comunidades, estudos como o de 

Cardoso (2011), já registravam o trabalho dessas pescadoras ribeirinhas. 

Como já foi registrado, a fonte de renda mais lucrativa é a pesca do camarão (julho a 

outubro) estendendo-se não raro até o mês de novembro. Destaque-se o trabalho das 

mulheres que preparam as iscas, a tradicional camaroeira, a captura da espécie e a 

comercialização. No raiar das manhãs atravessam enfileiradas de canoa ou de rabeta o rio 

Amazonas com destino a sede municipal para a comercialização dos crustáceos, sempre ao 

lado do Mercado Municipal da cidade. Elas fazem parte, também, há muito tempo da vida 

citadina, já que são conhecidas e aguardadas pelos consumidores dos camarões quase 

todos os dias da semana durante o chamado verão amazônico. 

A maioria dos lagos (13 lagos) de pesca fica localizado dentro do espaço territorial de 

Catispera (11 lagos) e somente dois em Brasília, mas em nenhum deles percebemos 

qualquer cuidado com a conservação ambiental. Acrescente-se, ainda, que devido à criação 

de bubalinos nas proximidades, sobretudo nos período da vazante dos rios contribui para a 

destruição da vegetação flutuante que margeam os pontos de pesca e servem de alimento 

para o camarão e outras espécies aquáticas. Essa situação tem gerado a diminuição dos 

crustáceos que atrelada à inexistência de um efetivo acordo de pesca e do período do 

defeso põe em risco de extinção essa atividade produtiva, com consequências 

socioambientais impactantes na vida das famílias residentes nos lagos.  

Como as demais comunidades rurais amazônicas as condições de vida são simples e típicas 

do modo de vida interiorano. Sem condições de saneamento básico, os dejetos humanos 

são jogados diretamente no rio, de onde se retira a água para consumo. Em vista disso os 

moradores principalmente as crianças, comumente adoecem de diarreia e micose, entre 

outras enfermidades tropicais (Relatório de Pesquisa, 2013). Porém, ainda que enfrentando 

várias dificuldades, como destaca Scherer a vida ribeirinha não é destituída de sentido, ao 

contrário, seus conhecimentos tradicionais contribuem com a conservação ambiental. 

2. A tradição inventada: as pescadoras e o ambiente pesqueiro
A pesca do camarão no município teve sua origem na comunidade de Santo Antônio do 

Catispera, nos anos de 1960, por iniciativa de uma jovem de 17 anos com descendência 
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portuguesa, chamada Ana Gomes Lima. Foi ela, segundo as narrativas, que inventou o 

apetrecho de pesca do camarão – a camaroeira (figura 01), bem como as iscas utilizadas 

para atraí-los. Esse instrumento produtivo é utilizado até os dias atuais.

Figura 01: Apetrecho – Camaroeira 

Fonte: Pesquisa de Campo 2013 

A camaroeira é um apetrecho artesanal confeccionado pelas próprias pescadoras por meio 

de um pedaço de estopa cortado em forma de um retângulo no qual são amarrados em 

suas extremidades dois pedados de madeira flutuante em forma de X, conforme pode ser 

observado na figura 01. Esse apetrecho não é seletivo, pelo fato de ser aberto, acaba por 

capturar os camarões de todos os tamanhos, incluindo os pequenos que ainda não 

atingiram a idade adulta e os ovados em época de reprodução.  

Entre a busca pela subsistência e a conservação da espécie, as pescadoras vivem um dilema: 

a captura intensiva e o risco de extinção dos recursos naturais. Embora elas tenham 

consciência dessa possibilidade, a captura e a comercialização seguem cotidianamente. 

Ainda que cultivem as roças e pequenas hortas, a pesca do crustáceo acaba se sobrepondo 

as demais atividades produtivas.  É a forma de subsistência das famílias aliada aos 

programas de transferência de renda do governo federal. 

Percebemos que as instituições governamentais que cuidam da questão ambiental, nem as 

da sociedade civil como a Colônia de Pescadores Z -17 e Sindpesca, nem as próprias 

pescadoras reúnem-se para discutir os impactos que a prática pesqueira causa nesses 

ambientes lacustres. Assim como, não se procuram alternativas por meio da adoção de 

outro tipo de apetrecho que seja seletivo e não coloque em risco nem as espécies nem a 

vida das pescadoras.  

Por outro lado, as pescadoras conhecem e já tentaram fazer uso do matapi – tipo de 

apetrecho de pesca para capturar camarão muito utilizado nos estados do Amapá e Pará 

que captura somente os camarões em tamanho adulto. Ocorre que as pescadoras não 

obtiveram êxito com o matapi, de acordo com as suas narrativas, os camarões 
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simplesmente não entram no apetrecho. A tradição inventada – a camaroeira, acabou 

prevalecendo embora elas saibam que é necessário a criação de um outro tipo de apetrecho 

mais apropriado  que não degrade o ambiente e propicie renda para a reprodução do grupo 

familiar.   

Percebemos que a ausência de um efetivo acordo de pesca reflete a falta do diálogo 

necessário entre os pescadores e das organizações pesqueiras das quais são associados para 

com eles. A falta de informações adequada atrelada as não discussões e as informações 

distorcidas sobre o assunto junto aos pescadores contribuem para conflitos socioambientais 

e a não conservação dos recursos de uso coletivo. As experiências de acordo de pesca em 

outros lagos amazônicos (Santos, 2004) têm ou vem demonstrando que o sucesso depende 

de diálogos constantes com os agentes envolvidos no processo.  

Outra questão também importante a ser abordada e que influencia diretamente o ambiente 

natural e social da pesca do camarão em Brasília e Catispera, é a definição de políticas 

governamentais que assegurasse a reprodução da espécie. Já que as circunstancias 

socioeconômicas cotidianas, ou seja, as necessidades mínimas das famílias são atendidas a 

partir da comercialização do camarão. É praticamente este trabalho que rende ganhos aos 

grupos domésticos. Sabe-se que em outros momentos a pesca começou sendo apenas para 

consumo próprio e gradativamente passou a ser quase que exclusivamente para 

comercialização e, portanto, ganhos necessários à subsistência familiar.  

Essa mudança na produção pesqueira ocorreu em razão do contexto econômico da década 

de 60 em Parintins, quando houve a decadência do cultivo da juta que era a principal 

atividade produtiva do município, em especial das comunidades de Brasília e Catispera. 

Coincidentemente, neste momento com a estratégia de subsistência – a pesca do camarão 

iniciada por dona Ana Gomes começou a se destacar devido a sua rentável comercialização 

na sede municipal. 

O crustáceo tem um bom valor comercial no mercado e sua venda representa o maior 

rendimento econômico obtido pela família das pescadoras durante o ano. O dinheiro 

adquirido com a comercialização é utilizado com prioridade na melhoria da reprodução 

familiar e para confecção dos apetrechos de pesca. 

3. As mulheres, o trabalho e os direitos sociais
Entre as trinta e uma mulheres de Catispera, oito são declaradamente pescadoras de
camarão. Já em Brasília, das cento e quatorze mulheres, somente dezessete se auto
identificam como pescadoras de camarão. As demais, embora sejam pescadoras, não se
auto identificam como tal porque não se reconhecem o trabalho que realizam como uma
atividade de pesca. Alegam, dentre outros motivos, o fato de não pescarem com frequência

561

Parte II



e/ou pescarem eventualmente. Como observa Goes (2008), a nomeação mulher pescadora 
é resultado de processos sociais históricos e culturais.  

As mulheres entrevistadas são pescadoras não só de camarão, mas também de outras 

espécies. Entretanto, poucas possuem o Registro Geral da Pesca – RGP e têm acesso ao 

Política de Seguro Desemprego ao Pescador Artesanal - PSDPA. Isso ocorre devido à falta de 

acesso a informação e/ou informação confusa, pois quando questionadas sobre o motivo de 

não possuírem RGP, muitas responderam porque o marido já é registrado e recebe o SD, 

então elas “não podiam se registrar se não o marido perderia o Seguro Defeso” (Pesquisa de 

Campo, 2013). 

A Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, em seu art. 4º, parágrafo único, trouxe uma 

concepção ampliada de pesca e contribuiu para o reconhecimento das mulheres como 

agentes produtivos quando considera que a Atividade Pesqueira Artesanal são os trabalhos 

de confecção, reparos de artes e apetrechos de pesca e o processamento do produto da 

pesca artesanal, nos quais é grande e significante a presença feminina. 

Em Parintins a maioria das pescadoras de camarão não possui sequer o RGP, ficando a 

margem dos direitos sociais e trabalhistas já conquistados pela categoria. Há de se destacar 

que dos mil novecentos e sete pescadores cadastrados nas entidades representativas da 

categoria - a Colônia dos Pescadores Z-17 e o Sindpesca, apenas 13,8% são mulheres o que 

não correspondem  à realidade. Mesmo sendo o Sindpesca dirigido por uma mulher 

pescadora, este fato em si não garante uma discussão e avanço no sentido da busca pela 

conquista dos direitos ao qual essas trabalhadoras tem, apesar de significar uma avanço no 

que diz respeito à ocupação da mulher em espaços de poder, se faz necessário um 

movimento entre as mesmas onde possam discutir sua identidade de trabalhadoras da 

pesca, as diferenças de gênero no universo pesqueiro, o acesso aos direitos reconhecidos e 

a busca da conquista de suas demandas ainda não inclusas na legislação.  

Nacionalmente, as pescadoras têm alcançando visibilidade social e política, o que significa 

um avanço no plano das políticas públicas em relação ao reconhecimento do trabalho da 

mulher, porém não basta o estabelecimento das políticas públicas se faz necessário criar as 

condições de acesso a elas, como destacou Maneschy (2010). Entretanto, a maioria se 

encontra a margem das políticas públicas, ou seja, na invisibilidade. Quando chega à época 

da aposentadoria muitas já se encontram com várias enfermidades adquiridas no decorrer 

dos anos em função do exercício da profissão, sem a assistência social e proteção devidas, 

como é o caso das doenças de pele e a deficiência visual. Muitas falecem sem nunca terem 

tido o acesso aos direitos sociais. 

O cotidiano do trabalho produtivo e reprodutivo ocupa mais de 12h diárias da vida das 

pescadoras. Por serem pluriativas e desenvolverem outras atividades produtivas que dão 
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suporte econômico para a família no período da vazante quando se dedicam a ser 

agricultoras rurais. A multidirecionalidade dada nas atividades femininas reforça a 

invisibilidade do trabalho das mulheres dificulta a identificação como trabalhadoras. Nessa 

condição, ficam excluídas dos correspondentes direitos sociais e previdenciários, como no 

caso das pescadoras de camarão. (Alencar, 1993) 

O trabalho das mulheres com a pesca do camarão inicia-se muito cedo, com a preparação 

para a captura do crustáceo e consiste no preparo da isca. Os outros utensílios, materiais e 

equipamentos que dão suporte a pesca são a lanterna e o saco vermelho - de transportar 

cebolas vazio (ver figura 02); o transporte é realizado em bajara (canoa grande, geralmente 

com cobertura com um motor ao meio) ou rabeta (canoa com motor na polpa) e casco 

(canoa pequena feita na maioria das vezes do tronco de árvores, sem motor, movida a remo 

– ver figura 03) que leva as pescadoras aos lagos acessíveis por furos e igarapés, no qual a

canoa maior pode trafegar.

 Figura 02: Lanterna e saco vermelho  Figura 03: casco 

Fonte: Pesquisa de Campo 2013 

Durante todo o processo da pesca, elas vão ensinando aos filhos e as filhas que as 

acompanham sempre.  A captura dos crustáceos ocorre por meio da camaroeira, às 

margens dos lagos, rios ou igarapés, onde as pescadoras laçam a isca no apetrecho e depois 

recolhem os crustáceos capturados (ver figuras 04 e 05). Os camarões buscam alimentos em 

meio as raízes da vegetação flutuante. 
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 Figura 04: Lançamento da isca no apetrecho      Figura 05: Captura dos crustáceos 

      Fonte: Pesquisa de Campo 2013 

O tempo de pesca entre a saída e retorno para casa é muito variado, geralmente elas saem 

para pescar às 16h e retornam às 20h/21h se a pesca for boa, ou seja, capturarem uma boa 

quantidade. Se a pesca for fraca, elas às vezes dormem nos lagos e só retornam no outro 

dia. Segundo relatos das próprias pescadoras em outros tempos, em uma única noite, 

chegavam a capturar de duas a cinco bacias grandes de alumínios cheias. Atualmente, elas 

levam quase três dias a uma semana para encherem uma bacia. Essa situação demonstra 

como o camarão vem diminuindo ano a ano nos lagos pesqueiros próximos. 

A conservação do crustáceo ocorre por meio do seu cozimento, realizado em uma fogueira 

no quintal de casa com sal e pouca água (ver figura 06). Tudo é feito de forma artesanal, 

envolvendo praticamente todos os membros da família. Na manhã posterior a pescaria, o 

camarão é levado para a sede do município, onde é comercializado ao lado do mercado 

central, a margem da rua (ver figura 07), de domingo a domingo.  

 Figura 06: Cozimento do camarão  Figura 07: Comercialização do camarão 

Fonte: Pesquisa de Campo 2013 

A venda feita por litro e/ou frasco. Cada frasco são dois litros e o valor oscila entre Rs 10,00 

a R$ 18,00.  O tempo que as pescadoras ficam no mercado, aproveitam para resolver 

situações diversas, como a compra de mantimentos para a família, marcação de consultas 

médicas, negociação dos produtos resultante do roçado entre outros. Os camarões que 

foram comercializados, produto final do trabalho desenvolvido em regime de economia 

familiar, no qual as mulheres desempenharam um papel estruturante e empregam sua mão 

564

Parte II



de obra, foram transformados em mercadorias. É aí, que elas se realizam no seu ser social. 

Mas, permanece para quem observa e para elas próprias, o conflito existencial entre a luta 

pela subsistência e (in) sustentabilidade dos recursos aquáticos que contribuem para 

reprodução social dos grupos domésticos.  

Considerações 

Apesar das pescadoras de camarão residentes nas comunidades de Catispera e Brasília 

serem reconhecidas socialmente pela comunidade parintinense como pescadoras e terem 

na legislação pesqueira suas atividades reconhecidas como de pescadora artesanal, estas 

legítimas e legalmente trabalhadoras da pesca não são devidamente registradas como 

pescadora em razão do não acesso a política pública que ocorre devido a falta de 

informação dessas trabalhadoras que sinaliza para o distanciamento existente entre as 

entidades representativas do setor e a ausência de uma organização e movimento social em 

torno da categoria. 

Os avanços existentes no campo da legislação pesqueira são muito significativos em relação 

ao reconhecimento do trabalho realizado pelas mulheres como atividades pesqueiras, mas 

há muito que melhorar, em Parintins, a grande maioria das camaroeiras em estudo não tem 

sequer seu registro de pescadora, pois mesmo se auto identificando como pescadoras elas 

acreditam que a oficialização deste pode por em risco e levar a perca dos direitos de 

pescador do marido, principalmente em relação ao SD.  

As camaroeiras trabalham cotidianamente na pesca e contribuem significativamente para a 

movimentação da economia local e sustento de suas famílias, mas vivem a margem de seus 

direitos de pescadoras e mulher, sem acesso a saúde, a educação e a segurança dentre 

outras situações de vulnerabilidade pessoal e social ao qual se encontram. Quando chega a 

época de se aposentarem, doentes e fragilizadas acabam desistindo da aposentadoria. 

A ausência de uma devida efetivação das políticas públicas que levam em consideração o 

modo de vida e os conhecimentos tradicionais da população ribeirinha juntamente com a 

falta de uma educação que possibilite a autonomia e a prática do exercício da cidadania por 

parte da população mais o avanço imprudente do capitalismo e ausência do poder público 

vem pondo em situação de risco a permanência da existência de atividades artesanais como 

a da pesca do camarão realizada por maioria de mulheres em Brasília e Catispera, gerando 

com isso vários danos de ordem pessoal e social. 
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Resumo 

As margens costeiras e estuarinas constituem-se como recursos naturais passíveis de vários 

usos, ao mesmo tempo que constituem zonas de especial importância para a biodiversidade, 

sendo o habitat para muitas espécies vegetais e animais que apenas aí se desenvolvem. São 

igualmente zonas especialmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, 

particularmente aos relacionados com a subida do nível médio do mar e inundações. Apesar 

das suas potencialidades e das suas vulnerabilidades, nem sempre é possível a 

implementação de medidas capazes de regular com eficácia os usos. Actualmente, existem 

instrumentos que, ao definir as margens costeiras e estuarinas como res publicæ, permitem 

regular a sua utilização. Tanto em Portugal, como no Brasil, existem institutos jurídicos 

especialmente concebidos para regular a ocupação das margens costeiras e estuarinas por 

privados, os quais partilham a mesma génese de filosofia jurídica e prosseguem efeitos 

similares. Aquando da sua criação, é verdade que nem o Domínio Publico Marítimo (DPM) 

nem os Terrenos de Marinha (TM) prosseguiam explicitamente fins ambientais ou de 

ordenamento, mas tão-somente definir essas zonas, com elevada importância 

geograficamente estratégica, como importantes em sede de defesa nacional, na livre 

circulação de pessoas e bens e merecedoras da livre fruição por qualquer cidadão. Este 

artigo desenvolve uma reflexão sobre os conceitos subjacentes a cada figura jurídica 

associada ao DPM e aos TM e o seu futuro. 

Introdução 

Os leitos e margens das zonas costeiras e estuarinas são recursos naturais passíveis de 

vários usos e com diferentes funções, tendo-se tornado objeto de diferentes instrumentos 

de gestão e proteção, quer do território, quer ambiental, de entre os quais assume especial 

relevância a figura do Domínio Público Marítimo (DPM) português. Estas zonas costeiras, 

Kay et al.1 podem ser consideradas como um exemplo emblemático de ecossistemas 

complexos, sendo o lar de uma grande população de residentes permanentes e turistas, 

bem como de várias atividades económicas. O DPM engloba os leitos e margens como bens 

comuns do país, res publicæ, e, como tal, protegidos de acordo com os instrumentos que o 

próprio país considera necessários e geridos pelas entidades públicas consideradas 
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relevantes. De acordo com o art.º 3.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, alterada pela 

Lei n.º 78/2013, de 21 de Novembro, pela Lei n.º 34/2014, de 19 de Junho, e pela Lei n.º 

31/2016, de 23 de Agosto, que a republicou, o DPM compreende todas as águas costeiras, 

territoriais e interiores sujeitas à influência das marés, bem como os seus leitos e margens, 

tendo o seu limite exterior coincidente com o da plataforma continental.  

Considerando a transversalidade da importância dos referidos recursos, vários são os países 

que estabeleceram, ou estão em fase de implementar, no seu ordenamento jurídico uma 

figura similar ao DPM português. Atenta a partilha da mesma génese e várias paridades na 

sua gestão, é feita uma análise comparada com os Terrenos de Marinha consagrados na 

moldura jurídica brasileira. Segundo o art.º 2º do Decreto-Lei nº 9.760/46, de 5 de 

Setembro, são Terrenos de Marinha (TM) os situados numa faixa com a largura de 33 

metros, medidos em planimetria para a parte da terra, da posição da linha da preamar 

média de 1831, situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, 

até onde se faça sentir a influência das marés.  

Metodologia 

O presente trabalho teve por base uma análise da legislação que, nos ordenamentos 

jurídicos português e brasileiro, tem regulado as áreas ribeirinhas que integram o respectivo 

domínio público, a qual permitiu não só estabelecer as semelhanças na sua génese mas 

também perceber em que medida os modelos de gestão dominial adoptados prosseguem, 

ou não, os mesmos fins. Para além disso, foram também comparadas correntes doutrinárias 

e aferida a diferença existente relativamente à produção e publicação de artigos e outras 

obras sobre o assunto. 

Análise 

I. O Domínio Público Marítimo português

Nos termos da Lei fundamental da República Portuguesa, o domínio público conglomera as 

águas territoriais com seus leitos e os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, 

lagoas e cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos (al. a) do n.º 1 do 

art.º 84.º); no entanto, pela al. f) do n.º 1 do art.º 84.º da CRP é permitida a classificação de 

outros bens, encontrando-se assim ressalvada a dominialidade das margens. 

Considerando que a elaboração deste trabalho versa sobre a parte emersa do DPM – as 

margens costeiras e estuarinas, podemos considerar o uso em Portugal da designação 

adoptada em Espanha2, ao referir esses terrenos marginais como Domínio Público Marítimo 

Terrestre (DPMT). Esta designação permite contextualizar facilmente o âmbito de referência 

à parte emersa do DPM, considerando que o mesmo, como dito, se refere a uma área muito 

mais vasta, englobando os fundos marinhos relativamente aos quais não subsistem 

quaisquer dúvidas sobre a sua dominialidade. 
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Figura 1 Espaços do DPM português (trabalho do autor sobre imagem disponível em: 

http://app.regiaocentro.net/UserFiles/Art_4_Espacos_Maritimos_VF.png ) 

Curiosamente, em Portugal não são encontradas quaisquer referências ao porquê da 

dominialização, em 1864, das praias de mar e das margens dos rios navegáveis e flutuáveis. 

Contudo, quando lidas as Ordenações Afonsinas3, as Ordenações Manuelinas4 e as 

Ordenações Filipinas5, é transversal a todas a reserva para o património real (da Coroa) dos 

rios navegáveis, e os de que se fazem os navegáveis, se são caudais que corram em todo o 

tempo (…) dos portos de mar onde os navios costumam ancorar (…) e das ilhas adjacentes 

mais chegadas ao Reino. Apesar da lacuna apontada, devemos entender que também em 

Portugal se pretenderam salvaguardar primeiramente os interesses de defesa militar e da 

livre navegação e embarque de pessoas e bens. Importa também aqui notar as referências 

encontradas nas Ordenações Manuelinas e Filipinas determinando ser direito real os 

impostos que desde sempre os reis costumaram receber das Marinhas em que se faz sal no 

mar, ou em qualquer outra parte, deixando implícita a ideia de que as mesmas seriam, e 

assim se manteriam, privadas. 

Após vária e dispersa legislação sobre o DPM, a margem, o referido DPMT, tal como hoje é 

entendida, teve os seus actuais limites fixados pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro. Por 

definição, o DPMT pertence ao Estado (art.º 4.º) sendo administrado pela sua administração 

indirecta (n.º 1 do art.º 9.º). Esta Lei regula a titularidade dos recursos hídricos e tem de ser 
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entendida em conjugação com a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, alterada pelos 

Decretos-Lei n.º 245/2009, de 22/09, n.º 60/2012, de14/03 e n.º 130/2012, de 22/06, e 

ainda pelas Leis n.º 17/2014, de 10/04 e n.º 42/2016, de 28/12, que estabelece o 

enquadramento para a gestão das águas superficiais, designadamente as águas interiores, 

de transição e costeiras (n.º 1 do art.º 1.º), consubstanciando a Lei da Água. 

Em Portugal o princípio subjacente à utilização do DPMT é o do livre uso e fruição por todos, 

nomeadamente na sua vertente lúdica e de estadia. No entanto, o legislador previu a 

utilização privativa dos recursos hídricos dominiais, tal como reflectido no art.º 59.º da Lei 

n.º 58/2005, cujo sentido enformador é o da utilização a título precário, mediante a licença

ou concessão, por um prazo definido, pese embora a possibilidade da sua renovação.

Qualquer transferência do título de utilização carece de prévia concordância da entidade

administrante (salvo nas transmissões mortis causa, com pronúncia posterior) podendo essa

entidade não autorizar a transmissão pretendida revogando o título por falta de idoneidade.

Por outro lado, qualquer utilização privativa do DPMT acarreta o pagamento de uma taxa de

utilização de recursos hídricos, a qual varia em função do tipo de benefício obtido

(habitação, comércio, agricultura, culturas biogenéticas, hotelaria e turismo, indústria, etc.),

para além do pagamento do imposto municipal sobre imóveis (IMI), devido pelo uso e

fruição dessa mesma área. Cessando a utilização privativa, a norma é a da reposição das

condições naturais do terreno aquando do início da utilização ou a reversão gratuita das

benfeitorias edificadas para a entidade administrante.

Toda esta edificação jurídica do DPMT foi construída na base do interesse público, o qual se 

mantém mesmo nos casos de utilização privativa porquanto a mesma prevê, por um lado, o 

ressarcimento da colectividade através do pagamento de uma taxa de utilização 

correspondente ao uso efectivo e, por outro, a reposição das prévias condições existentes 

ao início dessa utilização.  

Temos assim que o DPMT em Portugal, enquanto conjunto de bens dominiais, mantém a 

tradição romana de res communius omnes, devendo ser, por princípio, de uso e fruição livre 

e conjunta. Esta forma de entender os recursos naturais desde sempre foi defendida, 

mesmo na área literária, como podemos constatar na afirmação de Ovídio, ao referir-se 

expressivamente à água, ao sol e ao ar como um “domínio público”6. Mas porque em 

Portugal a dominialização da margem costeira e estuarina ocorreu com a entrada em vigor 

de um Decreto Régio de 31 de Dezembro de 1864, no uso de uma autorização legislativa 

concedida ao Governo por uma Carta de Lei de 25 de Junho de 1864, sobre a polícia de 

viação. Como referido no texto do seu preâmbulo, no projeto de Código Civil tratar-se-iam 

das águas públicas, comuns e particulares, pelo que o referido Decreto de 31 de Dezembro 

de 1864 não se pronunciaria sobre as mesmas. No entanto, no n.º 2 do seu art.º 1.º é feita a 

referência à dominialidade dos portos de mar e praias, rios navegáveis e flutuáveis e suas 

margens, canais e valas e dos portos artificiais e docas existentes e futuras. 
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Desde a entrada em vigor do Decreto de 31 de Dezembro de 1864 que alguns proprietários 

particulares reivindicaram os seus direitos de propriedade privada sobre parcelas de leitos e 

margens das águas do mar e outras águas navegáveis ou flutuáveis, e com razão, porque o 

ordenamento jurídico, salvaguardando situações excepcionalíssimas, apenas tem aplicação 

futura (cfr. art.º 12.º do Código Civil). Tal possibilidade, a do reconhecimento da 

propriedade privada, sempre foi atendida sob a forma de delimitação, e várias são as ações 

de demarcação e delimitação intentadas contra o Estado desde finais do séc. XIX. Para que a 

propriedade privada sobre parcelas de leitos ou margens dominiais seja reconhecida, o 

particular tem de provar documentalmente que tais terrenos já estavam na propriedade 

privada em data anterior a 31 de Dezembro de 1864 ou, no caso de costas em arriba, 22 de 

Março de 1868, estando o regime e especificidades do reconhecimento da propriedade 

privada plasmados no art.º 15.º da referida Lei n.º 54/2005. 

No entanto, mesmo nos casos em que a referida propriedade privada é reconhecida, o 

interesse público mantém-se salvaguardado sob a forma de restrições e servidões de 

utilidade pública, as quais restringem sobremaneira o direito de propriedade plena. Na 

prática, a principal consequência desse reconhecimento é a isenção do pagamento de taxas 

pela utilização privativa; a contrario, nos termos do art.º 21.º da Lei n.º 54/2005, de 21 de 

Novembro, as parcelas privadas de leitos ou margens das águas do mar e das águas de 

transição ficam sujeitas às servidões estabelecidas por lei, nomeadamente a uma servidão 

de uso público, no interesse geral de acesso às águas e de acesso para a sua fiscalização e 

policiamento pelas entidades competentes, a não permissão de execução de quaisquer 

obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade com jurisdição sobre a 

matéria e a obrigação de as manter em bom estado de conservação, procedendo à 

correcção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza das margens. 

Considerando as restrições e servidões supra referidas, as quais mantêm o interesse público 

de forma prevalecente sobre o direito privado, constata-se que a classificação de um 

terreno como integrado no DPMT tem como principal diferença, face ao mesmo terreno ser 

considerado propriedade privada, a possibilidade de cobrança de uma taxa de ocupação 

pela sua utilização.  

II. Os Terrenos de Marinha e os acrescidos de marinha brasileiros

Quanto à designação utilizada na legislação brasileira, a definição de terrenos de marinha 

pode ser encontrada no § 1.º do art.º 1.º do Decreto n.º 4.105, de 22 de Fevereiro de 1868, 

nos termos do qual TM são todos os que, banhados pelas águas do mar ou dos rios 

navegáveis, vão até à distância de quinze braças craveiras [33 metros] para a parte de terra, 

contadas desde o ponto a que chega o preamar médio. Em termos meramente geográficos, 

tais terrenos constituem uma faixa de terra ao longo de toda a costa, onde se incluem os 

estuários, brasileira, na qual se inserem vários aglomerados urbanos. Quanto aos acrescidos 
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de marinha, são os terrenos que resultam do recuo das águas, não existindo por isso uma 

alteração nos TM, cuja localização se mantém inalterada. 

A legislação que, ainda em vigor, regula o regime jurídico dos bens da União é o Decreto-Lei 

nº 9.760/46, de 5 de Setembro, sendo por isso apelidado de Lei Geral dos Imóveis Federais 

(Brito7). Se o Estado português é unitário, respeitando o regime autonómico insular (n.º 1 

do art.º 6.º da Constituição da República), a República Federativa do Brasil é formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (art.º 1.º da Constituição da 

República Federativa do Brasil). Se em tempos idos existiu alguma confusão e indefinição 

sobre a pertença dos TM à União, aos Estados ou aos Municípios, a Constituição de 1988 

veio clarificar a sua situação ao referir expressamente que os terrenos de marinha são bens 

da União (ponto VII do art.º 20.º). Por serem bens da União, a sua gestão compete ao 

governo federal, através da Secretaria do Património da União, na dependência do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Figura 2 Esquema dos terrenos de marinha e acrescidos de marinha Fonte Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão 

Na génese dos TM, de acordo com Gasparini8, esteve presente a necessidade de defesa do 

território, considerando a importância que se dava a tais terrenos com o interesse de os 

preservar para a construção de obras ou implantação de serviços militares, a sua 

necessidade para o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias públicas e 

572

Parte II



particulares, a obtenção de uma renda e, nalguns casos pontuais, a extração de sal. 

Também este autor faz referência a uma primeira norma que dispõe sobre os terrenos de 

marinha, afectando-os ao “ [...] serviço de defesa da terra [...] ”, referindo a Ordem Régia de 

21 de outubro de 1710 pela qual estas áreas foram excluídas das sesmarias porquanto não 

deveriam ser apropriadas plenamente por particulares de forma perpétua. A figura das 

sesmarias foi amplamente utilizada e decorria da necessidade de povoamento dos 

territórios ultramarinos portugueses, consistindo na cedência de parcelas de terra a 

particulares com a condição de que estes nela se estabelecessem e a colonizassem; tais 

cedências, que constituíam verdadeiros títulos de posse plena, eram apenas suscetíveis de 

revogação pelo não cumprimento dos encargos assumidos, regressando as terras à Coroa. 

Aconteceu que em 15 de Novembro de 1831 foi publicada a Lei Orçamentária para o ano 

económico de 1 de Julho de 1832 a 30 de Junho de 1833, transferindo as marinhas TM para 

as Câmaras municipais para que estas os aforassem. Constata-se assim que, de acordo com 

Silva9 e Valença10, aquela norma orçamentária permitiu a apropriação privada dos terrenos 

de marinha unicamente com fins de arrecadação fiscal.  

A sua ocupação segue o antigo modelo da enfiteuse, também designada de aprazamento ou 

aforamento, a qual é definida como um direito real sobre coisa alheia e conferindo, a título 

perpétuo, ao enfiteuta os poderes relativos ao domínio útil do prédio (uso e fruição), 

mediante a contraprestação de um encargo anual, o foro, ao senhorio direto. O domínio útil 

é assim concedido a um particular que pode usar e fruir o prédio como seu, e pode ser 

transmitido livremente, devendo o enfiteuta compensar pecuniariamente o senhorio (titular 

do domínio directo) pela transmissão do prazo por acto oneroso inter vivos; esta 

contrapartida tem a designação de laudémio.  

A ocupação privada dos Terrenos de Marinha, bem como dos acrescidos de 

marinha, seja por particulares, comércios ou indústrias, enseja o pagamento 

de uma retribuição pelo uso de um bem público, isto é, que pertence a todos 

os brasileiros. 

A depender do regime de ocupação do terreno, o responsável deverá recolher 

anualmente o foro ou a taxa de ocupação. Além disso, sempre que houver 

comercialização de um imóvel em Terreno de Marinha deve haver o 

recolhimento do laudêmio.  

Os recursos arrecadados dessa forma são conhecidos como “receitas 

patrimoniais”11  

Com a publicação da Lei Nº 13.240, de 30 de Dezembro de 2015, que dispõe sobre a 

administração, a alienação, a transferência de gestão de imóveis da união e seu uso para a 

constituição de fundos, foram introduzidas alterações significativas não apenas no 

percentual que constitui o foro e do laudémio, como também na gestão patrimonial dos 

terrenos de marinha. 

573

Parte II



É indubitável que a referida Lei n.º 13.240/2015 prevê que a União possa dispor dos seus 

bens imóveis por alienação, contudo, nos termos do ponto II do § 2.º do seu art.º 1.º, essa 

possibilidade está vedada relativamente aos terrenos na faixa de segurança, definida no § 

3.º como correspondendo à extensão de trinta metros a partir do final da praia.

Assim sendo, pese embora a lei autorize a alienação dos imóveis da União, exclui 

explicitamente da tutela legal os imóveis situados na faixa de segurança (com a extensão de 

30 metros a partir do final da praia). Ora, sabendo-se que os terrenos de marinha são os 

localizados na área de 33 metros a partir da linha de preamar média de 1831 (cfr. art.º 2.º 

do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946) e contando que esta fique ainda dentro 

do perímetro de praia, acrescentando os 33 metros para identificar os terrenos de marinha, 

estes ainda estão dentro da exclusão definida como faixa de segurança, pelo que 

dificilmente será possível utilizar o instituto da alienação pela União, tal como definido, nos 

imóveis à beira mar. 

No Brasil, o foro devido pela ocupação dos TM corresponde a uma taxa anual de 2% sobre o 

valor do terreno (vidé Lei nº 13.240/2015). A transmissão é livre mas implica o pagamento 

de um tributo devido pelo não exercício do direito de preferência da União, o laudémio, 

cujo valor é de 5% sobre o valor do terreno, excluindo as benfeitorias existentes. 

A primeira legislação brasileira sobre a concessão dos TM remonta a 1868, com a publicação 

do Decreto n.º 4.105, de 22 de Fevereiro.   

Conclusão 

Apesar de no presente existirem diferenças substanciais na gestão da margem costeira e 

estuarina, em Portugal e no Brasil, fruto da natural evolução e consolidação de filosofias e 

correntes jurídicas, não se pode olvidar que durante alguns séculos as leis eram comuns ao 

Império, facto pelo qual os primórdios da legislação brasileira, enquanto país, tiveram uma 

forte influência dos preceitos vigentes em Portugal sendo, ainda hoje, um sistema jurídico 

com forte influência do direito romano. 

Relativamente à importância que o DPMT e os TM têm merecido junto da comunidade 

jurídica, e mesmo académica, portuguesa e brasileira, atento o fosso existente entre o 

número de publicações nos dois países, facilmente se conclui que as dissemelhanças são 

grandes. Pese embora não se tenha encontrado a justificação para tal desigualdade, 

podemos assumir que em Portugal a existência do DPMT tem sido vista como um dado 

adquirido e sem grande impacto na vida das populações ribeirinhas enquanto no Brasil a 

existência dos TM tem sido alvo de alguma polémica, em grande parte pelos vários tributos 

que impendem sobre essas zonas dominiais, para além da vontade dos Estados em 

reivindicarem para si esse conjunto de bens que, no termos da constituição, pertencem à 

União. Tal discussão tem conduzido a que exista maior produção e publicação doutrinária 
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sobre o assunto, existindo por isso uma maior consciencialização social e política, o que 

poderá facilitar um futuro processo de revisão legislativa. 

Longe dos princípios enformadores do DPMT e dos TM, os dois países devem promover uma 

discussão e análise dos seus institutos à luz das actuais necessidades de preservação dos 

recursos naturais e da salvaguarda das populações ribeirinhas face às inegáveis alterações 

nos níveis médios do oceano e nas suas amplitudes de maré decorrentes das alterações 

climáticas. 
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Resumo 

A erosão costeira, além de estar presente em diversas áreas a nível mundial, é um 

problema complexo em termos das suas causas, consequências e estratégias para lidar 

com a mesma. Estratégias individuais e comportamentos preventivos dependem do 

valor esperado, que é afetado pelos ganhos e perdas monetárias e pela probabilidade 

percecionada de ocorrência de erosão – perceção do risco, que é o tema principal deste 

artigo. A perceção do risco depende, entre outros, de variáveis específicas à atitude do 

indivíduo face ao risco e da familiaridade e experiência do indivíduo com a fonte de 

risco. O presente artigo pretende analisar o risco de erosão percecionado por diferentes 

tipos de indivíduos quanto à sua relação com a área em estudo. Adicionalmente 

investigam-se determinantes da perceção do risco de erosão. 

Motivação 

A erosão costeira é um problema característico de países com áreas costeiras extensas, 

como é o caso de Portugal há vários anos. Num contexto onde o nível do mar 

provavelmente continuará a subir, vários desafios surgirão quer numa perspetiva 

política quer numa perspetiva de decisão individual quanto à localização da 

propriedade. Embora as áreas costeiras possam ser mais propensas a impactos 

negativos de erosão, a sua localização pode igualmente ser percecionada como destino 

de férias atraente e, como tal, atraem investimentos imobiliários. Como consequência, 

a perceção da erosão costeira terá impacto nas decisões do mercado de propriedade 

individual. No presente artigo exploramos o papel da perceção do risco de erosão 

costeira e a avaliação desse risco por diferentes grupos de indivíduos. 

O artigo encontra-se organizado da seguinte forma. Numa primeira fase, discutimos, 

brevemente,  a  literatura  da  perceção  do  risco.  Posteriormente,  apresentamos  a 

metodologia, a recolha de dados e a discussão dos principais resultados. A seção final 

conclui o artigo com algumas implicações desta linha de investigação. 
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Revisão de literatura 

Uma vasta literatura tem discutido, ao longo dos anos, os determinantes da perceção 

do risco, concluindo que esta varia entre indivíduos e entre grupos de indivíduos com 

características comuns. Uma das explicações é o nível de informação. Considerando que 

os especialistas têm acesso a mais informação e maior capacidade para processar 

informação complexa, argumenta-se que a perceção do risco pelos especialistas é mais 

precisa do que a dos leigos.1 Contudo, de acordo com Slovic (1999, p. 690)2 “the 

probabilities and consequences of adverse events are assumed to be produced by 

physical and natural processes in ways that can be objectively quantified by risk 

assessment. Much social science analysis rejects this notion, arguing instead that risk is 

inherently subjective”. Bickerstaff (2004)3 aborda a perceção do risco como uma 

construção socio-cultural e não apenas psicológica. A perceção do risco pelos indivíduos 

depende de variáveis sociais e culturais. Segundo Renn (2004, p. 406)4 “people construct 

their own reality and evaluate risks according to their subjective perceptions” e Slovic 

(1999, p. 699)2 argumenta que “danger is real but risk is socially constructed”. A 

avaliação do risco é deste modo uma tarefa social, política e psicológica bastante 

complexa. 

A literatura tem identificado vários determinantes da perceção do risco. Slovic et al. 

(1981)5 defendem que os indivíduos respondem aos perigos tendo em conta a forma 

como os percecionam. Caso a perceção seja deficiente, o comportamento dos 

indivíduos não será ótimo ou eficiente. Os autores argumentam que a familiaridade e a 

maior probabilidade de ocorrência do evento facilitam a precisão da perceção do risco 

pelos leigos. Quando o problema é complexo ou não familiar, os indivíduos tendem a 

usar heurísticas (regras simplificadoras de decisão) para facilitar a tarefa. A perceção 

depende da capacidade individual de controlo do risco ou da confiança que alguém tem 

essa capacidade. A confiança nos programas de gestão e  nas autoridades desempenha 

um papel fundamental na perceção do risco.2,6 Slovic (1999)2 conclui que “social and 

democratic institutions, (…) , breed distrust in the risk arena”. Além disso, resultados 

mostram que a confiança é mais fácil de perder do que ganhar, “But serious attention to 

participation and process issues may, in the long run, lead to more satisfying and 

successful ways to manage risk”.2 Carlton and Jacobson (2013)7 admitem que a perceção 

do risco diminui quando existe confiança nas autoridades. Contudo, níveis de confiança 

elevados podem não contribuir para a mitigação do risco. Um aumento da sensação de 

segurança no processo de gestão da erosão costeira, devido ao sucesso das 

intervenções realizadas, pode diminuir a perceção do risco e consequentes atitudes 

preventivas.8 A perceção do risco é ainda determinada pelas consequências do risco. 

Lima (2004)9 argumenta que a perceção depende dos efeitos do risco. Num estudo10 

sobre a perceção declarada do risco, os respondentes foram solicitados a classificar 

vários riscos e concluiu-se que riscos potencialmente catastróficos, perigosos para as 

gerações futuras e involuntários são considerados mais severos. A perceção do risco 
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depende igualmente da relação dos indivíduos com o local.6,11 Particularmente o capital 

social, a ligação afetiva e o senso comum de propósito influenciam a perceção do risco e 

consequentemente as atitudes perante o risco. Renn (1998, p. 49)12 argumenta que 

“public perception should govern the selection of criteria on which acceptability and or 

tolerability are to be judged. In addition, public input is needed to determine the trade-

offs between criteria. Finally, public perceptions are needed to design resilient strategies 

for coping with remaining uncertainties”. O autor defende que todas as perspetivas 

devem ser tidas em conta no processo de avaliação do risco. 

Resumidamente, é consensual que a perceção do risco é condicionada ou determinada 

por vários fatores, que por sua vez podem explicar diferenças intra e inter grupos de 

indivíduos. O presente artigo acrescenta duas caraterísticas novas às dimensões 

sugeridas pela literatura anterior, comparando a robustez de medidas alternativas da 

perceção do risco e controlando pelas atitudes individuais face ao risco. 

Metodologia e recolha de dados 

Com o intuito de testar as hipóteses colocadas sobre os determinantes da perceção do 

risco de erosão costeira, utilizamos uma abordagem mista para estudar as perceções do 

risco de erosão, numa zona costeira do norte de Portugal, de utilizadores permanentes 

e não permanentes. Com o apoio de grupos de foco e pré- testes, elaboramos um 

questionário abordando perceções das causas e seriedade da erosão, conhecimentos 

sobre o fenómeno erosivo, potenciais estratégias para lidar com o mesmo, entre outros. 

O questionário foi implementado por entrevista pessoal nos meses de agosto e 

setembro de 2016, numa zona costeira sujeita a erosão, a zona da Amorosa no norte de 

Portugal, concelho de Viana do Castelo, freguesia de Chafé. 

Análise preliminar dos dados 

No total foram realizados 184 questionários, mas apenas 124 têm informação completa 

para o propósito do presente estudo. A Tabela 1 apresenta a amostra por tipo de 

utilizador: 27,4% são residentes; mais de metade é não residente, dos quais 13,7% são 

utilizadores que frequentam a zona durante todo o ano. 

Tabela 1: Distribuição por tipo de utilizador 

N Frequência relativa 
Residentes 34 27,4% 
Visitantes permanentes (todo o ano)1 17 13,7% 
Visitantes temporários2 73 58,9% 
Total 124 100% 

1Incluí os que frequentam durante todo o ano; 2 Incluí todos os visitantes temporários 
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A composição da amostra no que se refere à idade e ao género é comparável aos residentes 

de Chafé e do norte de Portugal (Tabela 2). 

Tabela 2: Variáveis sociodemográficas: Portugal, Continente, Norte e Chafé - 
2011 

Género: fem % pop em idade 
(25-64) 

Anos de escolaridade 

Portugal 52,2% 55,2% 

4 anos: 29,8% 
9 anos: 15,7% 
12 anos: 16,8% 
universidade: 15,4% 

Continente 52,2% 55,2% 

4 anos: 29,8% 
9 anos: 15,7% 
12 anos: 16,8% 
universidade: 15,6% 

Norte 52,1% 56,6% 

4 anos: 32,1% 
9 anos: 15,8% 
12 anos: 15,1% 
universidade: 13,5% 

Chafé 51,8% 57,5% 

4 anos: 26,8% 
9 anos: 16,2% 
12 anos: 17,1% 
universidade: 11,8% 

Fonte: adaptado dos Censos de 2011 (http://censos.ine.pt) 

Note-se que os dados analisados nesta secção são apenas uma parte dos dados 

recolhidos. Embora o foco deste artigo seja a perceção da seriedade da erosão costeira, 

são também consideradas variáveis sociodemográficas e opiniões gerais sobre o 

fenómeno erosivo para propósito descritivo e de controlo. 

A Tabela 3 resume algumas estatísticas relativas à amostra. Cerca de 55% dos 

respondentes são do sexo feminino e a média da idade é 46 anos. Como controlo para 

explicar a perceção de erosão, inquirimos também a amostra sobre a sua atitude face 

ao risco financeiro (numa escala de 0 “nada arriscado” a 100 “extremamente 

arriscado”). Os resultados revelam que os respondentes em média são avessos ao risco. 

A resposta média da perceção de aversão ao risco financeiro é 33,4. 

Tabela 3: Variáveis sociodemográficas e de atitude face ao risco 
Média/ Desvio Min Max 

frequência padrão 

Atitude ao risco financeiro (0 risk averse -100 risk loving) 33,4 25,3 0 100 

Rendimento mensal 1715,7 1229,0 250 5000 

Idade 46,1 16,1 18 83 

Género: Feminino 0,548 
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Atitudes gerais relativamente a questões ambientais 

O problema ambiental em Portugal mais significativo, de acordo com os respondentes, 

é as alterações climáticas, seguindo-se a erosão costeira e a poluição das águas (Tabela 

4). 

Tabela 4: Problemas ambientais 
Problema ambiental Frequência (%) 
Alterações climáticas 65,3 
Poluição do ar 38,7 
Erosão costeira 61,3 
Poluição das águas 61,3 
Diminuição da biodiversidade 25,8 
Lixo 45,9 
Outros problemas 0,81 

Especificamente em relação à erosão costeira, as opiniões dos respondentes são 

apresentadas na Tabela 5. É evidente que, considerando a erosão um problema 

ambiental que afeta significativamente Portugal, a maioria considera que a população 

em geral pode adotar comportamentos para diminuir a seriedade do problema. 

Adicionalmente revela-se um nível de preocupação significativo com as gerações 

futuras. Quanto aos custos, a grande maioria concorda com a aplicação de impostos 

locais, seguidos de impostos nacionais, e relativamente poucos respondentes atribuem 

a responsabilidade financeira aos proprietários locais. 

Tabela 5: Opinião Geral 
Opinião geral (%) 
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A erosão afeta zonas costeiras em Portugal 1,6 0,0 2,4 2,4 26,6 66,9 

A erosão costeira é um problema complexo 0,0 10,5 23,4 7,3 36,3 22,6 

Eu estou informado sobre as causas da erosão costeira 0,8 1,6 12,9 12,9 44,4 27,4 

Eu estou informado sobre os efeitos da erosão costeira 1,6 1,6 9,7 15,3 35,5 36,3 

O público pode adotar comportamentos para minimizar os efeitos da erosão 
costeira 

0,8 4,0 5,6 5,6 29,0 54,8 

Apenas o conhecimento técnico-científico consegue dar resposta ao 
problema da erosão 

4,0 11,3 25,8 8,9 33,1 16,9 

Não se consegue lutar contra os avanços do mar 1,6 15,3 32,3 4,8 26,6 19,4 

Deve-se atuar através de impostos nacionais para diminuir os efeitos da 
erosão 

2,4 10,5 11,3 6,5 32,3 37,1 

Eu não tenho disponibilidade financeira para contribuir para a diminuição dos 
efeitos da erosão 

1,6 8,1 7,3 12,1 29,8 41,1 

As gerações presentes devem proteger os recursos naturais da costa para 
garantir que as gerações futuras usufruam desses recursos 

0,0 0,0 1,6 0,0 14,5 83,9 

Eu estou disposto a contribuir mesmo que os benefícios sejam apenas para as 
gerações futuras 

0,0 0,0 2,4 3,2 20,2 74,2 
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Eu prefiro viver o presente e não pensar nos efeitos futuros da erosão 
costeira 

0,8 66,9 23,4 5,6 1,6 1,6 

O público deve participar na decisão pública sobre como lidar com a erosão 
costeira 

0,0 2,4 6,5 8,1 27,4 55,6 

Deve-se atuar através de impostos locais para diminuir os efeitos da erosão 0,8 11,3 7,3 6,5 24,2 50,0 

Os custos da erosão costeira devem ser suportados apenas por quem tem 
propriedades afetadas 

2,4 50,8 26,6 10,5 7,3 2,4 

No que diz respeito às causas da erosão costeira, a causa mais assinalada é a elevação 

do nível médio do mar, seguida da ocupação da costa (Tabela 6). Quanto aos efeitos da 

erosão, classificados numa escala de nulos (0) a muito sérios (3), a destruição das dunas, 

as inundações e o enfraquecimento das estruturas de defesa costeira são os efeitos 

mais significativos. A destruição de construções, a atratividade e atividade económica 

local e a perda de recursos piscatórios não são considerados significativos (Tabela 7). 

Tabela 6: Causas da erosão costeira em Portugal e na Amorosa 
Causa da erosão costeira Portugal 

% sim 
Amorosa 

% sim 

Elevação do nível médio das águas do mar (ENMM) 63,7 68,6 

Agitação do mar 22,6 37,9 

Vento 15,3 54,8 

Ocupação da zona costeira 62,9 26,6 

Uso da zona costeira 16,9 24,2 

Barragens 12,9 0,81 

Extração de areias 43,5 13,7 

Intervenções na costa (infraestruturas de proteção) 27,4 29,8 

Desflorestação e diminuição de vegetação na costa 35,5 35,5 

Tabela 7: Efeitos da erosão costeira em Portugal e na Amorosa 
Efeito da erosão costeira Portugal 

% 
Amorosa 

% 

(0=nulo/3=muito sério) 0 1 2 3 0 1 2 3 

Redução da largura da praia 1,6 8,1 45,9 44,4 0,8 16,9 37,9 44,4 

Destruição de vegetação 2,4 3,2 48,4 45,9 0,81 12,9 49,2 37,1 
Destruição de dunas 0,8 2,4 35,5 61,3 3,2 9,7 42,7 44,4 

Perda de recursos piscatórios 19,3 16,9 33,1 30,7 25,8 23,4 31,5 19,4 

Destruição de construções 4,0 25,8 41,1 29,0 28,2 17,7 45,2 28,2 

Enfraquecimento das estruturas 
de defesa costeira 

1,61 5,6 41,9 50,8 8,8 17,8 45,2 28,2 

Inundações 5,6 6,5 36,2 51,6 31,5 25 20,9 22,6 

Perda de atratividade e 
  atividade económica 

8,0 18,6 50,8 22,6 15,3 37,1 27,4 20,2 

No que concerne à erosão costeira na zona da Amorosa, 87% dos respondentes que 

identificam o problema consideram-no sério ou muito sério (Tabela 8). Apenas 2 

respondentes julgam o problema inexistente. A amostra foi também inquirida sobre há 

quantos anos perceciona o fenómeno, sendo o intervalo entre 5 e 10 anos o mais 
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selecionado. 

Tabela 8: Seriedade da erosão costeira na Amorosa 
Erosão costeira na Amorosa Pouco sério 

1 
Sério 

2 
Muito sério 

3 

Frequência relativa 13,1% 45,1% 41,8% 

A literatura identifica a familiaridade e vulnerabilidade como possíveis determinantes 

da perceção do risco. Para analisar estes efeitos, os respondentes foram solicitados a 

indicar, num mapa, onde residem ou onde costumam pernoitar quando visitam a área. 

A Tabela 9 mostra que cerca de um terço dos respondentes estão localizados a 300 m 

ou menos da linha da costa e dois terços localizam-se a menos de 450 m. 

Tabela 9: Distância à costa 
Distância à costa Frequência absoluta Frequência relativa Frequência acumulada 

menos de 150 metros 12 12,1 12,1 

150 a 300 metros 27 21,8 33,9 

300 a 450 metros 37 29,8 63,7 

450 a 600 metros 27 21,8 85,5 

mais de 600 metros 18 14,5 100 

Quando questionados sobre as causas da erosão costeira na Amorosa, além das 

identificadas como causas, em geral, nomeadamente a elevação do nível médio do mar, 

o vento é frequentemente referido (Tabela 6). Sobre aos efeitos da erosão na Amorosa,

revelam-se similares aos identificados para o território nacional, à exceção das

inundações que são consideradas efeito nulo por cerca de 32% dos respondentes,

comparativamente a cerca de 6% para o país (Tabela 7).

Para eliciar a perceção da seriedade da erosão costeira na Amorosa, questionámos 

também os respondentes sobre quatro probabilidades numa escala de 0 a 100. 

Interrogámos (i) a probabilidade do areal da praia desaparecer em 10 anos, (ii) em 20 

anos; e (iii) a probabilidade de edifícios serem destruídos em 30 anos, e (iv) em 40 anos 

(Tabela10). 

Tabela 10: Probabilidade de destruição 
Totais Utilizadores 

temporários 
Utilizadores 

permanentes 

Média d.p Média d.p Média d.p

Destruição do areal da praia em 10 anos 40,4 27,5 40,3 27,7 40,5 27,6 

Destruição do areal da praia em 20 anos 55,3 29,6 54,2 29,0 56,9 30,8 

Destruição de edifícios em 30 anos 49,1 49,1 43,4 33,2 57,2 30,9 

Destruição de edifícios em 40 anos 59,7 59,7 54,0 33,3 67,8 31,7 
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Como esperado, a média das probabilidades, em geral, aumentam à medida que o 

horizonte temporal aumenta. Embora as perceções do risco sejam semelhantes entre 

utilizadores temporários e permanentes, as probabilidades, em média, são superiores 

para os utilizadores permanentes. Os utilizadores permanentes incluem os residentes e 

os não residentes que frequentam a zona todo o ano, os temporários incluem todos os 

outros utilizadores. 

Adicionalmente, pretendemos analisar a variabilidade da perceção do risco em termos 

dos dois grupos de utilizadores: temporários e permanentes. A hipótese é: se 

controlarmos pelas características individuais, precisamente atitudes face ao risco, fazer 

parte de um grupo influencia a perceção do risco, fatores sociais e culturais afetam a 

perceção do risco. A Tabela 11 reporta um modelo de regressão multivariada para a 

perceção do risco. São apresentadas 4 especificações que diferem na variável 

dependente: probabilidade do areal desaparecer em 10 e 20 anos, e a probabilidade de 

edifícios serem destruídos em 30 e 40 anos. Dada a natureza de variável dependente 

censurada no intervalo [0; 100], é utilizado o modelo Tobit. 

Tabela 11: Resultados da Regressão Tobit 
(1) (2) (3) (4)

Variáveis 10 anos 20 anos 30 anos 40 anos

2. distancia_costa -26,07*** -39,05*** -18,14 -16,56
(8,822) (9,906) (11,72) (12,39) 

3. distancia_costa -12,26 -21,55** -19,40* -17,17
(8,445) (9,497) (11,25) (11,88) 

4. distancia_costa -22,33** -24,98** -20,79* -19,36
(8,892) (9,980) (11,81) (12,47) 

5. distancia_costa -35,37*** -50,51*** -37,83*** -40,13***
(9,666) (10,81) (12,75) (13,53) 

causerocostAm_ENMM 11,86** 15,55*** 14,61** 14,59* 
(5,294) (5,812) (7,035) (7,389) 

permanente_utilizador -21,08** -27,21*** -11,05 -18,47
(8,606) (9,465) (11,27) (11,92) 

0.permanente_utilizador#risco_fin 0,016 -0,160 -0,058 -0,028
(0,138) (0,152) (0,187) (0,193) 

1.permanente_utilizador#risco_fin 0,541*** 0,604*** 0,637*** 0,872***
(0,147) (0,160) (0,193) (0,215) 

rendimento -0,006*** -0,006*** -0,005* -0,006** 
(0,002) (0,002) (0,003) (0,003) 

idade -0,236 -0,284 -0,547*** -0,704***
(0,158) (0,173) (0,208) (0,219) 

género 11,30** 12,09** 11,08* 10,49
(4,919) (5,424) (6,519) (6,843) 

Constant 66,43*** 95,97*** 82,42*** 105,3***
(12,66) (14,10) (16,76) (17,67) 

Sigma 26,21*** 28,64*** 34,35*** 35,68***
(1,857) (2,155) (2,590) (2,849) 

Nº. obs. 124 124 124 124 

*** = Significativo a 1%; ** = Significativo a 5%; *= Significativo a 10% 

Os resultados são semelhantes nas 4 especificações. As variáveis independentes 
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estatisticamente significativas para explicar a perceção do risco são em grande parte as 

mesmas nas várias especificações. A distância à costa é estatisticamente significativa e 

tem efeito negativo, indivíduos que residem ou ficam mais afastados da linha da costa 

têm menor perceção do risco, relativamente aos que estão mais próximos. O efeito é 

particularmente significativo entre o primeiro nível (< 150 m) e o último (> 600 m). A 

variável que reflete a crença que a elevação do nível do mar causa erosão apresenta 

efeito positivo, indivíduos que consideram a causa relevante percecionam maior risco 

comparado com a crença de causa não relevante. Variáveis sociodemográficas 

(rendimento, idade e género) são, em termos gerais, estatisticamente significativas. Por 

último, a variável que capta o efeito da atitude face ao risco financeiro é significativa. 

Podemos verificar que os utilizadores permanentes têm menor perceção do risco em 

horizontes temporais mais curtos, relativamente aos temporários, mas em horizontes 

mais longos a perceção é indistinguível. Constatamos ainda maior perceção de risco de 

erosão em indivíduos menos avessos ao risco, comparativamente aos mais avessos, 

caso sejam utilizadores permanentes. A medida de atitude face ao risco individual não 

tem efeito nos utilizadores temporários. Em suma, os resultados mostram que métodos 

de preferências declaradas eliciam de forma consistente a perceção do risco na medida 

em que os respondentes avaliam riscos cumulativos com maior perceção do risco. Os 

resultados são consistentes com as expetativas baseadas na literatura. Além disso, a 

inclusão da nova variável de controlo, atitude face ao risco, tem subjacente sinal 

positivo e significância estatística para utilizadores permanentes. 

Conclusão 

Diversa literatura aborda e justifica a diferença entre a perceção de risco e risco 

objetivo. Com base em discrepâncias observadas, alguns decisores políticos e grupos de 

interesse tendem a desconsiderar a perceção do risco pelos leigos. No entanto, há 

evidência de que a perceção do risco é construída num contexto social, dependendo de 

características pessoais, contexto cultural, experiência, relação com o local, entre 

outros. O presente artigo acrescenta evidência que a perceção do risco de erosão 

depende de características pessoais (rendimento, idade, género), familiaridade e perdas 

esperadas em caso de acidente (proxy: distância à linha da costa), causas da erosão e 

principalmente da atitude face ao risco. Segundo o nosso conhecimento, esta é a 

primeira abordagem de inclusão da atitude face ao risco para explicar a perceção de 

erosão. Os resultados revelam significância estatística associada a esta variável para 

utilizadores permanentes. Conclui-se ainda que a distância à linha da costa afeta 

significativamente a perceção do risco de erosão costeira. 
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Resumo 
Ao longo da cadeia de distribuição de gás natural podem ocorrer vazamentos de 
metano, que além de constituírem perdas económicas e fatores de risco de explosão 
e de incêndio, contribuem para o aquecimento global e formação de ozono 
troposférico. Neste estudo, procurou-se avaliar a aplicação do sensor Figaro 
TGS2600 montado sobre a plataforma Arduino para a monitorização de metano 
em locais próximos da rede de distribuição de gás natural no distrito de Bragança. 
O sistema desenvolvido mostrou ser uma solução promissora, facilmente implantável 
e de baixo custo para detectar metano em baixas concentrações. 

Introdução 
O gás natural consiste numa mistura natural de hidrocarbonetos e 
substâncias inorgânicas.1 Na sua composição encontra-se maioritariamente o 
metano, em percentagens superiores a 85%, apresentando ainda outros 
hidrocarbonetos como o etano, propano, butano e pentano em percentagens 
inferiores a 10%, além de gases inorgânicos como o dióxido de carbono, sulfureto 
de hidrogénio, azoto e também traços de árgon, hélio e hidrogénio.2-3  

No seu Quinto Relatório de Avaliação4, o IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) referiu que o metano possui um tempo de vida na 
atmosfera de aproximadamente 12 anos, com potencial de aquecimento 
global de 86 vezes superior ao do dióxido de carbono para um horizonte 
temporal de 20 anos e de 34 vezes superior para um horizonte temporal de 100 
anos. O potencial de aquecimento global tem por definição o potencial que 
uma substância específica possui de 
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acréscimo ao aquecimento global em comparação com o dióxido de carbono (CO2), 
baseando-se na capacidade que a substância tem em absorver radiação 
infravermelha e o seu tempo de vida na atmosfera.5 Adicionalmente o CH4 é um dos 
percursores da formação de ozono troposférico ou superficial, que atua como um 
forte oxidante prejudicando a saúde humana e o ambiente.6-7 Deste modo, 
ferramentas para a monitorização de metano são essenciais no controlo e avaliação 
das emissões. 

As fugas de metano podem ocorrer em todos os estágios da cadeia de produção e 
distribuição de gás natural e estão divididas em intencionais e não intencionais. As 
emissões intencionais ou ventiladas resultam da libertação de gases durante o 
processamento do gás natural, resultantes de tarefas de manutenção ou da queima 
incompleta, enquanto as emissões não intencionais ou fugitivas ocorrem em 
consequência de vazamentos, rompimentos e fissuras.8-9 Na cadeia de produção de 
gás natural, há uma preocupação corrente para analisar o risco de acidentes que 
envolvem principalmente a rede urbana de distribuição de gás natural, posto que o 
rompimento ou vazamento dessas condutas podem gerar fatalidades, lesões a 
moradores e diversos danos e perdas de bens e, em alguns casos, de vidas 
humanas.10 

No presente trabalho, estudou-se o desenvolvimento e aplicação de um 
equipamento portátil e de baixo custo para a monitoração do gás metano, baseado 
num sensor semicondutor de óxido metálico montado sobre a plataforma livre 
Arduino Mega.  

Metodologia 

Sistema de medição 
A aplicação desenvolvida baseia-se na utilização da plataforma Arduino Mega que, 
com a integração de diversos sensores e módulos de comunicação e geolocalização, 
permitiu medir, georreferenciar e enviar os dados para um servidor remoto. O 
Arduino Mega trata-se de uma plataforma de baixo custo e de código aberto, que 
permite o acesso a um elevado número de bibliotecas, disponíveis virtualmente, 
facilitando e acelerando o desenvolvimento do projeto. Dentre as plataformas de 
prototipagem rápida do mesmo fabricante, o Arduino Mega é a que possui o maior 
número de portas de entrada/saída - 54 entradas digitais, 16 analógicas - permitindo 
a conexão e comunicação com um maior número de periféricos.11

A seleção do sensor de metano baseou-se em estudos realizados em ambiente 
urbano12-13, os quais apontaram para concentrações de metano abaixo dos 100 ppm. 
Neste contexto, optou-se pela utilização do sensor TGS2600, o qual, segundo as suas 
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especificações técnicas14, é capaz de responder a concentrações reduzidas de 
metano. O TGS2600, é um sensor semicondutor de óxido metálico, com capacidade 
de detecção dos gases metano, monóxido de carbono, isobutano, etanol e 
hidrogénio. Na Figura 1 é possível observar à esquerda a arquitectura do sistema de 
medição e à direita o sistema de medição de gás metano. 

Figura 1: Arquitectura do sistema (esquerda), sistema de medição encapsulado em 
invólucro de madeira (direita). 

A configuração do sensor TGS2600 utilizada durante o projeto foi baseada no 
trabalho de Eugster e Kling15, os quais utilizaram dois sensores TGS2600 em paralelo 
para medição de metano sobre a superfície do lago Toolik - Alasca. Os autores 
obtiveram resultados promissores, detectando concentrações inferiores a 2 ppm. O 
circuito básico aplicado ao sensor pode ser visualizado na Figura 2. 

Os terminais 1 e 4 do sensor são responsáveis pela alimentação do sistema de 
aquecimento, referenciado como uma resistência de aquecimento (RH), encarregada 
pelo aquecimento do sensor até à temperatura de operação do dispositivo. A parte 
de detecção do sensor é alimentada através dos terminais 2 e 3 e opera de modo 
semelhante a uma resistência ajustável (RS), uma vez que o seu valor varia de acordo 
com a concentração do gás alvo. A resistência de carga (RL) é uma referência utilizada 
para calcular a queda de tensão do sistema.  

Considerando a resposta do sensor de metano em função da temperatura e 
humidade relativa do ar, fez-se uso do sensor SHT31-D, capaz de realizar medições 
de temperatura na gama de -40° a 125°C com uma resolução de 0,015°C, 
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repetibilidade média de 0,12°C e um tempo de resposta mínimo de 2s. Em relação à 
humidade relativa, a gama de medição encontra-se entre 0 e 100% com resolução de 
0,01%, repetibilidade média de 0,15% e tempo de resposta de 8s16.  
 

 
Figura 2: Circuito utilizado no estudo. Utilizou-

como referência. 
 
Adicionalmente, foi combinado ao sistema um sensor barométrico BMP180; um 
módulo SIM808 GPS/GPRS/GSM para aquisição da posição geográfica e comunicação 
entre o sistema e um servidor remoto utilizando a rede de telefonia móvel; um 
módulo microSD como sistema de backup dos dados reunidos pelos sensores; e um 
ventilador operando como sistema ativo de circulação do ar sobre os sensores. 

Calibração do sensor 
A calibração do sistema foi realizada por meio da utilização de um padrão de metano 
de 744 ppm e ar de diluição composto por 21% de oxigénio e 79% de azoto. Para a 
diluição do padrão de metano fez-se uso do sistema MCZ-MK5, através do qual foi 
possível produzir diferentes concentrações conhecidas de metano e proceder à 
medição das mesmas com o sensor. Deste modo, foi possível encontrar a relação 
entre a resistência do sensor e as diferentes concentrações de metano e 
consequentemente a construção da curva de calibração (Equação 1). 
 

 ]log[CH0,139351,62189
R 4

0

S  (1) 

R2 = 0,99015 
 
Para concentrações inferiores a 200 ppm, a curva de calibração possui maior 
coeficiente angular, assim, menores variações na concentração de metano acarretam 
maiores variações na resistência do sensor, logo o sensor possui maior resolução 
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para esta gama de amostragem. Para essa gama a resolução média do sensor é de 
3,69 ppm. Na gama entre os 200 e 744 ppm, a curva de calibração exibe uma certa 
tendência linear, possuindo menor coeficiente angular, resultando na queda da 
resolução do sensor para uma resolução média de 10,92 ppm.  

Processamento de sinal 
Os dados dos sensores de metano foram recolhidos em formato decimal através do 
conversor A/D integrado na plataforma Arduino Mega e convertidos em valores de 
tensão utilizando a tensão de referência de 5V e a resolução de 10 bits das portas 
analógicas da plataforma. Determinada a tensão de saída do sensor, aplicou-se a 
Equação 2, disponibilizada no documento técnico do sensor TGS260014, a qual 
estabelece uma relação entre a tensão de alimentação (VC), a tensão de saída (Vout) e 
a resistência de carga (RL) para cálculo do valor resistivo do sensor (Rs), 
determinando-se deste modo a resistência do sensor. 

L
OUT

OUTC
S R

V
VV

R (2)

Conhecendo o valor de RS, determinou-se o valor da resistência em ar livre (R0), uma 
vez que a concentração de metano foi calculada através de uma relação de Rs/R0. O 
fabricante especifica uma relação máxima de Rs/R0=1, em que R0 representa a 
resistência medida ao ar puro em condições controladas de temperatura e humidade 
relativa do ar a 20°C e 65%, respectivamente. No entanto, na impossibilidade de 
controlo destas variáveis, adotou-se como R0, a resistência observada ao ar livre para 
um cenário próximo das condições indicadas. Desta forma, obteve-se uma relação 
Rs/R0 maior que 1, indicando somente o deslocamento da linha de resposta do 
sensor, uma vez que todos os resultados estão em relação a R0. Este procedimento e 
o seu efeito na relação Rs/R0 foram semelhantes aos relatados por Eugster e Kling15.

Considerando a elevada dependência do sensor em relação à temperatura e 
humidade relativa do ar, procedeu-se a um modelo de correção do sinal com base 
nas características de dependência do sensor apresentadas pelo fabricante no seu 
documento de referência14. Aplicou-se uma interpolação de quarto grau para cada 
conjunto de dados, resultando em três polinómios conhecidos, representando as 
curvas de humidade relativa do ar de 40, 65 e 85%. Posteriormente, fez-se uso da 
interpolação linear entre os polinómios, permitindo a correção para múltiplos valores 
de humidade relativa do ar. Na Figura 3 são apresentadas algumas das curvas 
construídas através do ajuste realizado.  
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Figura 3: Múltiplas curvas de dependência de Rs/R0 em relação à temperatura e 
humidade relativa do ar.  

Ensaios preliminares 
O trabalho foi desenvolvido no município de Bragança, localizado nas coordenadas 
geográficas 41° 48’ 20” N e 6° 45’ 25” W. Bragança é a capital do distrito de 
Bragança, localizada na região nordeste de Portugal continental, na região conhecida 
como Trás-os-Montes. 

Testes na presença de fontes de metano foram conduzidos no estábulo de pequenos 
ruminantes (ovinos e caprinos) da Escola Superior de Agrária do Instituto Politécnico 
de Bragança, para analisar a resposta do sensor à presença do gás. O local foi 
definido em virtude da extensa literatura publicada, que comprova as emissões 
originadas dos dejetos ovinos e do processo digestivo de animais ruminantes. 

Vários ensaios de amostragem foram realizados no estábulo; o primeiro no dia 20 de 
abril de 2017, sem animais confinados, com duração de 35 minutos e taxa de 
amostragem de 2 segundos utilizando somente o sensor TGS2600. O segundo, foi 
realizado no dia 21 de abril de 2017, com a presença dos animais, 60 minutos de 
duração e taxa de amostragem de 2 segundos, mas com a utilização dos três 
sensores de metano disponíveis. Os ensaios foram dirigidos em ciclos de exposição 
ao ar livre e exposição ao metano, a fim de observar a variação do sinal do sensor 
para as diferentes atmosferas.  

Ensaios em ambiente urbano 
Os pontos de amostragem foram identificados visualmente em diversas vias da 
cidade de Bragança, através da localização das caixas de manobras de gás natural. 
Após identificados os pontos de amostragem, foram realizadas medições junto às 
tampas, a fim de aumentar a probabilidade de identificação do gás metano, caso 
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houvesse vazamentos. As medições foram realizadas no horário compreendido entre 
as 4:00 e 8:00 h, por ser previsível uma maior estabilidade da atmosfera durante esse 
período matinal e por ser expectável um menor fluxo de automóveis, de modo a 
minimizar a interferência de outros gases na resposta do sensor. Os ensaios no 
perímetro urbano foram realizados na Zona Histórica de Bragança durantes os dias 
05, 06 e 07 de outubro de 2017.  

Resultados e discussão 

Ensaios preliminares 
Na Figura 4 encontram-se organizados os valores obtidos com o ensaio realizado no 
dia 20 de abril. O primeiro patamar observado nos gráficos corresponde ao arranque 
do sistema, período necessário para promover o aquecimento do sensor e, por 
conseguinte, a estabilização do sinal. Observa-se na figura que o sinal do sensor 
aumentou significativamente quando mantido no interior do estábulo, tendo sofrido 
uma descida, após a exposição do sensor ao ar ambiente. Essa tendência 
corresponde ao tempo de regeneração do sensor após exposição aos gases alvo, que 
durante a fase de teste variou entre 3 e 8 minutos. No primeiro ciclo de amostragem, 
a concentração média de metano medida no estábulo foi de 33,7 ppm e durante o 
segundo ciclo observou-se uma concentração média de 234,3 ppm. Também se 
visualiza uma diferença nos valores entre a primeira e a segunda exposição. Acredita-
se que essa variação esteja relacionada com a instabilidade da atmosfera no interior 
do estábulo, uma vez que a produção de metano não é uniforme sobre a superfície e 
as instalações possuem aberturas que promovem a ventilação do recinto de maneira 
não homogénea. 

Figura 4: Ensaio TGS2600 dia 20 de abril realizado no estábulo de pequenos 
ruminantes da Escola Superior de Agrária. 

Os dados obtidos com o ensaio do dia 21 de abril foram organizados na Figura 4. 
Inicialmente visualiza-se o período de arranque do sistema realizado ao ar livre, 
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seguindo-se ciclos de exposição à atmosfera do estábulo e à atmosfera exterior. 
Neste ensaio, registrou-se maior variabilidade do sinal em comparação com o 
realizado no dia 20 de abril. 
 

 
Figura 5: Ensaio do dia 21 de abril realizado no estábulo de pequenos ruminantes da 

Escola Superior de Agrária 
 
Atribui-se a elevada diferença de concentração entre os dois ensaios à presença dos 
ovinos e caprinos durante o segundo ensaio, que ao se movimentarem favorecem a 
libertação do gás metano da cobertura do solo, além de libertarem metano durante 
o processo de digestão. Outro fenómeno observado no segundo ensaio foi o facto de 
que mesmo ao ar livre foram detectadas elevadas concentrações de metano, 
provavelmente em virtude da baixa ocorrência de rajadas de vento no dia da 
medição, favorecendo a permanência do gás nas imediações. Do primeiro ao terceiro 
ciclo de exposição do sensor ao gás metano, o sensor identificou as concentrações 
médias de 5769,9 ppm, 6149,9 ppm e 7124,4 ppm respectivamente, enquanto a 
concentração de metano ao ar livre observada após cada exposição foi de 1805,0 
ppm, 1938,8 ppm e 2047,8 ppm. 

Ensaios em ambiente urbano 
No ensaio realizado no dia 06 de outubro de 2017 (Figura 6), foram cobertos sete 
pontos de amostragem, sendo que alguns deles, em decorrência das vias estreitas, 
encontravam-se próximos a vias rodoviárias, pelo que a passagem de automóveis 
influenciou as medições realizadas. Afastado dos pontos de medição, foi observada 
uma concentração média próxima dos 10 ppm de metano. No entanto, com a 
passagem de alguns automóveis, houve a elevação do sinal em vários ciclos de 
amostragem, gerando uma interferência observada entre os 35 e 40 minutos de 
amostragem e aos 70 e 80 minutos.  
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Figura 6: Variação das concentrações de metano, temperatura e humidade relativa 
do ar registradas na zona histórica de Bragança no dia 06/10/2017. 

Deste modo, prosseguiu-se para a medição realizada no dia 07 de outubro, em 
pontos com menor circulação de veículos ou afastados das vias. Neste ensaio (Figura 
7), foram amostrados 11 pontos, totalizando duas horas de medições, sem a 
interferência de automóveis. Em todos os pontos a concentração observada 
aproximou-se muito de zero, indicando a ausência de fontes de metano no 
perímetro. 

Figura 7: Variação das concentrações de metano, temperatura e humidade relativa 
do ar registradas na zona histórica de Bragança no dia 07/10/2017. 

Conclusão 
Neste trabalho estudou-se a possibilidade de utilização de um sistema de baixo custo 
para a medição de metano em áreas urbanas. O sistema apresentou um grande 
potencial de aplicação para identificação de fugas de metano, mostrando-se capaz de 

1919

Parte III



identificar baixas concentrações. A sua aplicação no perímetro urbano também 
ocorreu como o expectável, sendo visualizada a interferência cruzada causada pelo 
monóxido de carbono. Apesar dos resultados observados, a utilização do sensor 
requer alguns cuidados. É essencial a correção do sinal em função da temperatura e 
humidade relativa do ar e a aplicação de uma tensão estável o mais próximo de 5V a 
fim de evitar variações na alimentação e, consequentemente, alterações na resposta 
do dispositivo e ainda, deve-se evitar a aplicação do sensor próximo a fontes de 
emissão de monóxido de carbono. 
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Resumo  
Os corantes são normalmente compostos aromáticos  complexostóxicos  e não 
biodegradáveis que são utilizados como corantes em muitas indústrias, como têxteis, 
pasta  e papel, impressão, couro, etc. Para fins de segurança ambiental, a separação 
de corantes de  efluentes poluídos tem sido uma grande preocupação. O presente 
estudo tem como objetivo a síntese sob ultrassons  de nanopartículas de ferro de 
valência zero (nZVI) e a sua aplicação na remoção do azul de metileno (MB) de 
soluções aquosas. A remoção do MB pode ser otimizada variando o pH e o tempo de 
contato entre a solução de corante e as partículas de nZVI. A espectroscopia UV-vis, 
utilizada para estudar a  eficiência de nZVI na remoção do MB  e os mecanismos de 
remoção envolvidos indicam uma elevada  eficiência dos nanomateriais sintezidados 
na remoção de corante MB comparativamente com os resultados publicados na 
literatura. Os nanomateriais sintetizados revelam um excelente potencial de remoção 
para  o tratamento de águas residuais industriais contendo corantes . 

Introdução 
Os corantes são compostos orgânicos maioritários em efluentes obtidos em  
indústrias como a têxtil, pasta e papel, cosméticos e fármacos, alimentos e 
embalagens, etc. [1], [2]. O azul de metileno (MB), isto é, o cloreto de metiltionínio é 
um membro da classe das tiazinas com muitas aplicações [3] que foi primeiramente 
preparado por Heinrich Caro em 1876 [4]. Os efeitos tóxicos das tiazinas estão 
documentados [5]. A toxicidade e os efeitos cancerígenos destes corantes suscitam 
grandes preocupações com a saúde humana e com os ambientes aquáticos onde os 
efluentes contaminados com corantes podem ser descarregados[6]. São referidos 
efeitos tóxicos graves (1%) sobre o epitélio da íris e endotélio corneano [7], efeitos 
tóxicos nas células lúteas humanas [8] , nos fetos [9] e nas células eritroleucêmicas 
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[10], sendo estes apenas alguns exemplos do impacto nocivo em organismos vivos 
produzido pelo MB. Assim a remoção de MB de efluentes industriais é uma questão 
ambiental importante dado que a maioria dos métodos de tratamento 
convencionais, biológicos, físicos e químicos não são capazes de degradar 
eficazmente esses compostos [11]. Neste contexto, a exploração de métodos 
eficazes e a otimização das condições para a remoção de MB são metas de grande 
relevância. Como tecnologia emergente, a aplicação de nanomateriais no tratamento 
de águas poluídas e de efluentes  sofreu um rápido desenvolvimento   nos últimos 
anos. Neste contexto, os óxidos de ferro, como a magnetite (Fe3O4) [12], [13], a 
hematite (Fe2O3) [14]–[16], a -Fe2O3) [17], [18] e hidróxidos de ferro 
como a lep -FeOOH) [19] são de particular interesse para degradar e 
remover vários tipos de contaminantes ambientais. O ferro metálico ou de valência 
zero é outro tipo de nanomaterial à base de ferro com o potencial de poder ser 
amplamente aplicado em instalações à escala real como alternativa eficaz, não tóxica 
e de baixo custo em tecnologias convencionais de limpeza [20], [21]. A aplicação de 
nanopartículas de ferro de valência zero (nZVI) em barreiras reativas permeáveis 
[22], [23] é um bom exemplo da utilização de ferro metálico (Fe0)  como estratégia 
válida no tratamento de águas subterrâneas altamente poluídas. No entanto, as 
partículas de Fe0, se usadas como partículas nanométricas, podem fornecer uma 
relação superfície / volume significativamente maior e bem como maior energia 
superficial que resultam em melhoria significativa da sua reatividade face aos 
contaminantes [24]. Embora tenham sido já reportadas várias tentativas para 
melhorar as propriedades desses nanomateriais em termos de área de superfície 
específica (SSA), cristalinidade, etc. [25]–[27], ainda há espaço para melhorias. Por 
exemplo, a melhoria simultânea da cristalinidade e da área específica de superfície 
bem como a otimização das condições de síntese de nZVI é um campo ainda a 
explorar. Para otimizar a eficácia na remoção do MB, são propostas neste estudo nVI 
sintetizadas através de uma técnica combinada de redução em fase líquida e de 
radiação por ultrasons. A remoção de MB pode ser maximizada por exploração da 
correlacção entre as condições que permitem a degradação ótima do MB e as 
propriedades dos nanomateriais usados. Por outro lado  a monitorização da 
reatividade de nZV  por espectroscopia UV-vis  permite identificar os mecanismos 
envolvidos. 

Materiais e métodos 
Para a síntese de nZVI utilizaram-se os seguintes reagentes químicos sem purificação 
adicional: cloreto de ferro (III) hexahidratado (FeCl3.6H2O de Sigma-Aldrich, St. Louis, 
MO) (99%) e o boro-hidreto de sódio (NaBH4 de Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) 

Como reagentes restantes, refira-se o corante é azul de metileno (MB) 
(99%) de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO), o etanol (99,0%) de Fisher Scientific e água 
desionizada fornecida por um sistema de purificação de água ultrapura (EASYpure RF 
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- Barnstead / Thermolyne). Os ajustes de pH oram efectuados com H2SO4 (> 95%, 
Fisher Scientific, Reino Unido) e NaOH (JMGC co., Portugal).  
A síntese do ferro de valencia zero foi realizada num reator de vidro  de três 
tubuladuras com capacidade de 500 mL, instalado num banho de ultra-sons 
(Branson, 1510E-MT), com uma taxa de dissipação de 70 W e operando a 42 KHz (± 
6%). A agitação mecânica contínua do meio reacional, a 250 rpm, foi assegurada por 
um agitador IKA Eurostar 40. Quantidades apropriadas de uma solução aquosa de 
borohidreto de sódio foram adicionadas a 30 mL de uma solução de água etanol / 
água desionizada (24 mL de etanol + 6 ml de água desionizada) contendo o precursor 
(FeCl3.6H2O), à temperatura ambiente. Uma bomba peristáltica Watson Marlow 
120U/R foi utilizada para controlar a taxa de adição do redutor. Depois de 
completada a adição da solução redutora, a mistura final é agitada durante mais 10 
minutos no reator. O precipitado de cor negra é então recolhido, lavado e seco para 
caracterização posterior. 
A caracterização cristalográfica das partículas sintetizadas foi efectuada por difracção 

Utlizou-se a equação de Scherrer (Eq. (2) 
para a determinação do tamanho de cristalite das partículas: 
 

        (1) 

onde d é o tamanho médio do cristalite
comprimento de onda da radiação usada  a largura do pico a meia  altura 

A morfologia das partículas sintetizadas foi avaliada 
por microscopia eletrônica de transmissão (Hiatchi H9000na, Japão) usando uma 
tensão de aceleração de 300 kV. A distribuição do tamanho das partículas das 
partículas foi obtida contando cerca de 500 partículas individuais, selecionadas 
aleatoriamente, usando o photoshop e o software Image J. A área específica das 
partículas (SSA) foi avaliada por adsorção de gás, usando o equipamento 
Micromeritics Gemini V2 (EUA). Para o cálculo da SSA recorreu-se à isotérmica de 
adsorção de Brunauer-Emmett-Teller (BET). As medições do potencial Zeta foram 
realizadas num equipamento zetasizer (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Reino Unido) 
para avaliar as características de carga elétrica da superfície das partículas. Para a 
medição do potencial Zeta a diferentes valores de pH, o pH das suspensões das 
nanopartículas foi ajustado na gama ácida e alcalina com recurso a HCl  ou NaOH, 
respectivamente.  
Avaliou-se a reatividade dos nanomateriais de ferro de valencia usando-se azul de 
metileno como contaminante modelo [28], [29]. As reações foram conduzidas sob luz 
visível a 720 lux, usando um medidor ambiente multifuncional (ST-8820, REED, EUA), 
à temperatura ambiente. Com base em ensaios preliminares (dados não 
apresentados), a dosagem ideal dos nanomateriais para remoção de azul de metileno 
foi identificada como 1 g / L. As partículas de nZVI foram suspensas em 100 mL de 
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uma solução aquosa contendo 20 mg / L de MB. Monitorizou-se durante 30 min o 
comportamento de absorvância da solução de azul de metileno, a vários valores de 
pH variando entre  4 e 10, à temperatura ambiente, com um espectrômetro UV-Vis 
(T80 +, PG Instruments, Reino Unido), de 200 a 750 nm. Quando o MB (cor verde) é 
dissolvido na água, obtêm-se uma solução de cor azul. A intensidade da cor azul 
medida aos comprimentos de onda da absorção máxima, ou seja, 665 e 605 nm 
(relacionadas com as formas monoméricas (0-0 bandas) e diméricas (0-1 bandas) do 
azul de metileno, respectivamente [30]) é usada como indicador da eficácia do 
processo de remoção. 

 

 
Os resultados da difracção de raios X referentes às partículas preparadas sob ultra-
sons apresentam-se na Fig. 1. A totalidade dos picos observados é atribuída ao ferro 
de valencia zero  (JCPDS No. 07-71-3763), sem qualquer evidência de segundas fases. 
Com base na equação de Sherrer (Eq. 1), o tamanho de cristalite dos pós foi 
determinado como 23,9 nm. Na Fig. 2 apresenta-se uma micrografia TEM das 
amostras de nZVI preparadas sob ultra-sons. Observa-se a presença de agregados de 
partículas esféricas e encadeadas. As partículas apresentam uma estrutura núcleo-
concha, consistindo num núcleo escuro (Fe0I) coberto com uma camada fina e 
brilhante. O tamanho médio de partícula é de cerca de 27 nm. A área de superfície 
específica BET desta amostra foi determinada como 50,6 m2 / g. Este valor elevado 
está em linha com o reduzido tamanho médio de partícula da amostra.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura. 1. Padrão XRD das partículas sintetizadas. Detecta-se uma única fase 
cristalina, de ferro de valência zero, de acordo com os dados padrão JCPDS. 
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Figura. 2. Imagens de TEM e SAED das partículas nZVI preparadas sob ultra-sons. 
  
Na Fig. 3 apresenta-se a variação do potencial zeta das partículas nZVI com o pH. 
Observa-se que o ponto de carga zero (zpc) é ~ 8 e que a superfície das partículas 
apresenta carga  eléctrica positiva e negativa para valores de pH  inferiores e 
superiores a 8, , respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 3. Variação do  potencial zeta das nanopartículas de valência com o pH. O 

ponto de carga zero é de cerca de 8. 

Des de MB  
Foi utilizado um ensaio fotométrico para a deteção de azul de metileno (MB) em 
soluções sintéticas. Os espectros de adsorção para as soluções de MB com diferentes 
concentrações estão detalhados na Fig. 4. Conforme pode ser observado, há dois 
máximos de absorção de azul de metileno detetados a 610 e 664 nm [31], em que a 
diferença de intensidade é atenuada à medida que aumenta a concentração de MB. 
Neste estudo, a conversão de MB para qualquer produto incolor, como MLB, é 
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denominada como descoloração enquanto que a conversão irreversível de MB em 
produtos como CO2 ou H2O é referida como degradação do MB [32]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 4. Os espectros de absorção para três concentrações de MB, 5, 10 e 20 mg/L. 
 
O ensaio a pH = 4 é utilizado para avaliar o efeito de condições ácidas no processo de 
descoloração do MB. Nestas condições, a percentagem de remoção de cor (aqui 
identificada como a percentagem de redução da intensidade de adsorção medida a 
664 nm) da solução atingiu apenas 29% após 30 min de reação, em que o pH 
aumentou ligeiramente para 4,14. Para além disso, após a recolha das nanopartículas 
do meio de reação, a solução torna-se rapidamente colorida, sugerindo que tenha 
havido uma reação reversível para a remoção de MB em condições ácidas, em que as 
moléculas de MB não estariam ligadas à superfície dos nanomateriais. 
O azul de metileno é amplamente aplicado para deteção ótica de oxigénio, 
especialmente na indústria alimentar [33], [34]. É bem conhecido que o MB é 
reduzido a azul leuco-metileno (LMB), que é um composto incolor na ausência de 
oxigénio. Este composto é prontamente reoxidado (para MB) através da introdução 
de oxigénio no sistema [35]. Quando o MB é submetido ao tratamento com 
nanopartículas de ferro de valência zero (nZVI), sugere-se que a camada superficial 
das nanopartículas de ZVI sofre oxidação de acordo com a equação (2) [36]–[39]: 
 

eFeFe 220            (2) 

 
Os eletrões libertados são posteriormente utilizados para reduzir o MB para LMB, em 
condições ácidas. De acordo com a Fig. 3, o ponto de carga zero (PZC) das 
nanopartículas de ferro de valência zero preparadas é atingido aproximadamente a 
pH 8. Abaixo deste pH, a superfície das partículas de nZVI está carregada 
positivamente, enquanto que acima deste pH está carregada negativamente. Assim, 
em condições ácidas, as interações eletrostáticas repulsivas entre as partículas de 
nZVI e os iões positivos de MB não favorecem a adsorção de MB na superfície das 

20 mg/L
10 mg/L
5 mg/L
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partículas de ZVI. Portanto, a contribuição hipotética da adsorção de MB nas 
partículas de ZVI, para a via química da descoloração do MB, é considerada 
desprezável dentro da gama de pH ácido considerada. 
Conforme anteriormente referido, verifica-se uma re-coloração rápida da solução, 
sugerindo que, em condições ácidas, o LMB não se degrada para compostos 
intermediários mais simples ou para produtos finais (CO2 + H2O) [40]. Esta sugestão é 
suportada pelos resultados fotométricos obtidos após 30 minutos de reação 
apresentados na Fig. 5. Os resultados mostram que a diferença entre as duas 
absorvâncias máximas a 290 e 664 nm é reforçada com o tempo de reação, sendo 
este facto considerado como uma evidência para a diminuição do MB no meio de 
reação. Também a intensidade do pico de adsorção a 243 nm que é atribuído ao LMB 
[41] aumenta com o tempo de reação, de acordo com o raciocínio aqui proposto.

Figura. 5. Os espectros de adsorção UV-Vis da solução contendo MB (25 mg/L) no 
início (a) e após o tratamento com nZVI (1 g/L) durante 30 min em condições ácidas, 

pH = 4 (b). 

de MB  
Para estudar o efeito de aumentar o pH até à vizinhança do PZC das nanopartículas 
ZnVI, o pH da solução de MB foi ajustado para 7,5 imediatamente após a adição dos 
nanomateriais ao meio líquido (água) (1 g/L ). Os resultados fotométricos obtidos 
num intervalo de tempo de 30 minutos são apresentados na Fig. 6. Conforme se 
verifica nesta figura (a), observa-se uma efetiva remoção do azul de metileno após 5 
min de tempo de reação (linha azul), em consonância com o perda da cor azul 
observada após 5 min. Durante este curto período, o pH do meio aumentou 
ligeiramente para ~8,5. Um patamar a 664 nm (Fig. 6) indica que a descoloração do 
azul de metileno foi quase alcançada, mas não foi completa. O patamar desaparece 
após 30 minutos de reação (Fig. 6, b) (linha verde), indicando que houve uma 
descoloração de 100% do azul de metileno. No entanto, observa-se um pico estreito 
a 250 nm indicando que parte do corante orgânico (MB) foi convertido em LMB. A 
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Fig. 6 (c) apresenta a adsorção UV-Vis da solução em relação a 24 horas, após a 
colheita dos nanomateriais. Nesta altura (linha vermelha), é observado um pequeno 
pico a 664 nm, que corresponde a uma concentração de 3,9 mg/L, que corresponde a 
15% da quantidade inicial do MB. Também se observa uma diminuição do pico de 
LMB a 250 nm, indicando a transformação do LMB existente para MB na presença de 
oxigénio no meio. 

 
 

Figura. 6. Espectros UV-Vis da solução contendo MB (25 mg/L) no início (a), e do 
meio reacional sob pH inicial = 7,5 após 5 min (b), 30 min (c) e 24 horas, estando os 

nanomateriais já separados da solução reacional (d). 
 
Quando o pH do meio se aproxima do PZC das partículas nZVI, o MB é adsorvido mais 
facilmente na superfície das partículas de nZVI, uma vez que as forças repulsivas 
entre a superfície das nanopartículas e as moléculas de MB são agora muito mais 
fracas ou inexistentes. Nestas condições, assume-se que os complexos de MB são 
formados na superfície das partículas nZVI [40] estando muito suscetíveis ao ataque 
químico por espécies originadas nas camadas superficiais das partículas de nZVI. De 
acordo com as equações 3 a 7, que descrevem as possibilidades de reação das 
camadas superficiais das partículas nZVI, nomeadamente com as moléculas de H2O 
circundantes, são gerados radicais H que podem induzir a quebra das moléculas de 
MB [41]. Isto pode ser sugerido como a principal razão para a maior eficiência de 
degradação e clivagem do MB a pH = 7,5 em comparação com o verificado em 
condições ácidas. 

eFeFe 220                        (3) 

OHHFeOHFe 2
2

0        (4) 

eHFeHFe 2.20         (5) 

2
220 HFeHFe         (6) 

eFeFe 32 (7)
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de MB  
A Fig. 7 apresenta os resultados da descoloração do MB realizada a um pH inicial de 
10. Conforme observado, a extensão da descoloração atingiu apenas 26% após 5 min 
(linha azul), que é um valor muito menor que o registrado para pH inicial = 7,5. Após 
15 minutos de reação (linha vermelha), a descoloração do MB atingiu 61% e 
aumentou ainda mais para 100% após 30 min de reação (linha verde). A valores 
elevados de pH, pode-se assim esperar uma elevada adsorção do MB na superfície 
dos nanomateriais utilizados, dado também existirem forças eletrostáticas atrativas. 
A carga positiva do azul de metileno (pKa = 3.8) sob pH 5 também pode favorecer a 
adsorção do azul de metileno na superfície de nanomateriais [42]. Essa adsorção 
proporciona assim uma condição favorável para a remoção de MB. Uma menor 
remoção de MB em condições básicas, em comparação com o verificado para 
condições quase-neutras, pode ser atribuída aos mecanismos envolvidos na 
descoloração do MB em condições alcalinas. De acordo com a eq. 4, a produção de 
H+ é um passo chave para a produção de radicais de hidrogénio que podem 
posteriormente degradar e remover o MB da solução. No entanto, a presença de 
quantidades abundantes de OH- em condições básicas pode desempenhar um papel 
de eliminação, levando ao rápido consumo do H+ produzido perto da superfície das 
partículas de nZVI. Assim, as reações para a clivagem do MB são reduzidas. 

 
Figura. 7. Espectros UV-Vis das reações sob pH inicial = 10 após 5 min (a), após 15 

min (b) e após 30 min (c) de reação para a remoção de MB (25 mg / L) com 
nanomateriais de ferro de valência zero, nZVI (1 g/L). 

 
A remoção de azul de metileno é, nestas condições, superior à reportada na 
literatura [43], o que pode ser atribuído às propriedades melhoradas dos 
nanomateriais, designadamente, a sua elevada área específica, como resultado da 
irradiação por ultrasons. 
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As nanopartículas de ferro de valência zero com propriedades melhoradas podem ser 
sintetizadas com sucesso com utilização da irradiação  por ultra-sons. Esses 
nanomateriais apresentam um desempenho eficiente em relação à degradação de 
MB e descoloração de soluções com MB. O pH do meio reacional é um parâmetro 
crítico para determinar a eficiência de remoção de MB utilizando os nanomateriais 
sintetizados. Enquanto o pH ácido permite atingir 30% de descoloração de MB, 
condições quase-neutras de pH=7,5 permitem a remoção completa do corante. As 
propriedades dos nanomateriais, incluindo o potencial zeta, o tamanho, a área 
específica superficial e a cristalinidade, são os fatores principais que determinam a 
eficiência dos nanomateriais para serem utilizados na limpeza ambiental. 
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Resumo 
Mercúrio é um dos principais responsáveis pelas contaminações dos ambientes 
aquáticos, sendo perigoso mesmo em concentrações muito baixas. A capacidade de 
remoção de Hg2+ de soluções aquosas utilizando cascas de banana foi investigada 
através de ensaios de sorção em descontínuo utilizando águas naturais e 
concentrações de Hg2+ de 50 g L-1. A percentagem de remoção foi dependente do 
tempo de contato e da massa de sólido acrescentada. Dentre os modelos cinéticos 
mais utilizados, o modelo de Elovich apresentou o melhor ajuste aos dados 
experimentais ( =0,97-0,99 e =1,67-4,49%) e o equilíbrio é melhor explicado 
pela isotérmica de Freundlich ( =0,991 e =4,55%), As análises FTIR e SEM 
mostraram que as características físicas e químicas da superfície do sólido estão 
envolvidas na capacidade de captação do Hg2+ da solução.  

Introdução  
Os metais tóxicos são responsáveis pelas mais graves formas de poluição dos 
sistemas aquáticos e têm ganhado especial atenção nos últimos anos devido aos 
impactos causados à saúde e ao meio ambiente. Metais como o mercúrio 
encontram-se no topo da lista de substâncias perigosas devido à sua habilidade de 
acumular-se nos tecidos dos organismos e amplificar-se ao longo da cadeia 
alimentar.1 Sendo assim, este metal necessita ser tratado, mesmo quando presente 
em concentrações muito baixas.  
Existem diversos processos que permitem a remoção de contaminantes de sistemas 
aquosos, como a precipitação química, tratamentos com membranas, osmose 
inversa, flotação, permuta iónica e adsorção, dentre outros.2 Entretanto, a maioria 
desses processos mencionados envolvem altos custos de operação, produção de 
lamas contaminadas ou não são efetivos para tratar soluções diluídas.3 Por outro 
lado, os processos de sorção têm sido largamente utilizados em tratamentos de água 
para a remoção de poluentes pois são fáceis de operar, econômicos e permitem 
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tratar águas com metais em concentrações vestigiais, onde a maioria dos outros 
processos falha.4  
Biossorventes são sorventes de origem biológica, normalmente resíduos agrícolas ou 
subprodutos industriais. Destacam-se pelo baixo custo, uma vez que são utilizados 
com pouco ou nenhum tratamento químico e são normalmente compostos por 
celulose, hemi-celulose e lignina, que podem interagir com os metais em solução 
através de diferentes mecanismos.3 Dentre os biossorventes, as cascas de banana 
são especialmente atrativas, uma vez que este é um dos frutos mais consumidos no 
mundo e portanto sua reutilização apresenta-se como uma boa alternativa para 
solucionar o grande problema que é o descarte deste resíduo.  
Neste trabalho, cascas de banana foram utilizadas em experiências em descontínuo 
para remover Hg2+ de soluções aquosas com concentrações iniciais de 50 g L-1. 
Muitos trabalhos têm sido publicados no âmbito da remoção de mercúrio utilizando 
biossorventes, porém a grande parte destes estudos utiliza concentrações de metal 
muito elevadas, que não correspondem às encontradas no ambiente. Ensaios de 
cinética e equilíbrio foram realizados para obter informação a respeito das 
propriedades químicas do material, capacidade e viabilidade do processo de sorção. 

Materiais e métodos 

Reagentes, materiais e instrumentos 

Toda a vidraria utilizada nas experiências foi previamente lavada com solução de 
ácido nítrico 25% durante 24 horas e depois com água ultra pura. Os reagentes 
químicos utilizados neste estudo foram obtidos de fabricantes comerciais e foram 
utilizados sem purificação adicional. A solução padrão certificada de nitrato de 
mercúrio (II) (1000 ± 2 mg L-1) foi adquirida da empresa Merck. As soluções padrão 
para as curvas de calibração foram preparadas diluindo a solução original 
correspondente em água ultra pura ). 
A quantificação de Hg2+ nas amostras foi realizada por espectroscopia de 
fluorescência atômica de vapor frio (CV-AFS) em um gerador de vapor frio PSA, 
modelo 10.003, acoplado a um detector Merlin PSA modelo 10.023 e usando SnCl2 
como agente redutor. 
As cascas de banana foram inicialmente lavadas com água destilada e liofilizadas. Em 
seguida foram trituradas e as frações <1 mm foram utilizadas.  

Experiências de sorção 

As experiências foram conduzidas em descontínuo com agitação de 650 rpm, 
,3. As soluções foram preparadas através da diluição 
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de uma solução padrão de mercúrio em águas de abastecimento domésticas até 
atingir a concentração de 50 g L-1. Uma massa conhecida de biossorvente foi 
adicionada e este foi considerado o tempo inicial. Alíquotas de solução foram 
retiradas em tempos determinados, filtradas com membranas de poros de 0,45 m, 
acidificadas com HNO3 para pH<2 e em seguida analisadas. Uma solução sem 
biossorvente foi sempre conduzida juntamente com as experiências como controlo 
de que a remoção do mercúrio deve-se essencialmente à sorção pelo material e não 
às perdas do processo. 
Para a medição das curvas cinéticas, experiências foram realizadas utilizando três 
diferentes massas de cascas de banana: 0,15 g, 0,25 g e 0,50 g. Para o estudo do 
equilíbrio diferentes massas de biossorvente foram utilizadas mantendo-se a mesma 
concentração inicial de mercúrio e com o objetivo de complementar os dados, os 
pontos finais das cinéticas foram adicionados à isotérmica. 
A quantidade média de Hg2+ sorvido por unidade de massa de biossorvente, (mg 
g-1) foi calculada através de balanço material no recipiente entre o tempo inicial e o 
tempo ,  

                                                                                                                         

(1) 
Onde ‘A’ denota a concentração de Hg2+,  volume de solução (L), e  é a massa de 
biossorvente (mg),  é a concentração inicial de Hg2+ e  é a concentração no 
tempo . 
A eficiência de remoção foi calculada através da seguinte equação: 

                                                                                          

(2) 

Caracterização do biossorvente 
 
A espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) foi realizada 
utilizando um espectrômetro de tensor óptico Bruker 27 acoplado a uma célula de 
reflectância total atenuada (ATR) com 256 varreduras a uma resolução de 4 cm-1 e os 
espectros foram registrados de 4000 para 400 cm-1. A morfologia do sólido foi 
observada através de microscopia eletrônica de varrimento (SEM) utilizando um 
microscópio SU-70 da Hitachi com um detector Bruker Quantax 400 a 20 kV. 

Modelação das curvas cinéticas e de equilíbrio 
 

Modelos cinéticos 
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O estudo e aplicação dos modelos cinéticos aos dados experimentais fornecem 
importantes informações sobre as principais características do material e os 
mecanismos envolvidos na remoção do metal. Estas informações são importantes 
para examinar a aplicabilidade do processo de sorção. Três modelos simples foram 
ajustados aos resultados experimentais para descrever a remoção de Hg2+de 
soluções aquosas, nomeadamente pseudo-primeira ordem (PPO), pseudo-segunda 
ordem (PSO) e Elovich. 
O modelo de Lagergren ou pseudo-primeira ordem5, 6 é o mais simples dos modelos e 
assume que a remoção cinética é proporcional a distância ao equilíbrio : 

                                                                                                                    
(3) 
onde,  é a quantidade de Hg2+ sorvida pelo biosirvente no tempo ,  (h-1) é a 
constante do modelo e  (mg g-1) é a quantidade de metal sorvida no equilíbrio. 
Depois de integrada a Eq.(3) para a condição do material inicialmente livre de 
mercúrio ( , ) até ; obtém-se: 

                                                                                                                        
(4) 
O modelo de pseudo-segunda ordem7 baseia-se também na capacidade de sorção do 
sólido e pode ser expresso por: 

                                                                                                                     
(5) 
onde,  (g mg-1 h-1) é a constante do modelo. Depois de integrada, a Eq.(5) resume-
se a:  

                                                                                                                         

(6) 
O modelo de Elovich8 é utilizado para descrever processos de sorção em superfícies 
heterogêneas e é representado por: 

                                                                                                                                
(7) 
onde,  é a taxa inicial de sorção de Hg2+ (mg g-1 h-1) e  (g mg-1) é a constante de 
dessorção do modelo. Assumindo que t>>1 e aplicando as condições  até 

 e  até  obtém-se: 
                                                                                                                 

(8) 

Modelos de equilíbrio 
 
Através da interpretação correta das curvas de equilíbrio é possível determinar a 
afinidade e capacidade de captação dos materiais para remoção de Hg2+, muito 
importantes para o projeto de sistemas de sorção. As isotérmicas de equilíbrio de 
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Langmuir e Freundlich foram utilizadas neste trabalho para ajustarem-se aos dados 
experimentais. 
A isotérmica de Langmuir9 considera a formação de uma monocamada de sorvato na 
superfície homogênea do sólido. Este modelo ainda assume que o sorvente é 
formado por um número finito de sítios de sorção que são idênticos entre si e 
possuem a mesma energia. A equação de Langmuir é representada por: 

(9) 
onde,  (mg g-1) é a capacidade de sorção, relacionada com a cobertura total da 
monocamada e  (L mg-1) é a constante de equilíbrio de Langmuir. 
O modelo proposto por Freundlich10 é aplicado para sistemas não ideais onde a 
sorção ocorre em multicamadas na superfície heterogênea do sólido. Esta equação 
foi derivada assumindo um decaimento exponencial da energia nos sítios de sorção e 
é expressa por: 

(10) 
onde,  (mg1-1/n L1/n g-1) e  são as constants do modelo de Freundlich relacionadas 
a capacidade e intensidade de sorção respectivamente. 

Análise dos resultados 

Todos os parâmetros cinéticos e de equilíbrio foram obtidos através de regressão 
não-linear utilizando o software Matlab R2014a e os erros entre os dados 
experimentais e os calculados pelos modelos foram minimizados através do 
algoritmo Nelder-Mead simplex. Os ajustes das equações foram avaliados através do 
coeficiente de determinação ( ) e do desvio médio relativo absoluto ( )11, que 
são definidos pelas seguintes expressões matemáticas: 

(11) 
   

(12) 
onde,  representa os valores experimentais,  são os valores calculados pelos 
modelos,  é a média dos valores observados e  é o número de pontos 
experimentais. 

Resultados e discussão 

Caracterização 
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As cascas de banana são formadas por celulose, hemicelulose, pectina e clorofila 
dentre outros.4 Os picos observados no espectro FTIR (ver Figura 1) na região de 
3285 cm-1 são característicos das vibrações O-H e N-H.12 Os dois picos entre 2800 e 
3000 cm-1 podem ser devido as ligações C-H, enquanto as bandas observadas à 1734 
cm-1 (C=O) e 1244 cm-1 (-C-O-C-) devem-se às ligações características de ésteres de 
ácidos gordos, hidroxi ácidos gordos e diácidos em lipídios e polímeros de suberina.13 
A vibração apresentada a 1591 cm-1 é atribuída a ligação C=C dos anéis aromáticos 
presentes na lignina.13 A banda em 1375 cm-1 corresponde a C-H alifático13 e o pico 
mais elevado em 1030 cm-1 está relacionado a vibração das moléculas de celulose.14  
A morfologia obtida por microscopia eletrônica das cascas de banana está 
apresentada na Figura 1. As superfícies não porosas das cascas de bananas 
apresentam fortes rugosidades e protuberâncias que podem ser responsáveis por 
um aumento na capacidade de remoção, uma vez que há maior área de contacto 
entre o metal em solução e os sítios de sorção.  
 

 
 

Figura 1: FTIR (a) e SEM (b) das cascas de banana 

Remoção de Hg2+ pelas cascas de banana 
 
A figura 2 apresenta a concentração normalizada de Hg2+ em solução ao longo do 
tempo para as experiências de sorção utilizando as cascas de banana como 
biossorventes. As curvas mostram comportamentos semelhantes, caracterizadas por 
um rápido decréscimo da concentração no período inicial seguido por uma região 
onde a remoção é mais lenta e desloca-se em direção ao equilíbrio. Esta tendência é 
atribuída a maior força diretriz para o transporte dos iões no início do processo 
quando o sólido está completamente livre de metal e os sítios ativos para a sorção 
estão largamente disponíveis. A medida que superfície do biossorvente vai tornando-

(a) (b) 
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se coberta pelo metal a sorção passa a ocorrer mais lentamente e os iões de 
mercúrio necessitam competir entre eles 15. 
 

 
 

Figura 2: Concentração normalizada de Hg2+ em função do tempo para diferentes 
massas de biossorvente 

 
É evidente que a captação de Hg2+ depende da quantidade de sólido utilizada. Um 
aumento na massa de biossorvente representa uma maior superfície de contacto e 
portanto uma elevação no número de sítios ativos para a sorção. É possível observar 
que os resultados experimentais confirmam o que foi mencionado acima e destacam 
o excelente potencial das cascas de banana para remoção de mercúrio. Com apenas 
0,15 g já é possível retirar mais de 70% do metal inicialmente em solução e com 0,50 
g de biossorvente é possível atingir eficiências de remoção de mais de 90% e 
concentrações residuais de 5 g L-1 após 72 horas de exposição. Mais ainda, é 
importante destacar a rápida cinética apresentada por este material, sendo 
observado que a grande parte do mercúrio já é eliminado nas primeiras 24 horas de 
sorção.  

Modelação dos dados cinéticos e de equilíbrio 
 
Os ajustes dos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich 
aos dados experimentais estão apresentados na Figura 3 e os resultados são 
mostrados na Tabela 1. De todos os modelos cinéticos, normalmente o modelo de 
pseudo-primeira ordem é o que apresenta o pior ajuste, o que é evidenciado pelos 
baixos valores de  (0,79-0,90) e elevados valores de .(9,22-13,38%) obtidos. 
O modelo de Elovich descreve melhor os resultados experimentais ( =0,97-0,99 e 

=1,67-4,49%) e satisfaz processos de quimisorção, que ocorrem 
provavelmente devido às interações químicas entre os iões de Hg2+ e os grupos 
funcionais na superfície heterogênea do biossorvente.16 O parâmetro  do modelo 
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de Elovich está relacionado a taxa inicial de sorção e segue a tendência da massa, i.e. 
quanto maior a massa de biossorvente, maior a taxa inicial de remoção. Os valores 
de  calculados pelos modelos de PPO e PSO foram próximos aos obtidos 
experimentalmente e apresentaram erros entre 3 e 16% para PPO e entre 5 e 11% 
para PSO. 
 

 
 

Figura 3: Ajuste dos modelos PPO, PSO e Elovich aos dados experimentais 
 

Tabela 1: Parâmetros dos modelos ajustados aos dados cinéticos  
 

 PPO PSO Elovich 
  

(h-1) 
 

(mg g-1) 
  

(%) 
 

(g mg-1 h-1) 
 

(mg g-1) 
 

(%) 
 

(mg g-1 h-1) 
 

(g mg-1) 
  

(%) 

0,15 g 2,44 0,24 0,86 13,38 27,09 0,24 0,94 8,64 42,11 46,27 0,98 3,49 
0,25 g 3,40 0,15 0,79 13,15 73,49 0,15 0,94 7,60 439,75 90,43 0.99 1,67 
0,50 g 11,56 0,08 0.90 9,22 220,02 0,08 0,97 4,48 2517,20 188,90 0,97 4,49 

 
A análise dos dados isotérmicos fornece importantes informações sobre as 
propriedades da superfície dos materiais e afinidade com o metal em solução. A 
figura 4 apresenta os resultados experimentais e as isotérmicas de Langmuir e 
Freundlich. A isotérmica obtida foi do tipo favorável e a capacidade de sorção do 
sólido não atingiu um patamar, o que sugere que a captação máxima do material é 
ainda maior e não foi atingida no intervalo de concentrações estudado. Os 
parâmetros estimados pelos modelos e os valores de  e  estão expostos na 
Tabela 2. O melhor ajuste foi obtido com o modelo de Freundlich ( =0,991 e 

=4,55%), que assume que o mercúrio é sorvido em multicamadas na superfície 
do biossorvente com decaimento exponencial da energia de sorção. A capacidade de 
remoção do material segundo o modelo de Langmuir é de 0,75 mg g-1, maior do que 
o valor observado experimentalmente, o que corrobora com o mencionado acima de 
que a captação máxima do material não foi atingida neste estudo e ressalta o 
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excelente potencial das cascas de banana na eliminação de mercúrio de soluções 
aquosas. 
 

 
 

Figura 4: Ajuste dos modelos de Langmuir e Freundlich aos dados experimentais de 
equilíbrio 

 
Tabela 2: Parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich  

 
Modelo Parâmetros 
Langmuir  (mg g-1)  (L mg-1)   (%) 
 0,75 32,75 0.985 5,57 
Freundlich  (mg1-1/n L1/n g-1)   (%) 
 7,36 1,24 0,991 4,55 
 

Conclusões 
A habilidade das cascas de banana para a remoção de mercúrio foi investigada 
através de experiências em descontínuo utilizando soluções de mercúrio em águas 
naturais em concentrações ambientalmente realistas de 50 g L-1. Os resultados 
mostraram que utilizando massas muito pequenas de biossorvente já é possível 
remover grande parte do metal em solução, p.ex. com apenas 0,5 g de sólido é 
possível eliminar mais de 90% do Hg2+ inicialmente em solução e atingir 
concentrações vestigiais ao final de 72 horas. Em termos cinéticos, a eficiência de 
remoção é função da massa utilizada e do tempo de contato. Os resultados 
experimentais foram melhor ajustados pelo modelo de Elovich, independente da 
quantidade de sólido estudada.  
A isotérmica de Freundlich mostrou-se mais adequada para a descrição do equilíbrio 
e propõe a formação de multicamadas de Hg2+ na superfície do biossorvente. A 

41

Parte III



 

capacidade de captação calculada pelo modelo de Langmuir foi de 0,75 mg g-1,muito 
acima do valor observado experimentalmente, o que sugere que a máxima captação 
do material não foi atingida nos limites de concentração estudados.  
Portanto, pode-se concluir que as cascas de banana apresentam-se como excelentes 
alternativas para a remoção de Hg2+ de soluções aquosas em processos de 
remediação ambiental. 
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Resumo 

As geotecnologias auxiliam no processo de gestão da floresta, permitindo o 
monitoramento constante do uso e ocupação da terra. Neste trabalho utilizou-se o 
software livre QGIS para classificação do uso e ocupação da terra Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade, localizado na cidade de Rio Claro no Brasil, com as 
seguintes classes: floresta, eucalipto, palmeiras, corpo d´água, área construída e solo 
exposto. Com base no trabalho de campo, foram identificadas as diferentes trilhas 
existentes no local. Verificou-se que é necessário um monitoramento constante para 
que não ocorram os incêndios florestais. O trabalho pode auxiliar no planejamento 
dos diversos serviços ambientais que no local de estudo traz, e servir como 
ferramenta ambiental para a prevenção de futuros incêndios. 

 

Introdução 
As geotecnologias vêm cada vez mais sendo usadas para o mapeamento de diversas 
áreas de interesse para estudo ambiental de uso e ocupação do território. Os 
produtos de sensoriamento remoto, tanto fotográficos aéreos como imagens 
orbitais, auxiliam no processo de planejamento de ordenamento, permitindo 
identificar as características e as origens dos agentes modificadores do espaço. Além 
de permitir monitorar a intensidade e extensão das alterações provocadas por 
atividades humanas sociais. O geoprocessamento pode ser aplicado nesse contexto 
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por ser uma ferramenta que permite a integração do planejamento com 
gerenciamento de recursos (OLIVEIRA, 2011). 
 
Dentre as geotecnologias usadas para mapeamento, utiliza-se o QGIS que tem a 
vantagem de ser um software livre e as obtenções das imagens de satélite são pelo 
Google Earth. O QGIS (Sistema de Informação Geográfica) foi criado pela Open Sourc 
e Geospatial Foundation (OSGeo), vem sendo disponibilizado em código aberto e 
gratuito na internet desde 2009, para apoiar e construir programas geo-espaciais. 
 
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) destacam-se como instrumento para 
mapeamento a fim de obter respostas às várias questões sobre levantamento de 
dados do meio físico e planejamento ambiental, principalmente ao descrever os 
mecanismos das mudanças no meio ambiente, além de auxiliar no planejamento e 
manejo dos recursos naturais existentes (MAGALHÃES FILHO, 2012).Também vale 
ressaltar que o surgimento do QGIS juntamente com o Google Earth, aproximou as 
pessoas para o conhecimento das geotecnologias aplicadas no geoprocessamento 
(BOSSLE, 2015). 
 
Segundo Lombardo (1995), os produtos de sensoriamento remoto, tanto fotográficos 
aéreos como imagens orbitais, auxiliam no processo de planejamento, permitindo 
identificar as características e as origens dos agentes modificadores do espaço, além 
de permitir monitorar a intensidade e extensão das alterações provocadas pelo uso e 
ocupação da terra. Dentre as geotecnologias usadas para mapeamento, utiliza-se o 
QGIS. Segundo Ávila (2013), o uso em conjunto do QGIS e do Google Earth 
apresenta-se como uma solução para projetos relacionados à análise ambiental. 
 
Esse trabalho teve o objetivo de mapear com o uso do QGIS a FEENA localizado na 
cidade de Rio Claro, na região sudeste do Brasil. Classificando o uso e ocupação da 
terra, calculou-se também a área de floresta e eucalipto, além de caracterizar as 
trilhas existentes. 
 
Material e métodos  
A área de estudo foi mapeada com a utilização do software livre QGIS, o uso e 
ocupação da terra foram classificados nas seguintes classes: talhões de eucalipto; 
floresta nativa; área construída; palmeiras; corpo d’água; solo exposto (degrado). 
Todas as camadas do trabalho foram em shapefile com a camada vetorial tipo 
polígono, para a visualização das imagens utilizou-se complemento Open 
Layersplugin. Nos planos de informação gerados no QGIS foi utilizado o sistema de 
coordenadas UTM com Datum WGS84 fuso 22S que apresentam valores em metros e 
possibilitaram o cálculo das áreas de interesse.  
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Diversas áreas da Ciência empregam o geoprocessamento, como a, Cartografia, a 
Geografia, a Agricultura e Floresta e a Geologia, incluindo também, estudos de 
planejamento urbano e rural, meios de transporte, comunicação e energia 
(MOREIRA, 2003). 

Segundo Cruciani (2002), cada vez mais são utilizados modelos matemáticos que têm 
sido associados a sistemas de informações geográficas que permitem uma descrição 
detalhada e especializada das características físicas da área. O sensoriamento remoto 
vem obtendo técnicas e produtos mais aperfeiçoados principalmente na resolução 
espacial e espectral. 

O recorte espacial escolhido, abriga uma importante Unidade de Conservação, a 
Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), destacando-se pelos 
aspectos ambientais e histórico-culturais (PANAGASSI, 2015). 

Área de estudo 
A FEENA está localizada em uma importante Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável do Estado de São Paulo, situada a sudeste do Brasil, no extremo leste do 
município de Rio Claro (CIGAGNA, 2014), foi fundada pelo pesquisador agrônomo 
Edmundo Navarro de Andrade (Figura 1). 

Figura 1: Localização cidade de Rio Claro e limites da Floresta Estadual Edmundo 
Navarro de Andrade (Fonte adaptada: Google Earth) 

Segundo Moura (2011), a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade apresenta 
uma mescla de plantios florestais, destacando as diferentes espécies de eucalipto, 
com diferentes idades e densidade, o que permitiu o desenvolvimento de uma 
vegetação florestal secundária em seu interior. 
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No início do século XX, o pesquisador Edmundo Navarro de Andrade, direcionou suas 
pesquisas para encontrar uma solução para as florestas que estavam sendo 
devastadas para o uso da madeira como carvão vegetal combustível nas locomotivas 
a vapor. Sua pesquisa foi concretizada, quando os resultados das experiências com o 
uso da espécie do gênero eucalyptus, originarias da Austrália, demonstrou ser a 
espécie ideal para se utilizar a madeira para reflorestamentos e, depois no consumo 
para carvão vegetal (lenha), dormentes das ferrovias e, ainda, fabricação de vagões 
de madeira, sendo assim inicialmente a FEENA estava diretamente ligada a 
Companhia Paulista de Estrada de Ferro (ZAMPIN, 2013). 
 
Conhecida internacionalmente como “berço do eucalipto no Brasil”, pelo fato de que 
no ano de 1916 foi criado o “Museu do Eucalipto”, que possuía o objetivo de expor o 
resultado dos experimentos sobre o uso dos eucaliptos. Esses experimentos tinham a 
finalidade de aumentar sua durabilidade e resistência por meio de melhoramentos 
genéticos (PANAGASSI, 2015). 
 
A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA) possui uma área de uso 
público que constitui áreas naturais e alteradas pelo homem. A floresta é composta 
pelo Solar Navarro de Andrade, Museu do Eucalipto, Centro de Visitantes, Capela, 
Casarão Amarelo, os jardins e áreas verdes, bem como as trilhas e o arbóreo.  
 
A área de estudo do trabalho foi a Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” 
(FEENA), com área de 2.222,80 hectares. Trata-se de um local de plantio de árvores 
exóticas. O trabalho visou o mapeamento do uso e ocupação da terra da FEENA em 
2017. Foram calculadas as áreas de floresta plantada e floresta nativa, de acordo 
com o mapeamento da área para verificar a porcentagem de cada uma dessas 
vegetações, as respectivas áreas foram obtidas pela calculadora de campo inserida 
na tabela de atributos. É importante destacar que a FEENA é uma Unidade de 
Conservação (UC) que está dentro do grupo de Floresta Nacional. 
 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, as UC são áreas naturais passíveis 
de proteção por suas características especiais, são espaços territoriais e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação 
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção da lei. Além disso, garantem às populações 
tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda 
propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas 
sustentáveis. 
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O clima na área de estudo, segundo a classificação de Koeppen é do tipo Cwa 
apresentando média do mês mais frio variando entre 3 e 18°C e durante os meses 
mais quentes temperatura média superior a 22°C e média pluviométrica anual é de 
1.400 mm/ano (CEPAGRI, 2017). 
 
A ortofoto ilustra com maior detalhe as diferenças da floresta e eucalipto da FEENA, 
considerando a textura e rugosidade. Na porção oeste destaca-se a área urbana de 
Rio Claro, caracterizada por pouca área de vegetação1 (Figura 2). 
 

Figura 2: Imagem ortofoto da Floresta Estadual Navarro de Andrade, EMPLASA 
2010/2011 

 
Uma ortofoto não é mais do que uma foto aérea retificada, conseguindo-se que os 
objetos apareçam na sua verdadeira grandeza, na escala da foto é claro, tendo a 
mesma utilidade que um mapa no que diz respeito a medidas lineares, áreas e 
angulações (CORDOVEZ, 2004). 
 
A FEENA está inserida no relevo denominado Depressão Periférica Paulista, Zona do 
Médio Tietê, constituída principalmente por arenitos. Essa unidade geomorfológica 
tem sua evolução morfogenética associada ao trabalho de erosão das águas da chuva 
e dos rios, configurando uma unidade de relevo comprimida entre o Planalto 
Atlântico e o relevo de Cuestas (CASTANHEIRA, 2013). 
 

                                                      
1 Imagem foi disponibilizada pelo CEAPLA, UNESP, Rio Claro – São Paulo. 
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Segundo Bartsch (2015), a FEENA esta localizada na região da bacia hidrográfica do 
rio Corumbataí, mais precisamente na sub-bacia do Ribeirão Claro e existem florestas 
mais duas sub-bacias representadas pelos córregos Santo Antônio e Ibitinga. 

As imagens de satélites foram tiradas do Google Earth que mostraram a visualização 
da área de trabalho e a delimitação do estado, cidade de Rio Claro e FEENA, foram 
obtidas no banco de dados disponível no site do IBGE.  

As trilhas existentes na FENNA foram obtidas com base em entrevista da Secretaria 
de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente (SEPLADEMA) e pela realização 
do trabalho de campo na área. Segundo Panagassi (2015) descreveu as três trilhas da 
FEENA da seguinte forma: 

A trilha dos 9 km: extensão de 9 km, é utilizada para caminhadas e corridas. 
Durante seu percurso observa-se vários talões de Eucaliptos e Pinus de 
diferentes idades e o córrego Santo Antônio 
A trilha da Saúde: extensão de 1,3 km, única inclusa no programa “Trilhas de 
São Paulo”, iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente do Governo Estadual 
A trilha da Coleção: extensão de 1,5 km, localiza-se dentro da Coleção de 
Talhões, a trilha é autoguiada, conta com vinte e duas placas interpretativas 

Destaca-se a importância da realização do mapeamento da FEENA, pois esta é uma 
importante Unidade de Conservação da cidade de Rio Claro, SP. Além de abrigar o 
eucalipto, na floresta há um sub-bosque rico em espécies nativas que atrai uma 
grande diversidade de fauna que deve ser preservada. Também, a sua presença 
proporciona uma melhor qualidade de vida para os habitantes, criando uma 
atmosfera favorável a diminuição da temperatura. 

Segundo Maciel (2010), as árvores são de extrema importância para a manutenção 
da qualidade de vida, pois proporcionam inúmeros benefícios para a comunidade 
existente. Elas melhoram a qualidade do ar, oferecem sombra e amenizam as altas 
temperaturas. 

Resultados 
A FEENA mapeada no QGIS teve a classificação de uso e ocupação da terra em: 
eucalipto, floresta, palmeiras, corpo d´água, área construída e solo exposto. Durante 
o mapeamento o maior desafio foi definir a diferença da floresta com a vegetação de
eucalipto. Adotou-se assim a análise da rugosidade para diferenciar a floresta nativa
do eucalipto (Figura 3).
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Figura 3: Mapa da FEENA de uso e ocupação da terra em 2017 

 
Os cálculos de área da floresta nativa e floresta plantada (eucalipto) mostraram que, 
na FEENA 47,50% corresponde à floresta nativa e 40,26% ao eucalipto e 12,24% 
relacionados às áreas construídas e ao solo exposto da floresta. 
 
Sendo assim, a área verde do parque ocupa quase metade de toda a área, tendo a 
área de eucalipto também bem significativa. Porém o mapa demonstra que há 
lugares onde o solo está exposto e isto ocorreu principalmente devido a incêndio 
florestais criminosos na área. 
 
Com as informações adquiridas através do QGIS será possível aos gestores da 
floresta planejar o reflorestamento das áreas de solo exposto, melhorando os 
diversos serviços ambientais que a FEENA traz, e servir como ferramenta de 
educação ambiental para a prevenção de futures incêndios. 
 
Conclusões 
Foi possível realizar o mapeamento do uso e ocupação da terra da Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade (FEENA) com o auxílio do programa de 
georeferenciamento QGIS, mostrando ser um software de fácil acesso e sem nenhum 
custo. Deste modo deve-se destacar que o software QGIS, pode auxiliar no 
planejamento das Unidades de Conservação, na busca da sustentabilidade. 
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A obtenção das trilhas foi possível através de trabalho de campo na área, onde estas 
não podiam ser identificadas pela imagem de satélite. O trabalho demonstrou a 
partir do geoprocessamento o quanto a FEENA tem uma grande área verde no seu 
interior e também de eucalipto devido a sua história, porém também verificou que 
há ainda no local a ocorrência de incêndios florestais que devem ser combatidos, 
além que a manutenção da área deve ser feita com mais frequência. 
 
Com base no trabalho de campo, pode-se observar a dificuldade dos órgãos públicos 
responsáveis nos aspectos referentes à infraestrutura e melhoria ao atendimento a 
população. Sendo assim, o trabalho pode contribuir para fortalecer as discussões 
sobre a importância da FEENA no contexto da cidade de Rio Claro, auxiliando na sua 
preservação e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 
 
A metodologia utilizada, com aplicação de geotecnologias e trabalho de campo, pode 
ser realizada em outras Unidades de Conservação e pode servir de base para a 
implantação de melhorias de modo a incentivar o manejo adequado dos recursos 
ambientais. 
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Resumo
A imposição de critérios ambientais mais restritivos na rejeição de efluentes líquidos para o 
meio hídrico, têm determinado que as indústrias tenham que melhorar os processos e 
tecnologias de tratamento de águas residuais, nomeadamente no que respeita aos 
compostos orgânicos halogenados absorvíveis (AOX). Até agora, vários métodos de 
tratamento físico-químicos têm sido aplicados para a degradação e remoção destes 
compostos dos efluentes líquidos industriais. No entanto, há necessidade de desenvolver 
métodos mais eficientes e económicos. Neste estudo sintetizaram-se nano-materiais (NMs) 
de Fe3O4/ZnO por precipitação química, que foram utilizados para remover o AOX de 
efluentes industriais. Os resultados obtidos mostraram uma remoção efetiva, onde a 
quantidade de NMs e o tempo de reacção tiveram os maiores impactos na remoção de AOX. 

Introdução 
Com a legislação atualmente em vigor, indústrias como a de pasta e papel (P&P) têm 
que cumprir regulamentos ambientais cada vez mais restritivos. Os efluentes gerados 
na indústria de P&P possuem geralmente uma elevada carga poluente, medida como 
CQO (carência química de oxigénio) e uma biodegradabilidade muito baixa (definida 
como a proporção entre CBO5 (carência bioquímica de oxigénio após 5 dias) e CQO)1, o 
que os torna muito difíceis de serem despoluídos pelos métodos convencionais de 
tratamento.2 Por exemplo, aplicando um tratamento sequencial anaeróbio e aeróbio 
em duas etapas a este tipo de efluentes, foi possível obter remoções de cor, de CQO e 
de compostos orgânicos halogenados absorvíveis (AOX) de 70%, 42% e 39%, 
respetivamente, após 15 dias de tratamento.3 

As quantidades de efluentes produzidos numa fábrica de P&P e a concentração de AOX 
presente nesses efluentes são altamente dependentes de alguns parâmetros, tais 
como o processo de produção de pasta aplicado, o processo de branqueamento e a 
quantidade de água consumida durante a produção de pasta branqueada. Em muitos 
países produtores de pasta e papel, tanto tradicionais como emergentes4, como os 
Estados Unidos5, a China6 e a Índia7, os efluentes destas indústrias são considerados 
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uma fonte importante de poluição para o meio ambiente. A presença de AOX nesses 
efluentes, bem como de outras substâncias tóxicas, pode potencialmente introduzir 
toxicidade no ambiente recetor, especialmente nos ambientes aquáticos.8-10 Embora 
se tenham observado desenvolvimentos nos métodos de tratamento deste tipo de 
efluentes, e que contribuíram para a redução drástica da sua toxicidade, ainda são 
frequentemente encontrados nos efluentes tratados finais poluentes como os AOX.11  

Nos últimos anos, os nano-materiais (NMs) têm sido amplamente utilizados em muitas 
aplicações, como a remoção de contaminantes ambientais. Assim, vários métodos 
foram desenvolvidos para a síntese de nano-materiais com propriedades especiais. A 
magnetite (Fe3O4), sendo uma ferrite com uma estrutura de espinela inversa, tem sido 
amplamente utilizada em muitas aplicações, podendo a sua síntese ser efetuada por 
diferentes métodos. Uma das principais vantagens da magnetite quando incluída em 
aplicações ambientais reside nas suas propriedades magnéticas. A combinação desses 
materiais com materiais de alta eficiência catalítica, como o óxido de zinco12, pode 
ainda aumentar consideravelmente o desempenho desses materiais, beneficiando das 
vantagens de combinação de propriedades. 

Neste estudo, sintetizou-se um material composto por magnetite e óxido de zinco para 
remover os AOX presentes em efluentes provenientes do processo de branqueamento 
na produção de pasta Kraft branqueada. O planeamento experimental dos ensaios de 
remoção de AOX foi elaborado utilizando o método de Taguchi para desenho 
experimental, de modo a estudar o efeito combinado de vários parâmetros. 

Materiais e métodos 
Todos os reagentes utilizados, incluindo cloreto de ferro (FeCl3.6H2O), sulfato ferroso 
(FeSO4.7H2O), acetato de zinco (ZnAC2.2H2O), carbonato de amónia ((NH4)2CO3), 
solução aquosa de amónia (NH3H2O), citrato de sódio, acetona, etanol e peróxido de 
hidrogénio (30% w/v) possuem elevada pureza química. 

Síntese de nano-materiais de magnetite (Fe3O4)  

Para a síntese dos NMs de magnetite foi utilizada a co-precipitação de Fe (II) e Fe (III) 
por adição de solução de amónia. A reação de síntese da magnetite pode ser descrita 
como apresentado na Equação 1: 

OHNHOFeOHNHFeFe    (1) 
A síntese foi realizada num reator de fundo redondo com três aberturas e com 
capacidade de 500mL. Na abertura central foi colocado um agitador mecânico de pás 
(IKA Eurostar 40), operando a 250 rpm. O reator foi colocado num banho de água 
termostatizada a 35°C durante o processo de síntese. A reação foi conduzida sob 
condições aeróbias para permitir a oxidação parcial de Fe (II) a Fe (III). Para a síntese, 
6,1g de FeCl3·6H2O e 4,2g de FeSO4·7H2O foram dissolvidos em 100mL de água 
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desionizada. Seguidamente adicionaram-se 20mL de solução de amónia a 30%v.v a 
uma velocidade de 10 mL/min, usando uma bomba peristáltica Watson-Marlow 
101U/R, para iniciar o processo de síntese. Concluída a adição da base, a agitação 
prolongou-se durante 30 minutos, mantendo-se o reator em condições de 
temperatura estáveis. A mistura final, contendo um precipitado de cor negra, foi 
arrefecida até à temperatura ambiente, sendo os NMs de magnetite recolhidos com 
um íman permanente e posteriormente lavados (três vezes) com água desionizada. 

Modificação dos nano-materiais de magnetite com citrato de sódio 

Modificou-se a superfície dos NMs de Fe3O4 tratando os NMs de magnetite com citrato 
de sódio. Num procedimento típico, misturou-se 4g de NMs de magnetite com uma 
solução de citrato de sódio (200mL, 0,5M) e foi aplicada irradiação ultrassónica usando 
um banho de limpeza ultrassónico por 30 min. Em seguida, a mistura foi agitada 
durante 12h sob uma temperatura de 60°C. Após a recolha dos precipitados, estes 
foram lavados 3 vezes com acetona.  

Síntese de nano-materiais de Fe3O4/ZnO  

Os NMs de magnetite com superfície modificada foram dispersos em 100mL de água 
desionizada. A irradiação ultra-sónica foi aplicada durante 30 min para obter um ferro-
fluido estável a ser usado como precursor para a síntese dos NMs de Fe3O4/ZnO. Para 
tal, 30mL do precursor foram transferidos para um reator de fundo redondo com três 
aberturas. Em paralelo, 12,16g de acetato de zinco di-hidratado e 7,6g de carbonato de 
amónio foram dissolvidos separadamente em 100mL de água desionizada. As duas 
soluções foram então adicionadas ao precursor, a uma velocidade de 15 mL/min, 
usando uma bomba peristáltica. Os precipitados finais foram recolhidos e lavados com 
água, solução de amónia e etanol. A última etapa da síntese envolveu o tratamento 
térmico dos pós preparados a 350°C, durante 3h. 

Caracterização  

A avaliação da composição de fases cristalinas dos NMs preparados foi efectuada por 
difração de raios X (XRD) (Rigaku, Geigerflex, Japão), na gama 2  de 20 ° a 100.  
Avaliou-se a morfologia dos nano-materiais sintetizados recorrendo à microscopia 
eletrónica de transmissão (TEM), usando um equipamento Hiatchi H9000 operado a 
300 kV. A área superficial específica das partículas foi avaliada por adsorção de gás, 
num equipamento Micromeritics Gemini V2 (EUA). Recorreu-se à isotérmica de 
adsorção de Brunauer-Emmett-Teller (BET) para a quantificação da área superficial 
específica. 
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Ensaios de remoção AOX 

Nos ensaios laboratoriais de remoção de AOX foi usado efluente industrial proveniente 
de uma fábrica de produção de pasta Kraft. Foi feita uma caracterização físico-química 
do efluente antes dos ensaios laboratoriais. As experiências em modo descontínuo 
para a remoção de AOX foram realizadas em frascos de 250 mL equipados com 
agitação mecânica por pás (IKA Eurostar 40) a 250 rpm. Os NMs foram adicionados a 
100 mL de efluente e a temperatura foi controlada a 60 ºC usando um banho de 
aquecimento. Para o estudo da influência de várias condições operacionais na 
remoção de AOX, foram aplicados diversos níveis das variáveis em estudo (tempo de 
reação, dosagem de NMs no meio reacional, fonte de luz e concentração de peróxido 
de hidrogénio), como descrito na Tabela 1.  

Tabela 1: Variáveis experimentais estudadas nos ensaios de remoção de AOX 
Variáveis Tempo 

(min) 
Dosagem de NMs 
(g/L) 

Luz Concentração H2O2 
(mL/L) 

Níveis 15 2 Visível 1 
30 1 Escuro 2,5 
60 0,5 UV 5 

Um desenho experimental usando o método Taguchi (L-9)13 (Tabela 2), foi projetado 
para estudar o efeito combinado dos parâmetros operacionais estudados na remoção 
de AOX do efluente industrial. A condição “quanto maior a razão S/N, melhor” 
(Equação 2) foi utilizada para determinar a importância relativa dos parâmetros 
estudados:  

n

i iYn
dB

N

S
(2) 

Nesta equação, Yi representa a resposta ao desenho estatístico de Taguchi, e n é o 
número de experiências.14, 15 

Tabela 2: Desenho experimental segundo o método Taguchi (L-9) utilizado nos ensaios 
de remoção de AOX 

Nº da 
experiência  

Tempo 
(min) 

Dosagem de 
NMs (g/L) 

Luz Concentração 
H2O2 (mL/l) 

1 15 0,5 UV 1 
2 15 1,0 Visível 2,5 
3 15 2,0 Escuro 5 
4 30 2,0 UV 2,5 
5 30 0,5 Visível 5 
6 30 1,0 Escuro 1 
7 60 1,0 UV 5 
8 60 2,0 Visível 1 
9 60 0,5 Escuro 2,5 
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Resultados e discussão 

Caracterização dos NMs sintetizados 

Os resultados de difração de raio-X dos NMs de magnetite sintetizados apresentados 
na Fig. 1. evidenciam a presença de duas fases cristalinas distintas, atribuindo-se os 
picos observados à magnetite (Fe3O4) e ao óxido de zinco (ZnO) (com base nos padrões 
JCPDS No. 01-078-3148 e JCPDS No. 01-089-0511, respetivamente). Não se observou a 
presença de outras fases, pelo que se conclui tratar-se de NMs de Fe3O4/ZnO. 

Figura. 1. Resultados da difracção de raio-X dos nanomateriais Fe3O4/ZnO 

Figura 2: Imagens de TEM dos NMs de (a) Fe3O4 e de (b) Fe3O4/ZnO. 

a)       b) 
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As imagens de TEM dos NMs de magnetite (Fig. 2a) revelam a presença de partículas 
nanométricas de Fe3O4, com diâmetro médio inferior a 10 nm. Observa-se também 
que o diâmetro das partículas Fe3O4/ZnO é claramente superior, de cerca 30 nm, tal 
como evidenciado na Fig. 2b. A análise da área superficial dos NMs de Fe3O4/ZnO, com 
base na isotérmica de BET, revelou um valor de 25 m2/g. 

Caracterização do efluente 

Os resultados da caracterização do efluente obtido no primeiro estágio de 
branqueamento da pasta Kraft, D0, utilizado nos ensaios de remoção de AOX são 
apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Características do efluente D0 
Parâmetro  Unidade  Valor 
COD mg/L 2925  
VFA mg/L 162  
BOD5 mg/L 77  
pH 1,9 
AOX mg/L 135 

Otimização da remoção de AOX com NMs de Fe3O4/ZnO 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos para a remoção de AOX para todas 
as experiências projetadas de acordo com a abordagem de Taguchi (L-9). Nesta tabela, 
estão também apresentadas as razões sinal-ruído (S/N) de todos os ensaios.  

Tabela 4: Valores da remoção de AOX (%) como dados de resposta de acordo com o 
projeto experimental L-9 Taguchi. 

Nº da 
experiência  

Tempo 
(min) 

Dosagem 
de NMs 
(g/L) 

Luz 
Concentração 
H2O2 (mL/L) 

Remoção  
(%) 

Razão 
S/N 

1 15 0,5 UV 1 29 29,39 
2 15 1,0 Visível 2,5 39 31,82 
3 15 2,0 Escuro 5 41 32,26 
4 30 2,0 UV 2,5 46 33,25 
5 30 0,5 Visível 5 35 30,88 
6 30 1,0 Escuro 1 42 32,47 
7 60 1,0 UV 5 51 34,15 
8 60 2,0 Visível 1 49 33,80 
9 60 0,5 Escuro 2,5 38 31,59 
Ponto 
Ótimo 

60 2 UV 5 64 
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A Fig. 3 mostra os efeitos combinados das variáveis estudadas na remoção de AOX do 
efluente D0, segundo a matriz ortogonal L-9 efetuada. A relevância estatística mais 
forte é para a dosagem de NMs seguida do tempo de reacção. A concentração de 
peróxido de hidrogénio e a utilização da luz apresentam menor relevância. Para além 
disso, a maior diferença na razão S/N entre dois níveis de um parâmetro individual 
pertence à razão S/N para dosagem de NMs (dose de NMs de 1 g/L e dose de NMs de 
0,5 g/l). Isto significa que a reação para a remoção de AOX ocorreu mais rápidamente 
na presença de uma dose mais elevada dos NM em estudo. Este comportamento pode 
demonstrar o efeito da presença de maior área superficial para a geração de radicais 
hidroxilo, na presença de maior quantidade de catalisador.16 Os radicais hidroxilo são 
normalmente produzidos na superfície do catalisador, facilitando a decomposição de 
compostos como os AOX.  

Figura 3: Variação das médias das razões S/N determinadas para as condições 
experimentais estudadas 

O tempo de reação também tem um papel importante na remoção de AOX presente 
no efluente. De facto, a eficiência de remoção duplicou quando o tempo de reação 
aumentou de 15 min para 60 min. A importância do tempo de reação na remoção de 
compostos orgânicos complexos também foi reportada por outros estudos recentes.16 
A concentração de peróxido de hidrogénio e a luz também tiveram impactos 
crescentes na remoção de AOX devido à geração de maior quantidade de espécies 
hidroxilo reativas. No entanto, a importância relativa destes dois fatores (concentração 
de peróxido de hidrogénio e luz) é menor em comparação com a dosagem dos NMs e 
com o tempo de reação. Em condições ótimas, obtidas a partir dos resultados da 
matriz ortogonal de testes (Taguchi L9) e apresentadas na Tabela 4,  o teor em AOX do 
efluente D0 foi reduzido em 64%, obtendo-e um efluente tratado límpido, como é 
possível constatar na Fig. 4 (desaparecimento da cor amarela).  
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Figura 4: Efluente antes (esquerda) e depois (direita) do tratamento com NMs, em 
condições ótimas 

Este é o primeiro trabalho em que se reporta a remoção de AOX usando um nano-
compósito Fe3O4/ZnO, com obtenção de uma remoção de AOX superior a 60% do 
efluente do branqueamento proveniente de uma indústria de pasta para papel. Na 
literatura, são limitados os trabalhos científicos sobre a remoção de AOX usando NMs. 
Por exemplo, Sharma & Kumar (2016) alcançaram um máximo de 48% de remoção de 
AOX de um efluente da indústria de papel, usando 1g/L de Mn3O4-CeO2, após 2h de 
reação.17 No entanto, há vários estudos que referem processos biológicos para a 
remoção de AOX de efluentes com baixa biodegradabilidade. Por exemplo, Singh & 
Thakur (2006) usaram uma combinação de um processo anaeróbio seguido de um 
processo aeróbio para uma remoção mais efetiva de poluentes recalcitrantes dos 
efluentes.3 Com este sistema obtiveram remoções de cor, CQO e AOX de 70%, 42% e 
39%, respetivamente, após 15 dias de tratamento. Por outro lado, utilizando uma 
mistura de fungos e bactérias (Paecilomyces sp. e Microbrevis luteum) para o 
tratamento de efluentes de P&P, previamente tratados em condições anaeróbias, 
resultou em reduções de 95%, 67% e 88% na cor, AOX e CQO após 7 e 3 dias, no 
tratamento anaeróbio e aeróbio dos efluentes, respetivamente.18  

Em suma, uma análise geral sobre a remoção de AOX usando processos de tratamento 
biológico mostra uma ineficiência de tais métodos, especialmente para curtos períodos 
de tempo. Aplicações bem-sucedidas de tratamentos químicos utilizando NMs para a 
remoção de vários tipos de compostos clorados também foi reportada por alguns 
autores, utilizando efluentes simulados.19-21 No entanto, devido à natureza complexa 
dos efluentes industriais reais, são ainda necessários mais estudos para identificar as 
condições mais adequadas para a remoção de AOX, para que esta tecnologia possa ser 
comercializada para fins de tratamento à escala real. No caso do presente estudo, 
devido às suas propriedades magnéticas, o nano-compósito Fe3O4/ZnO aqui proposto 
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pode ainda ser recuperado em instalações industriais, usando um magnete após o 
tratamento do efluente. 

Conclusão  
Neste estudo, sintetizaram-se e caracterizaram-se NMs à base de magnetite para 
serem aplicados na remoção de AOX de efluentes industriais. Os resultados deste 
estudo indicam claramente que se consegue uma eficiência elevada (64%) da remoção 
catalítica de AOX, num tempo de 60 minutos, usando o sistema de oxidação avançada 
com a aplicação de NMs de Fe3O4/ZnO. 
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Resumo 
Este estudo pretende identificar e avaliar os impactes ambientais associados ao  ciclo 
de vida de revestimento cerâmico produzido em Portugal, através do estudo de sete 
casos de estudo. Pretende-se ainda identificar se as opções tecnologias de fabrico 
(ciclo completo vs ciclo parcial) influenciam os impactes, bem como testar novas 
categorias de impacte, nomeadamente as da pegada ambiental, e ainda estudar 
medidas que possam contribuir para a melhoria do desempenho ambiental. 
Apesar dos revestimentos serem usados para a mesma função apresentam 
variabilidade de impactes em regra na ordem dos 30%. Melhorias como sejam o 
desempenho do rótulo ecológico tem reduções significativas na acidificação, 
eutrofização, oxidação fotoquímica e partículas que podem atingir os 10-15%. 

Introdução 
O sector da construção e o uso dos edifícios representam na Europa cerca de metade 
dos recursos extraídos1 e da energia,2 e um terço do consumo de água 3. Os materiais 
usados nos edifícios podem representar cerca de 50% da energia do edifício. A 
Comissão Europeia4 lançou uma iniciativa com estratégias para a sustentabilidade 
dos edifícios e o seu uso eficiente de recursos ao longo do ciclo de vida. 

Por outro lado, o Regulamento Europeu nº 305/2011 5 relativo à comercialização dos 
produtos da construção refere que os aspetos ambientais são um dos requisitos 
essenciais e que na avaliação da utilização dos recursos e do impacto das obras de 
construção, deverão ser utilizadas declarações ambientais de produto (DAP), se 
disponíveis. Também a recomendação da comissão 2013/179/EU 6 refere que é 
fundamental demonstrar o desempenho ambiental de forma harmonizada e está a 
desenvolver projetos nesta área com diversos setores industriais. 
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A cerâmica, um dos produtos comumente utilizados nas obras de construção, tem 
procurado conhecer e minimizar impactes ao longo do ciclo de vida, de forma a 
promover uma construção mais sustentável. Em Portugal, a produção de pavimentos 
e revestimentos cerâmicos corresponde à classe 2331 (CAE), revisão 3, com uma 
capacidade instalada de 80 milhões de m2 e uma produção de 41 milhões de m2 em 
2016 segundo o Instituto Nacional de Estatística e a Associação do sector (APICER).  
 
Os ladrilhos cerâmicos (placas feitas de argila e/ou outras matérias-primas 
inorgânicas) são em geral utilizados como revestimento para pavimentos e paredes 
de edifícios e outras obras de construção. São usualmente conformados por extrusão 
(método A) ou prensagem a seco (método B) à temperatura ambiente, sendo em 
seguida secos (120 a 160 ºC) e subsequentemente cozidos a temperaturas suficientes 
(entre 1000 e os 1200 ºC) para o desenvolvimento das propriedades requeridas. 
 
Existem já diversos estudos de avaliação de ciclo de vida (ACV) de ladrilhos cerâmicos 
nomeadamente para os maiores produtores deste material como a China, 7, 8 Itália, 9, 

10, 11 Espanha 12, 13, 14, 15, 16 e Brasil 17. No entanto, a maioria aborda os ladrilhos no seu 
conjunto (pavimento e revestimento), mas estes compreendem uma grande 
variedade de tamanhos, espessuras, acabamentos decorativos e matérias-primas 
distintas em função do tipo de material, aplicação e função que se pretende. 
 
A maioria menciona a etapa de fabrico (e em particular a cozedura), como a mais 
relevante para grande parte das categorias em estudo como sejam alterações 
climáticas, depleção de recursos fósseis, acidificação. Benveniste et al. (2011) e 
Almeida et al. (2016) apontaram ainda a etapa de uso como a mais significativa para 
a eutrofização e consumo de água. Bovea et al. (2010) refere a importância do 
cenário de distribuição do ladrilho cerâmico, nomeadamente da distância e tipo de 
transporte (estudando o camião e o barco), podendo mesmo os impactes duplicarem 
e este processo tornar-se o mais significativo. Rós-dosdá et al. (2017) refere a 
espessura do material, a quantidade de vidrado e a existência de tratamento 
subsequente como variáveis relevantes na determinação de impactes. Realça ainda 
que existem diferenças n ladrilhos de grés, pelo que o desempenho médio de vários 
ladrilhos numa mesma DAP poderá não ser correto. Assim, apesar de existirem 
algumas ACV que referente a grés Porcelânico 13, 16, 18 do grupo BIa segundo a 
EN14411 19, não foi encontrado nenhum dedicado exclusivamente a revestimento. 
 
Este estudo pretende identificar e avaliar os impactes ambientais associados ao ciclo 
de vida de revestimento cerâmico produzido em Portugal de forma a melhorar o seu 
desempenho. Foram considerados sete casos de estudo de revestimento 
pertencentes ao grupo BIII segundo a EN14411. 19 Atendendo a uma tendência atual 
para as fábricas optarem por ciclo parcial (sendo a preparação de pasta executada 
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noutra unidade fabril), pretende-se ainda identificar se as opções tecnologias de 
fabrico (ciclo completo vs ciclo parcial) influenciam os impactes, bem como testar 
novas categorias de impacte, nomeadamente algumas das mencionadas na pegada 
ambiental de produto (PAP) (de acordo com a recomendação 2013/179/UE) 6. 

Metodologia 
A metodologia aplicada foi a ACV em conformidade com a ISO 14040:2006 e ISO 
14044:2006, abrangendo as suas quatro fases: a definição do objetivo e âmbito; a 
análise de inventário; a avaliação de impactes ambientais e a interpretação. 20, 21 

Foi seguida a abordagem modular de acordo com a norma EN 15804 + A1:2013 22 
sobre regras para a categoria de produtos (RCP) de materiais de construção.  

i) Definição de objetivo e âmbito 
Este estudo pretende identificar e avaliar os impactes ambientais ao longo do ciclo 
de vida de revestimento cerâmico em Portugal a partir de argilas, caulinos, 
feldspatos e corantes. Foram consideradas duas opções tecnologias de fabrico: o 
ciclo completo e o ciclo parcial (o processo de preparação da pasta cerâmica 
praticada noutra unidade industrial). Pretende-se ainda identificar áreas de melhoria. 
A unidade funcional definida é 1 m2 de revestimento produzido em Portugal, para 
revestir uma parede interior num período de 50 anos (baseado na EN 14411:2012).19 

As fronteiras do sistema foram definidas tendo por base o modelo de etapas 
estabelecido na EN 15804+A1:2013 22 e incluem todas as etapas do ciclo de vida do 
berço ao túmulo, ou seja desde a extração até à etapa de fim de vida do 
revestimento. Foram excluídas das fronteiras do sistema, a produção e manutenção 
de bens de capital, tais como edifícios, maquinaria, equipamentos, etc. 

ii) Análise de inventário 
As entradas ambientais incluem matérias primas (MP) para pastas (argilas, caulinos, 
felspatos, carbonato de cálcio, dolomite, entre outros) e para decoração (vidros, 
engobes, corantes, etc), substâncias e preparações químicas, embalagens, 
combustíveis, recursos e energia elétrica. As saídas incluem materiais/produtos, 
calor, emissões atmosféricas, emissões líquidas e resíduos. Os dados associados às 
etapas de extração (A1), seu transporte para a unidade de produção (A2) e produção 
do revestimento cerâmico por prensagem a seco (A3) foram recolhidos junto dos 
fabricantes e representam 2014. No caso da eletricidade e do gás natural foi 
adequado o processo da base de dados “Ecoinvent” 24, ao mix real verificado em 
Portugal em 2014. Na etapa de distribuição do produto (A4) assumiu-se um percurso 
de 1000 km entre a fábrica e a obra. Já para a etapa de construção (A5) considerou-
se 3,5 kg de cimento-cola (modelado com dados nacionais) por cada m2 de 
revestimento aplicado de acordo com o recomendado pelos fabricantes. Na etapa de 
uso (B) adotou-se a lavagem 1 vez por mês com detergente e água. Na etapa C de fim 
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de vida do material, considerou-se a deposição em aterro (“pior cenário”), apesar de 
poder ser reutilizado em obra, para efetuar fundações ou outras utilizações. 
 
Os dados de inventário para a produção (A3) de 1 m2 de ladrilho constam da tabela 1 
(dados de entrada, agrupados por classes) e tabela 2 (dados de saída agrupados). 
 

Tabela 1: Dados de entrada para inventário de revestimento (1 m2)  
 

Entradas Unid. RC1 RC2 VC3 RP4 RP6 RP7 RPf8 
MP pasta kg 18,73 20,46 18,65 -- -- -- -- 
Pó atomizado kg -- -- -- 17,90 16,40 15,10 11,80 
MP decoração  kg 1,01 1,00 1,04 1,00 1,12 0,82 0,96 
Água consumida  l 18,01 14,00 28,50 21,03 31,80 17,00 9,95 
Eletricidade kWh 4,99 5,11 3,69 2,58 2,52 1,34 1,07 
Gás natural MJ 87,01 93,00 102,0 61,00 60,20 48,50 30,70 
Gasóleo MJ 1,07 1,12 0,41 2,74 0,19 1,01 0,003 
Embalagens kg 0,83 0,77 0,48 0,48 0,44 0,79 0,54 

 
Tabela 2: Dados de saída para inventário de revestimento (1 m2)  

 
Saídas Unid. RC1 RC2 VC3 RP4 RP6 RP7 RPf8 
Ar: PM<10 g 1,99 2,14 1,85 2,45 3,68 0,05 1,54 
Ar: CO2 kg 6,06 6,03 6,02 4,68 4,11 3,78 2,70 
Ar: HF g 0,02 0,50 0,17 0,03 0,59 0,09 0,14 
Ar: HCl g 0,02 0,72 0,50 0,06 0,05 1,41 0,03 
Ar: CO g 3,10 1,18 8,41 12,10 8,52 0,27 9,45 
Ar: NOx g 0,60 7,83 8,22 5,97 3,65 1,17 2,34 
Ar: NMVOC g 1,42 5,01 1,69 0,64 1,83 0,16 3,21 
Ar: SOx g 0,02 5,98 0,47 0,2 0,1 5,55 0,002 
Ar: metais mg 1,56 51,69 56,81 52,81 31,60 31,65 1,70 
Água: SST g n.a. 0,06 0,09 0,40 n.a. 0,89 0,05 
Água: CBO g n.a. 0,08 0,29 0,20 n.a. 0,64 0,03 
Água: CQO g n.a. 0,23 0,63 0,80 n.a. 0,89 0,05 
Resíduos total kg 4,7 2,9 0,414 1,7 4,56 3,68 0,73 
Res. perigosos g 50,40 4,31 1,93 1,63 49,90 3,14 1,22 

n. a. – não aplicável 
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iii) Avaliação de impactes ambientais
As categorias de impacte e indicadores para efetuar a avaliação de impacte do ciclo 
de vida (AICV) e respetivos métodos foram os seguintes: 
• aquecimento global (GWP), depleção da camada de ozono (ODP), depleção de
recursos abióticos elementos (ADe), depleção de recursos (fóssil) (ADf), eutrofização
(EP), acidificação (AP), oxidação fotoquímica (POCP), conforme EN 15804+A1:2013 22

e usando os fatores de caraterização de 2013 do CML2001 (Leiden University); 23

• uso do solo (LU); toxicidade humana (cancerígena e não cancerígena) (HTc e
HTnc) e ecotoxicidade para a água doce (ET), escassez da água (WD), usando os
fatores de caraterização dos métodos recomendados pelo ILCD 14 e PAP. 6

Seguiu-se a fase de caracterização que envolve a conversão dos dados de inventário, 
através da multiplicação por fatores de caracterização, com o software simaPro. 

Resultados 
Da figura 1 à figura 10 apresenta-se o contributo de cada etapa do ciclo de vida. 
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Figura 1: Contributo de cada etapa para o aquecimento global (GWP) por m2  
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Figura 2: Contributo de cada etapa para a Depl. recursos – fósseis (ADf) por m2  
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Figura 3: Contributo de cada etapa para a D. Rec. abióticos – elementos (ADe) por m2  
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Figura 4: Contributo de cada etapa para a acidificação (AP) por m2  
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Figura 5: Contributo de cada etapa para a eutrofização (EP) por m2  
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Figura 6: Contributo de cada etapa para a depleção c. ozono (ODP) por m2  
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Figura 7: Contributo de cada etapa para a Oxidação fotoquímica (POCP) por m2  
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Figura 8: Contributo de cada etapa para a Ecotoxicidade (ET) por m2  
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Figura 9: Contributo de cada etapa para a depleção da água (WD) por m2  
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Figura 10: Contributo de cada etapa para o uso do solo (LU) por m2  
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Figura 11: Contributo de cada etapa para toxicidade humana, efeito cancerígeno 
(HTc) por m2  
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Figura 12: Contributo de cada etapa para toxicidade humana, efeito não cancerígeno 
(HTnc) por m2  

Quando se compara o revestimento por prensagem em ciclo completo (amostras 
com a segunda letra em “C”) com o revestimento em ciclo parcial (amostras com a 
segunda letra P) os valores não são substancialmente diferentes. Os menores 
impactes verificados por unidade funcional (m2) ocorrem para as menores 
densidades de material (associados a menores espessuras e/ou formatos) 
nomeadamente RP8, RP7, e ainda para o pavimento vermelho (VC3) em algumas 
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categorias. Para a depleção de recursos – água, as empresas em ciclo completo 
apresentam melhor desempenho, tal como seria expectável face à maior 
possibilidade de recirculação de água residual no processo. Em regra, RP4 apresenta 
o pior desempenho sendo produzida numa unidade industrial que foi reconvertida 
de ciclo completo para ciclo parcial (podendo existir secções não totalmente 
eficientes em termos de layout). Nas amostras em ciclo parcial, as diferenças de 
impactes, para além das relacionadas com o peso específico, poderão estar 
associadas ao modo de condução e operação dos fornos, às diferentes matérias-
primas em uso e sua composição ponderal e às tipologias/composições de vidros. 
 
Em termos do ciclo completo, verifica-se que o pavimento vermelho (VC3), com uso 
de matérias-primas locais, possui o melhor desempenho em todas as categorias de 
impacte, excepto HTnc e ET, onde RC2 apresenta um desempenho ligeiramente mais 
baixo, talvez associado a menor consumo de vidrado (que contém metais pesados). 
No caso da toxicidade a RC1, RP4 e RP6 apresentam piores desempenhos associados 
às maiores quantidades de vidro utilizados na decoração. 
 
Os maiores impactes ao longo do ciclo de vida registam-se para a etapa do berço ao 
portão (módulos de A1 a A3) que representa a etapa mais significativa para todas as 
categorias de impacte exceto uso do solo, depleção da água e ecotoxicidade, onde a 
etapa de uso (etapa B) assume um papel preponderante nas duas primeiras 
categorias e o transporte/distribuição para a ecotoxicidade. Esta conclusão é muito 
semelhante às obtidas por outros autores. 7 a 18 e 25, 26 Para as restantes categorias a 
etapa B é pouco significativa. Já a etapa de fim de vida (C) é a segunda mais relevante 
para a categoria de impacte das partículas (9 a 21%) face ao tipo de atividades de 
demolição e desconstrução, apesar de ser residual para todas as restantes categorias 
de impacte com contributos inferiores a 5%. 
 
Estes autores estudaram uma série de ações de melhoria para o pavimento 18, 26 e 
que podem ser todas aplicáveis ao desempenho do revestimento, embora a sua 
eficiência dependa das condições existentes, entre essas referem-se medidas de 
redução de consumos energéticos (recuperação de calor aos fornos e/ou redução de 
consumos elétricos); redução de distâncias de transporte de matérias-primas (pasta 
e vidrado) e ainda desempenho semelhante a critérios de rótulo ecológico 
(englobam a redução de consumos energéticos e ainda sistemas de tratamento de 
efluentes). Para esta última, verificou-se uma redução significativa de poluentes 
gasosos (Partículas, NOx, SO2 e HF) origina reduções significativas (até 15%) a nível 
de categorias de impacte como acidificação, eutrofização, oxidação fotoquímica e 
partículas, sendo a mais eficaz. 
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Conclusões 
A etapa com impactes mais significativos refere-se à produção do revestimento 
cerâmico na fábrica por prensagem, com ênfase no processo unitário de cozedura, 
face às elevadas necessidades térmicas e subsequentes emissões, exceto para o uso 
do solo e depleção da água, onde a etapa de uso é a preponderante. 
 
Apesar dos revestimentos poderem ser usados para a mesma função apresentam 
alguma variabilidade de impactes nas diversas categorias (em regra na ordem dos 
30%). Esta variabilidade está relacionada com fatores como a tipologia de matérias-
primas e espessura do produto, e com menor significado com o modo de 
conformação, condução de forno, entre outros, uma vez que o mix elétrico e a 
produção de combustíveis são comuns às diversas unidades industriais. 
 
Quando se compara o revestimento em ciclo completo com o revestimento em ciclo 
parcial os valores também não são substancialmente diferentes. 
 
Finalmente, as medidas mais eficazes para a redução de impactes são ações que 
conduzam ao desempenho do rótulo ecológico (efluentes gasosos) e à redução de 
consumos energéticos na cozedura, no entanto na implementação do rótulo 
ecológico é necessário atender à viabilidade económica (investimento no filtro).  

Agradecimentos 
Os autores agradecem ao Laboratório Associado CESAM (UID/AMB/50017) 
financiado por fundos nacionais (PIDDAC) através da FCT/MCTES e cofinanciado pelo 
FEDER (POCI-01-0145-FEDER-007638), no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, e 
Compete 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 
(POCI). Ana Cláudia Dias agradece o financiamento da FCT pelo contrato no âmbito 
do Programa Investigador FCT (IF/00587/2013). Marisa Almeida agradece ao CTCV o 
apoio financeiro do doutoramento. 

Referências 
1.  Comissão Europeia, “Roadmap to a Resource Efficient Europe”, COM (2011-57), EC, Brussels, 

(2011). 
2. European Commission, “A lead market initiative for Europe”, COM (2007-860) final, EC, Brussels, 

(2007). 
3.  European Commission, “Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the 

European Union”, COM (2007-414) final, EC, Brussels, (2007). 
4. Comissão Europeia, “Oportunidades para ganhos de eficiência na utilização dos recursos no setor 

da construção”, COM (2014-445),  Bruxelas, (2014). 
5. União Europeia, “Regulamento EU nº 305/2011 do parlamento Europeu e do Conselho de 9 de 

Março de 2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de 
construção e que revoga a Directiva 89/106/CEE do Conselho”, JO L 88 de 4.4.2011, Bruxelas 
(2011). 

111

Parte III



 

6. COMISSÃO EUROPEIA, “Recomendação da Comissão EU nº 2013/179/EU do parlamento Europeu 
e do Conselho de 9 de Março de 2011 que sobre a utilização de métodos comuns para a medição 
e comunicação do desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida de produtos e 
organizações”. Jornal oficial B  JO L 124 de 4.5.2013 (2013). 

7. Han, B., Wang, R., Yao, L., Liu, H., Wang, Z., “Life cycle assessment of ceramic façade material and 
its comparative analysis with three other common façade materials”, J. Clean. Prod. 99, 86–93 
(2015) 

8. Geng, A., Zhang, H., Yang, H., “Greenhouse gas reduction and cost efficiency of using wood 
flooring as an alternative to ceramic tile: A case study in China”, J. Clean. Prod. 166, 438–448. 
(2017). 

9. Nicoletti, G.M., Notarnicola, B., Tassielli, G., “Comparative Life Cycle Assessment of flooring 
materials: ceramic versus marble tiles”, J. Clean. Prod. 10, 283–296 (2002). 

10. Pini, M., Ferrari, A.M., Em, R., “Life cycle assessment of a large , thin ceramic tile with 
advantageous technological properties with advantageous technological properties”, (2014). 

11. Belussi, L., Mariotto, M., Meroni, I., Zevi, C., Dei, S., “Technical note LCA study and testing of a 
photovoltaic ceramic tile prototype”, Renew. Energy 74, 263–270 (2015) 

12. Bovea, M.D., Díaz-Albo, E., Gallardo, A., Colomer, F.J., Serrano, J.,. “Environmental performance 
of ceramic tiles: Improvement proposals. Mater. Des. 31, 35–41, (2010). 

13. Ibáñez-Forés, V., Bovea, M.-D., Simó, A., “Life cycle assessment of ceramic tiles. Environmental 
and statistical analysis”, Int. J. Life Cycle Assess. 16, 916–928 (2011) 

14. Ibáñez-forés, V., Bovea, M.D., Azapagic, A., “Assessing the sustainability of Best Available 
Techniques (BAT): methodology and application in the ceramic tiles industry”, J. Clean. Prod. 
(2013) 

15. Benveniste, G., Gazulla, C., Fullana, P., Celades, I., Ros, T., Zaera, V., Godes, B. “Análisis de ciclo 
de vida y reglas de categoría de producto en la construcción. El caso de las baldosas cerámicas” 
Inf. la Construcción 63, 71–81 (2011) 

16. Ros-dosdá, T., et al “Environmental profile of Spanish porcelain stoneware tiles”, Int J LCA (2017). 
17. Ruschi, M., Saade, M., Maristela, G., Vanessa, S., Hawllynsgton, G., Franco, G., Ruschi, M., Saade, 

M., Maristela, G., Vanessa, S., Hawllynsgton, G., Franco, G., Ruschi, M., Saade, M., Gomes, V., 
Material eco-efficiency indicators for Brazilian buildings (2014) 

18. Almeida, M.I., Dias, A.C., Demertzi, M., Arroja, L., “Environmental profile of ceramic tiles and 
their potential for improvement”, J. Clean. Prod. 131, 583–593 (2016).  

19. EN 14411:2012 Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos: Definições, Classificação, Características 
e Marcação (2012) 

20. ISO 14040:2006, “Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and 
frameworks”, Geneva, Switzerland (2006). 

21. ISO 14044:2006, “Environmental Management - Life Cycle Assessment – Requirements and 
guidelines”, Geneva, Switzerland (2006). 

22. European Committee for Standardization, “EN 15804. Sustainability of construction works – 
Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction 
products”, Brussels (2013). 

23. Guinée, J.B., “Handbook on Life Cycle Assessment. Operational guide to the ISO standards”, 
Kluwer Academic Publishers, ISBN 1-4020-0228-9 (2002), Dordrecht. 

24. Ecoinvent, “The life cycle inventory. Data V. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Bern 
Switzerland (2014). 

25. Quinteiro, P., Almeida, M., Dias, A.C., Araújo, A., Arroja, L. “Assessement of Carbon Footprint in 
Different Industrial Sectors”, Volume 1, Muthu, S.S. (Ed.), Spring public., pp. 113–150 (2014). 

26. Almeida, M.I.A, A.C. Dias, L. Arroja, “Avaliação de ciclo de vida de ladrilho cerâmico e seu 
potencial de melhoria”, Congress of Innovation on Sustainable Construction CINCOS’14, Porto, 
Portugal, pp. 399-411, (2014).  
 

112

Parte III



VALORIZAÇÃO DE EFLUENTES DE LATICÍNIOS EM 
REATORES UASB PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

C. Couras1, J. Leitão2, H. Nadais3

1 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar/Departamento de Ambiente e Ordenamento, 

Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal 

2 Instituto para a Engenharia e Biociências, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal 
3 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar/Departamento de Ambiente e Ordenamento, 

Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal 

catiacouras@ua.pt, jorgeleitao@tecnico.ulisboa.pt, nadais@ua.pt 

Resumo 
Este trabalho comparou o desempenho de reatores intermitentes e contínuos no 
tratamento de efluentes de lacticínios para uma carga orgânica de 4 gCQO/L/d e 
8 gCQO/L/d. O desempenho dos reatores UASB operados em modo intermitente 
revelou-se superior à dos reatores operados em modo contínuo, tendo em conta a 
eficiência de metanização. A ocorrência de um período de não-alimentação permite 
que a biomassa degrade parte do substrato adsorvido, contribuindo para a 
estabilidade da operação dos reatores. Os resultados sugerem que a otimização e 
controlo dos reatores UASB com base na estratégia de operação inovadora permite 
melhorar a tratabilidade do efluente e o rendimento em biogás. 

Introdução 
Atualmente em Portugal existem 718 empresas a operar no setor da indústria de 
laticínios.1 Destaca-se que nos últimos 30 anos, Portugal produziu em média 1,2 
milhões de toneladas de produtos lácteos por ano.2 Este período caraterizou-se pelo 
aumento da importância dos produtos fabricados, sobretudo iogurtes e queijo, e a 
diminuição da produção de leite para consumo. 

As indústrias de laticínios são responsáveis pelos processos de transformação do 
leite cru. A pasteurização, esterilização, separação, filtração e homogeneização são 
as várias operações transformadoras realizadas por estas indústrias. Do 
processamento do leite cru obtem-se o leite para consumo, leite condensado, leite 
em pó, nata, manteiga, queijo, coalhada, iogurte, sorvete, entre outros. Da 
preparação destes produtos, são gerados subprodutos em grandes quantidades que 
não têm utilização comercial, sendo descartados como um resíduo.3 Contudo nem só 
da transformação do leite cru são gerados resíduos, sendo também produzidas 
grandes quantidades de efluentes com elevada carga orgânica, provenientes das 
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atividades de limpeza dos silos, tanques, homogeneizadoras, permutadores de calor, 
limpeza das instalações, entre outros.4 Do processo de transformação do leite cru 
são gerados 2,0-2,5 L de efluentes por litro de leite processado.5 Os efluentes 
gerados contêm elevadas concentrações de matéria orgânica como proteínas, 
hidratos de carbono, lípidos e ácidos gordos de cadeia longa.6 Portanto é necessário 
um tratamento adequado deste tipo de efluentes antes de serem descartados da 
indústria para o meio ambiente.3  

Com o correto tratamento deste tipo de efluentes ocorre uma redução do conteúdo 
de matéria orgânica, a remoção ou redução de nutrientes suscetíveis de causar 
poluição dos lençóis freáticos e águas superfíciais e a remoção ou inativação de 
potenciais microorganismos patogénicos.7 Por outro lado, o interesse no 
desenvolvimento e na utilização de fontes de energia renováveis não-petrolíferas 
tem sido promovido pela preocupação sobre a segurança energética e as emissões 
de gases com potencial de efeito de estufa.8 Entre os recursos de energia renovável, 
a bioenergia é uma das mais rápidas alternativas energéticas crescentes, com 
enorme potencial em muitas regiões do mundo.9 O desenvolvimento da bioenergia é 
uma medida importante para melhorar a estrutura energética, salvaguardar a 
segurança energética, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento 
sustentável.10 Neste contexto, o tratamento anaeróbio dos efluentes das indústrias 
de laticínios com elevadas cargas orgânicas, apresenta como vantagens 
relativamente a um sistema aeróbio, a baixa energia necessária para o 
funcionamento, a obtenção de um subproduto rico em energia (metano) e a baixa 
produção de lamas.11  

Dos reatores anaeróbios de alta carga, destacam-se os reatores UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket) (Figura 1) que são a tecnologia mais utilizada atualmente 
para o tratamento de efluentes industriais.12 Estes são eficazes no tratamento de 
efluentes industriais com elevadas cargas orgânicas e na retenção elevadas 
concentrações de biomassa, devido ao desenvolvimento de agregados de biomassa 
com alta atividade biológica e elevada velocidade de sedimentação.13 

Figura 1: Reator UASB 

O desempenho dos reatores UASB pode ser otimizado pela forma de operação dos 
reatores, nomeadamente o modo de operação intermitente, que consiste na 
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combinação de períodos de alimentação e não-alimentação para aumento da 
produção de biógas.14 O efeito benéfico da operação intermitente é descrita como 
uma adaptação forçada da biomassa anaeróbia a substratos complexos (lipídos e 
ácidos gordos de cadeia longa (AGCL)) que ocorrem durante os períodos de não-
alimentação.15  

Materiais e Métodos 
Este trabalho comparou o desempenho de reatores UASB intermitentes e contínuos 
no tratamento de efluentes de lacticínios para uma carga orgânica de 4 gCQO/L/d e 
8 gCQO/L/d. Os reatores, com um volume de 6 L, construídos em material acrílico 
possuíam um separador trifásico (gás-sólido-líquido) no topo como descrito por 
Couras et al. 2014.16 A temperatura dos reatores foi mantida pela recirculação de 
água na camisa dos reatores conetada a um banho termostático (Haake C-10 Thermo 
Electro) a 35 °C. 

O caudal de alimentação foi de 24 L/d e tempo de retenção hidráulico de 12 h 
durante os períodos de alimentação. O ciclo intermitente consistiu na alimentação 
durante 48 h seguido de 48 h sem alimentação.14 A carga orgânica aplicada aos 
reatores intermitentes foi o dobro da usada nos reatores contínuos; assim num 
período de 96 h a massa de Carência Química em Oxigénio (CQO) admitida em cada 
reator foi a mesma. A alimentação era composta por leite meio-gordo diluído e 
suplementado com nutrientes e alcalinidade. Os reatores foram inoculados com 12 g 
SSV/L de lamas anaeróbias provenientes da ETAR SIMRIA Sul (Aveiro). O uso destas 
lamas anaeróbias deve-se ao facto das lamas floculentas possuirem uma maior 
atividade hidrolítica e acidogénica, em comparação com as lamas granulares, sendo 
mais adequadas para a degradação de substratos tóxicos ou refractários.17  

O biogás produzido foi medido por um sistema de deslocamento de água com uma 
solução de hidróxido de sódio (20%) para capturar o dióxido de carbono. A fração de 
metano no biogás foi monitorizada usando um cromatografo gasoso SRITM 8610C 
com um detector de condutividade térmica (TCD) a 75 °C e uma coluna 80/10×2,5m 
CRS HayesepTM. A injeção foi efetuada a uma temperature de 61 °C utilizando o hélio 
como gás de arraste (P = 4,4 kg/cm). Os Ácidos Orgânicos Voláteis (AOV) foram 
determinados num cromatografo gasoso PerkinElmer, Clarus 480, equipado com 
uma coluna Chrompack CPSIL-5CB (25m×0,25mm), um detector de ionização em 
chama (FID) (T=240 °C) e hélio como gás de arraste com um caudal volumétrico de 
8 mL/min. 

A monitorização dos reatores UASB consistiu em análises diárias à CQO total e 
solúvel (CQOt e CQOs, respetivamente), pH, metano, AOV e Sólidos Suspensos Totais 
e Voláteis (SST e SSV, respetivamente). Os Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos 
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Suspensos Voláteis (SSV) e a CQO solúvel (CQOs) foram preparados utilizando filtros 
de vidro com um diâmetro de poro de 1,3 m e diâmetro de 4,7 cm (Whatman Inc.). 
Todas as determinações físico-químicas foram efetuadas de acordo com os 
procedimentos do Standard Methods.18  
 
A percentagem de CQO removida e a eficiência de metanização foram calculadas de 
acordo com a formula (1) e (2):  
 

 
  
 
 

 
Onde CQOt = Carência Química em Oxigénio (sem filtrar) 
           CQOs = Carência Química em Oxigénio (filtrada) 

Resultados e Discussão 
A Figura 2 mostra o balanço da massa de CQO e fração de metanização para os 
diferentes ciclos dos reatores intermitentes e contínuos, para a carga orgânica de 
4 gCQO/L/d (ensaio 1) e a carga orgânica de 8 gCQO/L/d (ensaio 2). A remoção da 
CQO do efluente tem sido reportada como um fenómeno biológico de 
biodegradação do substrato e consequente produção de metano e por um fenómeno 
fisíco-químico de adsorção do substrato, especialmente lípidos, na superfície da 
biomassa.19 Para todos os reatores (Intermitente 1, Contínuo 1, Intermitente 2, 
Contínuo 2), a massa de CQO removida é mais elevada do que a massa de CQO na 
forma de metano, indicando que parte do substrato removido é retido no leito de 
lamas sem ser degradado. A acumulação de matéria orgânica (lipídos e AGCL) na 
biomassa é visível pela flutuação de lamas para a cabeça dos reatores, sobretudo nos 
reatores contínuos, onde não existem períodos de não-alimentação, conduzindo ao 
washout da biomassa. 

 

 

(1) 

(2) 
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Figura 2: Balanço da massa de CQO e fração de metanização para os diferentes ciclos 
do ensaio 1 e ensaio 2 

A Figura 3 mostra a massa de CQO removida e a massa CQO equivalente em metano 
produzido ao longo dos diferentes ciclos. Para o ensaio 1 de carga orgânica 
4 gCQO/L/d, a massa de CQO removida é maior para o reator contínuo, contudo o 
reator intermitente obteve uma maior massa de CQO equivalente em metano. No 
ensaio 2 de carga orgânica 8 gCQO/L/d, a massa de CQO removida foi semelhante 
para o reator intermitente e para o reator contínuo. Neste ensaio a massa de CQO 
equivalente em metano foi bastante superior nos reatores intermitentes. Este 
fenómeno deve-se ao período de não-alimentação do reator intermitente, pois nos 
reatores contínuos a não interrupção da alimentação não permite uma completa 
degradação dos compostos do substrato adsorvidos na biomassa.17 

A Figura 4 representa a eficiência de metanização e remoção da CQO para os dois 
ensaios. A eficiência de metanização dos reatores operados em modo intermitente é 
superior à dos reatores operados em modo contínuo, independentemente da carga 
orgânica aplicada. Este resultado foi também obtido por outros estudos.15,20-21 Para a 
remoção da CQO obtiveram-se valores na ordem dos 80%.
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Figura 3: Massa de CQO removida e massa de CQO na forma de metano para o 
ensaio 1 e ensaio 2

Figura 4: Eficiência de Metanização e Remoção da CQO para o ensaio 1 (a) e ensaio 2 
(b) 

(a) 

(b) 
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A Figura 5 apresenta o volume de metano cumulativo para o ensaio 1 e o ensaio 2. É 
possível ver-se que o reator com maior quantidade de metano produzido foi o reator 
intermitente para a carga orgânica de 8 gCQO/L/d.  
 
A maior produção de metano nos reatores intermitentes deve-se aos períodos de 
não-alimentação, que promovem a degradação de substratos complexos e a 
adaptação da biomassa ao substrato.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Volume cumulativo de metano para os reatores intermitentes e contínuos 

do ensaio 1 e ensaio 2  
 
Na Figura 6 mostra-se o perfil dos ácidos orgânicos voláteis para o ensaio 2, onde se 
obteve uma maior produção de metano. Verifica-se uma baixa produção de AOV, 
inferior a 600 mgAc/L. Uma produção de AOVs inferior a 2000 mgAc/L promove um 
bom desempenho metanogénico dos reatores.22 Tal facto confirma-se pela elevada 
quantidade de metano produzida no ensaio 2, sobretudo no reator intermitente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Evolução dos AOVs ao longo do ensaio 2 para o reator intermitente e 
contínuo 
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Conclusões 
Este estudo comparou o desempenho dos reatores UASB operados em modo 
intermitente e contínuo para tratamento de um efluente de indústria de laticínios. O 
desempenho dos reatores UASB operados em modo intermitente revelou-se 
superior ao dos reatores operados em modo contínuo, tendo em conta a eficiência 
de metanização. A eficiência de metanização variou entre 55-58% para os reatores 
intermitentes e 27-50% para os reatores contínuos. Os reatores UASB em modo 
intermitente, promovem uma melhor eficiência de conversão biológica, reduzindo a 
acumulação de matéria orgânica no leito de lamas. O facto de os reatores 
intermitentes obterem melhores eficiências de metanização deve-se ao período de 
não alimentação que promove uma adaptação da biomassa ao substrato rico em 
lípidos e ácidos gordos de cadeia longa. 
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Resumo 
Este estudo objetivou o desenvolvimento de um Filtro Lento Bifluxo com sistema de 
limpeza por retrolavagem para potabilização de água. Essa tecnologia inovadora 
permite aumentar a capacidade de filtração, mantendo a qualidade da água e 
viabilizando a operação de limpeza dos sistemas de drenagem do filtro. Para isso, 
houve a elaboração, construção e operação de um piloto de Filtro Lento Bifluxo com 
retrolavagem, com uma taxa de filtração de 11 m3/m2.d. O mesmo foi alimentado 
com água de um lago eutrofizado com cianobactérias, para acelerar a pesquisa. O 
estudo mostrou a possibilidade de aplicar esta técnica em novos projetos de filtração 
lenta, dobrando a produção de água por área e desenvolvendo uma nova forma de 
limpeza das crepinas drenantes posicionadas no meio do leito filtrante. 

Introdução 
O Filtro Lento de Areia (FLA) é uma das formas mais antigas de tratamento de água 
visando à potabilização, sendo efetivo principalmente na remoção da turbidez e 
microrganismos, o que não ocorre na remoção de cor verdadeira. Esses filtros são 
basicamente compostos por: sistema de drenagem, camada suporte, camada 
filtrante, tubulação de descarga do sobrenadante, tubulações, válvulas e acessórios 
de saída (HUISMAN; WOOD, 1974).1 

Normalmente, a limpeza de filtros lentos descendente é realizada por meio de 
raspagem do meio filtrante. Com o filtro parcialmente drenado, raspa-se os 
primeiros centímetros de areia. A areia retirada então é lavada e acondicionada para 
ser recolocada no filtro (PIZZOLATTI, 2014)2. Embora a carreira de filtração muitas 
vezes possa se aproximar de 60 dias, o procedimento de lavagem é considerado 
trabalhoso (SOUZA, 2015).3 
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Por isso, os filtros lentos tiveram seu sistema de limpeza aprimorado em estudos do 
Laboratório de Potabilizaçao de Águas (LAPOÁ), substituindo-se procedimentos 
trabalhosos pela retrolavagem, cujo uso é comum em filtros rápidos.  

Filtros Lentos Bifluxo (FLB) são filtros que possuem tanto fluxo ascendente, quanto 
descendente, simultaneamente. É um sistema bastante vantajoso, pois a taxa de 
filtração pode até dobrar, visto que recebe alimentação de água bruta nos dois 
sentidos. Assim, o volume de água filtrada é duas vezes maior na mesma área em 
que seria implantado um filtro lento com fluxo apenas ascendente ou descendente. 

A técnica da filtração rápida bifluxo foi abandonada, pois causava problemas nos 
drenos de coleta de água filtrada. Devido a sua fina granulometria, os grãos de areia 
do leito filtrante se acumulam nos drenos, causando entupimento e diminuindo a 
taxa de filtração. Esses drenos localizam-se no interior do filtro e são de difícil acesso, 
pois estão no meio da camada de areia. Assim, para limpeza dos drenos colmatados 
com areia, é necessária a remoção de praticamente metade da camada filtrante.  

Este estudo objetivou desenvolver uma nova tecnologia de filtro lento, com filtração 
em duplo sentido (ascendente e descendente), denominado de Filtro Lento Bifluxo. 

Os objetivos específicos são: viabilizar a operação de limpeza dos sistemas de 
drenagem do filtro; avaliar a quantidade e a qualidade de água filtrada produzida no 
sistema piloto de filtração lenta bifluxo; avaliar o sistema de retrolavagem e o 
processo de descarga de fundo na entrada de água na interface. 

Revisão Bibliográfica 
Filtros lentos de areia são basicamente reservatórios preenchidos com areia de 
diâmetro efetivo característico (0,15 a 0,30 mm) e altura da camada filtrante 
variando de 0,50 a 1,50 m (WHO, 2011).4 

A filtração lenta é um processo que envolve mecanismos de transporte e aderência 
que se verificam no meio filtrante, somado a biodegradação que se sucede na 
camada microbiana (schmutzdecke) ou biofilme, formada na superfície do meio 
filtrante. Essa camada compõe-se de matéria orgânica, partículas inertes e por 
diversas espécies de microrganismos (algas, bactérias, protozoários etc.), que, por 
ações físicas, químicas e principalmente bioquímicas, utilizam a matéria orgânica 
presente na água bruta como substrato para o seu desenvolvimento, biodegradando 
assim a matéria orgânica (ROCHA et al., 2000).5 
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Os filtros lentos podem ter fluxo descendente ou ascendente. No fluxo descendente 
a camada microbiana se forma com mais facilidade do que no fluxo ascendente. Com 
relação à limpeza do meio filtrante, o filtro com fluxo ascendente apresenta melhor 
vantagem porque a limpeza pode ser realizada por descarga de fundo, e as carreiras 
são mais longas decorrentes do próprio sentido do fluxo, favorável pela ação da 
gravidade (MICHELAN, 2010).6 

Parâmetros operacionais de filtros lentos 
A espessura mínima permitida para o meio filtrante está relacionada à capacidade da 
técnica de remover contaminantes (PIZZOLATTI, 2014)2. Bellamy, Hendricks e 
Logsdon (1985)7 apresentam redução de eficiência (97 para 95%) na remoção de 
coliformes quando a altura do meio filtrante passa de 97 cm para 48 cm. Murtha e 
Heller (2003)8 apontam que a redução efetiva de coliformes totais, ocorrem nos 30 
cm iniciais, após isso, somente pequenas variações foram observadas. 

O tamanho dos grãos da areia destinado à camada filtrante na filtração lenta varia 
em torno de 0,15 e 0,30 mm e o coeficiente de desuniformidade varia entre 1,5 e 
3,0. A profundidade da camada filtrante encontra-se em torno de 1,20 m (CLEASBY, 
1990)9. Di Bernardo e Sabogal Paz (2008)11, após vários estudos desenvolvidos desde 
1829 com a filtração lenta, para melhor eficiência, é preciso que o tamanho dos 
grãos de areia tenham tamanho efetivo entre 0,15 e 0,30 mm, coeficiente de 
desuniformidade compreendido entre 2 e 5, espessura da camada filtrante variando 
entre 0,6 e 0,9 m.  

Segundo Souza (2015)3 nesses sistemas é introduzido baixas taxas de filtração, que 
variam no intervalo de 3 a 12 m3/m2.d, o que permite a remoção de patógenos 
principalmente pela atividade biológica.Na Tabela 1, Pizzolatti (2014)2 resume 
algumas características do meio filtrante segundo diferentes autores. 

Tabela 1: Características usuais do meio filtrante 

Autor Diâmetro 
Efetivo (mm) 

Coeficiente de 
uniformidade 

Altura da camada 
filtrante* (m) 

Huisman e Wood 
(1974) 0,15 a 0,35 < 3 0,6 a 1,2 

Di Bernardo e 
Dantas (2005) 0,15 a 0,30 2 a 4 0,6 a 0,9 

Logsdon (2008); 
Edzwald (2011) 0,15 a 0,30 < 5 (preferível < 3) 0,5 a 1,2 

Fonte: Pizzolatti (2014). *mín – máx
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Para melhor eficiência, o filtro lento opera com taxa de filtração em torno de 2 a 6 
m3/m2.d, pois caso a água bruta seja filtrada com taxas maiores, a qualidade da água 
filtrada pode ficar comprometida, causando riscos sanitários. Por apresentar taxa de 
filtração baixa, é necessário que a água bruta tenha boa qualidade, o que limita a cor 
verdadeira em 5 uH e a turbidez em 5 uT. Quando a água afluente tem valores entre 
5 e 10 uT de turbidez, é recomendado usar taxa de filtração entre 3 e 5 m3/m2.d (DI 
BERNARDO, 1993; DI BERNARDO e SABOGAL PAZ, 2008).10, 11 

Parâmetros da qualidade da água 
Em relação à qualidade da água, no que diz respeito à remoção de turbidez, segundo 
estudo realizado por Murtha e Heller (2003)8 ela ocorre predominantemente nos 10 
centímetros iniciais do leito filtrante, onde se concentram os mecanismos de 
retenção de sólidos em suspensão. Nesse estudo constataram que a turbidez para os 
filtros descendentes chega a valores inferiores a 0,5 uT nos primeiros 10 cm da 
superfície, oscilando um pouco até o final do leito.  

Nesse mesmo estudo Murtha e Heller (2003)8 observaram que a variação da cor 
aparente em relação à profundidade do leito filtrante apresentou comportamento 
análogo ao verificado para turbidez, tendo sido observado um decaimento rápido de 
seus valores até os 15 cm iniciais do leito filtrante, a partir de onde apenas pequenas 
oscilações foram verificadas. 

O decaimento da turbidez é nítido ao longo das carreiras, o que pode ser explicado 
pela formação de uma camada de sólidos com reduzido diâmetro, além de um 
biofilme, na superfície superior da camada filtrante, que por sua vez incrementa a 
remoção dos sólidos suspensos (MURTHA; HELLER, 2003)8. 

Materiais e Métodos 
Para avaliar a operação do filtro lento bifluxo com retrolavagem, construiu-se um 
sistema piloto nas instalações do Laboratório de Apoio da Lagoa do Peri (LALP), junto 
à Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Peri, da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (CASAN), localizada em Florianópolis (SC). 

Projeto Piloto de Filtração Lenta Bifluxo com Retrolavagem 
Para o estudo da filtração lenta bifluxo com retrolavagem um sistema piloto de um 
Filtro Lento Bifluxo (FLB) foi projetado, conforme ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1: Filtro Bifluxo com Retrolavagem 

Neste estudo, a água bruta que abastece o sistema piloto, provém da lagoa do Peri, 
cuja qualidade não é ideal para filtração lenta, porém isto acelera a colmatação do 
meio filtrante e permite realizar mais retrolavagens durante o período de estudo. 

A retrolavagem foi realizada utilizando água bruta. Anterior a esse processo, é feita a 
descarga de fundo com injeção de água na interface areia-pedregulho. Para executar 
a retrolavagem, é necessário acumular carga hidráulica suficiente para a fluidificação 
do meio filtrante, sendo assim, foi adotado um reservatório elevado (câmara de 
carga) que permitisse uma expansão adotada de 25% do leito filtrante. Essa 
expansão é atingida com uma velocidade de aproximação em torno de 0,3 m/min. A 
altura do fundo da câmara de carga foi de 80 cm acima da saída de água de 
retrolavagem “4” (Figura 1). Para o cálculo do volume do reservatório, foi 
considerado o tempo de retrolavagem de 4,5 min, resultando em 80 L. 

Na Tabela 2 são apresentadas as características gerais e especificações dos materiais 
que foram aplicados na camada suporte e no meio filtrante do FLB. 
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Tabela 2: Características gerais dos FLB 
 

Material e características 
da Camada Suporte 

Seixos Rolados: 
L = 10cm d = 6,65 – 12,7 mm 
L = 10cm d = 3,18 – 6,65 mm 
L = 10cm d = 2,00 – 3,18 mm 

Material e características 
do Meio Filtrante 

Areia: 
L = 40 cm; d10 = 0,28 mm; Cu = 1,63 

 
Foi elaborado um sistema que viabilizasse a retirada da crepina para sua limpeza, 
conforme a Figura 2. Quando necessária, a limpeza ocorre durante a retrolavagem, 
visto que o meio filtrante fluidificado torna possível sua remoção. Para permitir que a 
crepina alcance o topo do filtro, onde será realizada a limpeza, uma mangueira 
flexível conduz a água filtrada da crepina à saída do filtro. 
 

 
 

Figura 2: Detalhe do suporte da crepina (esquerda) 
 

Operação e Monitoramento do Filtro Lento Bifluxo 
O filtro foi operado de maneira diferenciada no tempo, conforme o conhecimento 
adquirido com as experiências bem sucedidas. Desse modo, houve comportamento 
variado entre as carreiras de filtração. O início de operação foi um período de 
maturação em que a água filtrada apresentava valores de remoção de turbidez 
inferiores a 70%. 
 
O período de monitoramento foi de 195 dias, permitindo serem realizadas 33 
carreiras de filtração. A média da carreira ficou em torno de 6 dias, devido à 
aplicação de água bruta com cianobactérias (>106 células/mL). Tal intervalo de tempo 
é considerado curto, porém foi utilizado para acelerar o estudo. 
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Análises de Cor e Turbide 

Como essa tecnologia é inovadora no ramo da filtração lenta, optou-se por analisar 
dois parâmetros operacionais, cor e turbidez. Caso o filtro não apresentasse 
resultados satisfatórios na remoção destes parâmetros, os estudos não seguiriam 
adiante nas análises de outros parâmetros (como coliformes e protozoários), 
buscando primeiro ajustes e melhorias no projeto ou mesmo operação do FBL. 
 
As coletas de água bruta e filtrada foram realizadas em intervalos de 48 h. As análises 
da qualidade dessas amostras procederam conforme o Método Colorimétrico e 
Nefelométrico do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 
APHA (2012)12. Os dados obtidos foram avaliados por métodos estatísticos com o uso 
do software STATISTICA. 
 

Resultados 

Taxas de filtração de entrada e saída do filtro  
No gráfico da Figura 3, é possível observar que as taxas de filtração de entrada e 
saída do sistema nem sempre permaneceram com os valores próximos. 
 

 
 

Figura 3: taxa de filtração de entrada e saída do sistema 
 
Isso tem relação com a distribuição de água entre o fluxo ascendente e descendente. 
A colmatação na parcela descendente ocorre principalmente nos primeiros 

128

Parte III



 

centímetros do meio filtrante; já na parcela ascendente, a distribuição das impurezas 
é maior ao longo da camada filtrante, tendo em vista que o escoamento se dá dos 
grãos maiores para menores. Uma pequena parte da vazão se acumula na forma de 
carga hidráulica, à medida que vai colmatando o meio filtrante. A partir de certo 
momento da operação, com a colmatação da parcela descendente, parte da água 
bruta sai pelo extravasor na região superior do filtro, explicando a diferença entre as 
taxas de filtração de entrada e saída.  

Remoção de cor e turbidez  
O filtro apresentou valores satisfatórios em termos de remoção de turbidez e cor 
aparente para a água bruta aplicada (Figura 4). A média dos valores de turbidez e cor 
aparente da água bruta foram de 6,34 uT e 83,7 uH e da água filtrada foram de 
1,39 uT e 20,3 uH, repectivamente. Esses valores se aproximaram do exigido na 
legislação brasileira (BRASIL, 2011) de 1,0 uT, para turbidez após a filtração e pré-
desinfecção; e de 15 uH, para cor aparente da água tratada, ambas em 95% das 
amostras. 
 

 
 

Figura 4: Qualidade da água filtrada em termos de cor e turbidez 
 
Os filtros lentos normalmente removem pouca cor, principalmente cor verdadeira. A 
remoção de cor verdadeira ficou em torno de 9,5% após a filtração. Essa cor 
verdadeira geralmente é eliminada totalmente após a desinfecção. Vale ressaltar 
ainda que esse estudo utilizou uma água bruta não apropriada para ser aplicada na 
filtração lenta. 
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Retrolavagem 
Durante o estudo, os processos de retrolavagem se comportaram de forma diferente 
entre as primeiras e as últimas carreiras de filtração, quando o filtro encontrava-se 
amadurecido. As retrolavagens até o nonagésimo dia de operação apresentaram 
maior tempo de duração, em torno de 10 min. Após o amadurecimento do meio 
filtrante, o tempo passou a ser menos da metade, 4:30 min.  

A turbidez da água da retrolavagem atingiu valores máximos de aproximadamente 
450 uT, em uma expansão do meio filtrante de 25%, de acordo com o observado na 
Figura 5, na qual são apresentadas curvas de algumas das retrolavagens mais típicas. 

Figura 5: turbidez da água de saída de retrolavagens típicas 

Limpeza da crepina 
Quando a crepina colmata, faz-se necessário a limpeza da mesma, avaliando-se o 
grau de dificuldade para tal procedimento. A Figura 6 apresenta o momento de 
retirada da crepina, sendo necessário provocar a expansão do meio filtrante para 
facilitar a suspensão desta. Após essa elevação, girava-se o eixo dos anéis que 
compõem a crepina e era realizada a limpeza destes pelo jateamento de água. 
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Figura 6: fotografia do momento de retirada da crepina 
 
Algumas operações de limpeza das crepinas foram realizadas com sucesso, não 
sendo consideradas trabalhosas. O intervalo entre uma limpeza e outra ainda não é 
conclusivo, mas estima-se, de acordo com o tempo de operação, que esse 
procedimento deverá acontecer com uma frequência superior a 6 meses. 

Conclusão 
Com esta pesquisa, foi possível obter algumas informações importantes para 
aplicação desta nova tecnologia na filtração lenta: 

foi possível dobrar a taxa de filtração em relação a mesma área de um filtro 
lento com fluxo em um sentido apenas, obtendo a filtração nos dois fluxos 
(ascendente e descendente) e mantendo uma qualidade da água filtrada 
adequada à legislação brasileira; 
foi possível construir um sistema de drenagem removível no interior do meio 
filtrante, facilitando a desosbstrução eventual das crepinas drenantes. 
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Resumo 

Esta pesquisa, caracterizada como estudo de caso, foi realizada no "ecoponto", em Fortaleza 
(Ceará-Brasil). Objetivou-se avaliar os processos de gerenciamento dos resíduos urbanos, 
aliados às alternativas de sustentabilidade. O método utilizado ocorreu em três etapas: na 
primeira caracterizou-se a área de pesquisa, o “ecoponto”, local de coleta seletiva de 
resíduos urbanos. Na segunda etapa, aplicou-se um questionário para a avaliação dos 
padrões de consumo e o destino dos resíduos. Na terceira etapa, avaliou-se o gerenciamento 
dos resíduos com estudo bibliográfico sobre os padrões de consumo de recursos. Nesse 
sentido, o estudo aponta para a incorporação de prática sustentável visando diminuir os 
custos ambientais e sociais. Os resultados obtidos revelaram as mudanças do estilo de vida, 
uso e destino específicos e serviços socioambientalmente sustentáveis. 

Introdu o 

O acentuado processo de urbaniza o e padr o de consumo atual da popula o torna a 
gera o de res duos um dos problemas enfrentados nos centros urbanos, comprometendo 
a sa de p blica e aumentando os impactos no meio ambiente. De acordo com os dados do 
censo demogr fico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat stica (IBGE), o munic pio de 
Fortaleza apresenta uma popula o que mais gera res duos no pa s5. 

Aliados ao incentivo de consumismo de novos produtos e ao estilo de vida, a popula o 
contribui para os riscos ocasionados socioambientalmente e tende a aumentar toneladas de 
res duos s lidos urbanos (RSU) com a destina o final do Aterro Sanit rio Metropolitano 
Oeste de Caucaia (ASMOC). Ressalte-se que res duo  o resultado da exist ncia de 
comunidades e suas atividades, que se relacionam entre si e com os demais organismos 
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vivos que habitam um meio f sico e biol gico, implicando a gera o desta mat ria4. Assim, 
parte dos res duos s lidos gerados poderia ser reutilizada ou reaproveitada, no entanto a 
falta de separa o dos res duos sem serventia impossibilita o seu aproveitamento. Res duo 
s lido  mat ria prima destinado em lugar errado.  
 
Nesse contexto, a problem tica requer a implanta o de planos de coleta seletiva de forma 
a conduzir a destina o sustent vel dos res duos s lidos expostos na zona urbana, no 
entanto, isso remete um desafio no processo de gerenciamento pelo poder p blico. Esses 
problemas ambientais recaem de forma desproporcional quando observado os locais de 
lan amento do lixo, que em geral, se estabelecem pr ximos de classes sociais menos 
favorecidas. Dessa forma, a disposi o inadequada dos res duos s lidos ocasiona impactos 
negativos e significativos no meio ambiente. 
 
Em se tratando da responsabilidade do gerenciamento dos res duos urbanos, no que se 
refere  limpeza e manejo dos res duos urbanos, foi aprovado a Pol tica Nacional de 
Res duos S lidos (PNRS), a partir da cria o da Lei n  12.305/2010. Segundo essa Lei, o Art. 
4  re ne o conjunto de princ pios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e a es 
adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de coopera o com Estados, 
Distrito Federal, Munic pios ou particulares, com vistas  gest o integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos res duos s lidos  2. 
 
No Brasil, a Lei 12.305/10 fortaleceu o instrumento de avan o sobre a problem tica 
socioambiental e nos aspectos econ micos, decorrentes do manejo inadequado dos 
res duos s lidos. A preven o e a redu o na gera o de res duos t m como proposta a 
pr tica de h bitos e padr es de consumo sustent vel, ao integrar um conjunto de 
instrumentos que propiciona o aumento da reciclagem, da reutiliza o e da destina o 
ambientalmente adequada dos res duos s lidos. No tocante aos planos municipais de 
gest o integrada de res duos s lidos, a referida Lei destaca em seu artigo 18 que  
condi o para o Distrito Federal e os Munic pios terem acesso a recursos da Uni o, os 
munic pios terem seus planos de res duos e programarem a coleta seletiva . 
 
A partir da Rio92 o tema do impacto ambiental do consumo surgiu como uma quest o de 
pol tica ambiental relacionada s propostas de sustentabilidade3. Essa proposta se deve a 
atividades simples de consumo respons vel onde os cidad os apresentam comportamento 
consciente que evita um impacto no meio ambiente e nos espa os urbanos. 
 
Pode-se considerar, ainda, que a excessiva explora o dos recursos destinados  
transforma o de produtos para atender o consumismo, causa degrada o ambiental e 
compromete a sustentabilidade. 
 

145

Parte III



Em fun o do enorme volume de res duos encontrados na cidade de Fortaleza, observa-se a 
preocupa o da comunidade na preserva o dos recursos naturais. No entanto, para obter 
um estado de equil brio em rela o ao padr o de produ o/consumo, buscou-se verificar os 
efeitos da gest o desses res duos nas a es de Pol ticas P blicas relacionadas ao 
desenvolvimento socioecon mico, sem afetar o meio ambiente. Por conta disso, este 
estudo prop s a aplicabilidade de planos de coleta seletiva de res duos, nos Ecopontos, 
passo fundamental para ressignificar o comportamento da popula o influenciando a 
constru o de um modelo de consumismo e destino dos res duos.  
 
A implanta o da coleta seletiva em Fortaleza-Ce conta com postos de entrega volunt ria, 
popularmente conhecida como Ecoponto. Por sua vez, a cidade apresenta atualmente 39 
unidades. Esses locais s o adequados para o descarte gratuito de papel o, pl sticos, vidros e 
metais, al m de outros materiais, como pequenas propor es de entulho, restos de poda, 
m veis e estofados velhos e leo de cozinha. Como forma de incentivar a participa o da 
comunidade, a prefeitura criou uma parceria com outros rg os, com o prop sito de 
beneficiar os cidad os dando descontos na conta de energia e cr dito no transporte p blico. 
 
Esta pesquisa, caracterizada como um estudo de caso, foi realizada no ecoponto, bairro de 
F tima, em Fortaleza (Cear -Brasil). Objetivou-se avaliar os processos de gerenciamento dos 
res duos urbanos, aliados s alternativas de sustentabilidade, considerando a vis o da 
popula o sobre o ecoponto.  
 
Metodologia 

O estudo de caso foi realizado em tr s etapas:  na primeira etapa, identificou-se o Ecoponto, 
como local de coleta seletiva dos res duos urbanos.  O quadro 1, a seguir, mostra os tipos de 
res duos gerados, caracter sticas e destinos para a reutiliza o.  
 

Quadro1: Res duos Urbanos gerados no Ecoponto  

Tipos de 
Res duos 

 
Caracter sticas/Exemplo Exemplo 

Domiciliar Tipos de res duos que podem ser reutilizados para a 
produ o de novos produtos.  

Embalagens, papeis, 
papel es, pl sticos, vidros 

Comercial Tipos de res duos que podem ser reutilizados para a 
produ o de novos produtos. 

Pap is, papel es, pl sticos, 
embalagens de madeira. 
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Industrial 

Res duos s lidos de origem de processo de produ o 
das ind strias. Sua composi o se deve a sobras de 
mat rias-primas, e geralmente destinados a reuso ou  
reciclagem no processo industrial. 

Embalagens de mat ria-
prima, sobras de vidro 

Lixo eletr nico 

Res duos produzidos do descarte de produtos 
eletroeletr nicos que geralmente n o funcionam mais 
ou que est o muito parados. Podem ser serv veis suas 
pe as. 

Televisores, r dios, 
impressoras, 
computadores, geladeiras, 
micro-ondas, telefones 

    Fonte: os autores  
 
Na segunda etapa, aplicou-se um question rio contendo 14 perguntas objetivas para 
averiguar os padr es de consumo, o destino dos res duos e a import ncia do Ecoponto. Os 
sujeitos participantes da investiga o responderam perguntas expostas no quadro 2, 
abaixo: 
 

Quadro2: Perguntas da pesquisa 
Ap s a sua participa o no Ecoponto, voc  mant m o controle do 

destino dos res duos em casa? 
Qual a import ncia da reutiliza o que se destina os res duos nos 

Ecopontos? 
Como cidad o que colabora tamb m incentiva seus amigos? 

Qual a import ncia da contribui o do cart o? 
Qual a import ncia da coleta seletiva e da educa o ambiental? 

  Fonte: autores
 
Na terceira etapa, fez-se estudo bibliogr fico sobre os padr es de consumo de recursos de 
acordo com a Pol tica Nacional dos Res duos S lidos, Lei 12.305 de 2010, gerenciamento, 
coleta seletiva e sustentabilidade. A Lei 12.305 de 2010 representa o marco da regularidade 
da problem tica dos res duos s lidos urbanos. A referida Lei estabelece atribui es de 
responsabilidades de gest o e gerenciamento dos res duos com a finalidade de reduzir a 
gera o, exposi o e desperd cio que comprometa a sa de p blica. 
 
Resultados  

A figura 2, exposta abaixo, caracteriza as instala es do Ecoponto: o acesso a ve culos, casa 
para recep o dos usu rios, local para a pesagem de res duos e manuseio do cart o 
Ecoelce; o uso de Cr dito   Recicla Fortaleza ; tr s ca ambas para recolhimento de cada 
tipo de res duos. 

147

Parte III



Figura 2: Instala es do Ecoponto no Bairro de F tima  Fortaleza/CE. Fonte: Prefeitura de 
Fortaleza-2015 (  esquerda), e rea da estrutura administrativa do Ecoponto. Fonte: 

autores (  direita) 
 
Na estrutura do Ecoponto observou-se que a comunidade contribuiu para o destino, 
reciclagem, tratamento e disposi o adequada dos res duos s lidos, fortalecendo o 
processo de consumo respons vel. A participa o da popula o do entorno apresentou um 
fluxo significativo quanto  entrada, tanto do contribuinte domiciliar quanto dos com rcios, 
de pequenas ind strias e restaurantes, referente ao volume de res duos. A figura 3 
identifica os diversos tipos de res duos recebidos: latas, embalagens, papeis, papel es, 
pl sticos, vidros, pneus, leos de cozinha, dispostos nos coletores seletivos, enquanto os 
restos de poda e m veis s o dispostos em ca ambas do local. O incentivo do plano de 
gerenciamento no Ecoponto, hoje,  o desconto na conta de energia el trica e b nus para o 
transporte coletivo da cidade. No entanto, os valores quando calculados dos res duos 
entregues pela popula o podem desmotivar devido ao baixo valor. Por m, n o se deve 
atribuir apenas o valor beneficiado, renegociar a contribui o ambiental que cada um pode 
dar melhorando os padr es de consumo de recursos mais sustent vel.   
 

Figura 3: Volume Seletivo de res duo disposto no Ecoponto. Fonte: autores (  esquerda), e 
Latas dispostas em coletores seletivos. Fonte: autores (  direita) 

 
O servi o conta com a disponibilidade de empresas coletoras que geram outros servi os de 
reciclagem ou log stica reversa admitindo, portanto, um car ter sustent vel dos res duos 
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dispostos pela comunidade. No entanto, verificou-se a falta de maior representatividade de 
empresas privadas de reciclagem que reaproveita em maior volumeos materiais obtidos 
pela popula o. 

Nesse contexto, para a ordena o ambiental, a proposta dos Ecopontos idealizou e 
viabilizou a condi o de descarte dos res duos (Quadro 3) que geram cr ditos promovendo 
descontos na conta de luz ou cr ditos no transporte coletivo (Figura 4). Apesar dos esfor os da 
proposta, ainda  poss vel encontrar nas vias p blicas e domiciliares uma soma de lixo 
consideravelmente preocupante para a sa de p blica, colocando o munic pio em constante 
estado de alerta, devido a focos de vetores de doen as que dificulta a qualidade de vida. 

Quadro3: Res duos Urbanos que geram cr ditos no Ecoponto  Recicla Fortaleza 
Res duos Tipos em geral 

Vidro Embalagens de vidro, caf  sol vel e maionese, e garrafas de 
cerveja, refrigerantes e aguardente. 

Metal Ferros em geral, parafusos, latas de cerveja e refrigerantes, a o 
inox, antim nio, baterias de carro e moto, chumbo e bronze 
(exceto cobre). 

Papel Papel o, jornais, livros, cadernos, papel branco e papel misto. 
Pl stico Garrafas de refrigerantes (PET), filme, PVC, mangueira, sacolas, 

embalagens de gua sanit ria, margarina e detergente. 
Outros leo de cozinha e embalagens Tetrapak (leite, sucos e 

achocolatados). 
 Fonte: os autores 

Figura 4: Cart o Ecoelce-Recicla Fortaleza. Fonte: autores (  esquerda), e Sistema de trocas 
dos materiais recicl veis-Uso de cr ditos e b nus na conta de energia el trica.  

Fonte: os autores (  direita) 

Para compreender as condi es de consumo e de destino dos res duos pelo cidad o foi 
aplicado um question rio para atender uma m dia de 50 pessoas, por m, somente um 
p blico de 22 participantes aceitaram responder as perguntas. A sele o dos entrevistados 
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baseou-se no grau de instru o dos sujeitos com maior renda, cidad os comuns e pequenas 
e m dias empresas. 
 
As perguntas aplicadas remeteram a cidad os conscientes, no que diz respeito ao controle e 
separa o de certos res duos. Por outro lado, pessoas que responderam tais perguntas 
afirmaram que n o fazem nenhum tipo de separa o, pois a cidade ainda  ineficiente em 
rela o  coleta seletiva. 
 
Percebeu-se que 90% dos participantes entrevistados informaram que mant m o controle 
dos res duos em casa, separando os res duos pass veis de reciclagem para entrega posterior 
no Ecoponto.  
 
Os 100% dos entrevistados relataram que as unidades distribu das na cidade  de extrema 
import ncia para destina o dos res duos s lidos. Outro dado revelado apontou que o 
cart o de desconto para a conta de energia e de cr ditos para o transporte p blico  uma 
forma de incentivar a participa o da popula o. Cerca de 85% dos participantes 
entrevistados relataram que continuariam dispondo seus res duos recicl veis de forma 
adequada na unidade coletora, mesmo que n o houvesse o benef cio.  
 
O cart o Ecoelce  Recicla   um sistema de trocas de material reciclado para o ac mulo de 
cr ditos e b nus, no qual  atribu do descontos na energia. No entanto, dentre os 65% dos 
entrevistados cerca de 35% afirmou desconhecer o cart o, por m demonstraram 
dispon veis para o cadastro.  
 
Observou-se tamb m que certos res duos destinados no Ecoponto s o reutilizados por 
empresas cadastradas. Neste item avaliado, foi atribu do que parte dos cidad os 
entrevistados desconheciam o destino de seus descartes. Quanto  efici ncia no 
funcionamento do sistema, referente ao destino dos materiais, apontou-se como fator 
positivo, a divulga o do projeto para pequenas empresas.   
 
As respostas obtidas em rela o  coleta seletiva e E.A. foram bem espec ficas. A pesquisa 
revelou que a E.A. seja considerada efetiva para popula o atuar em parceria com a 
prefeitura e empresa privada, na destina o e separa o dos res duos urbanos. Todos os 
entrevistados relataram que a educa o ambiental  primordial para o sucesso e 
continuidade das atividades do Ecoponto. 
 
Os resultados encontrados favorecem o entendimento das pessoas da necessidade de 
promover atividades de E.A., devendo haver esclarecimentos e maior divulga o por meio 
de placas de identifica o dos Ecopontos, ampliando as pr ticas de coleta seletiva em 
outras localidades do munic pio. A mobiliza o por meio de uma pol tica p blica de 
Educa o Ambiental sugere a es alternativas que venha a adequar o envolvimento dos 
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agentes sociais no descarte de res duos para estimular o cidad o a comprometer-se com a 
coleta domiciliar e consequentemente, na redu o do volume do lixo em reas p blicas, 
visando a melhoria continua da qualidade ambiental do munic pio.  
 
Na figura 5 ao considerar os dados referentes  destina o adequada de RSU na regi o 
Nordeste geraram, em 2016, a quantidade de 15.449 toneladas/dia de RSU 1.  Vale 
considerar foram coletados cerca de 31,4% dos res duos e ainda s o destinados para lix es 
e  35,6% para aterros controlados. No entanto, do ponto de vista ambiental, se diferenciam 
significativamente e um efeito desse processo se deve a algumas a es propostas, em 
destaque na cidade de Fortaleza, com as instala es do ecoponto, por m  necess rio um o 
conjunto de sistemas para prote o do meio ambiente e da sa de p blica.  
 

 
Figura 5: Disposi o final de RSU na regi o Nordeste (t/dia). Fonte: Abrelpe 2016 

 
No entanto, entre os esfor os de divulga o da coleta seletiva no Nordeste cerca de 1.794 
responderam positivamente quanto a iniciativas, por m sem diferen a ao ano de 2015 1.  
Visto que a cidade em estudo compromete-se periodicamente com o aumento do n mero 
de instala es do ecoponto, a mesma tem contribu do dessa forma ao acesso a comunidade 
para melhor disposi o dos res duos contribuindo para a sustentabilidade socioambiental. 

 
Tabela 1: Quantidade de munic pios com iniciativas de coleta seletiva na regi o nordeste. 

Fonte: Abrelpe 2016 

 
 
Diante do exposto, para o atendimento da Pol tica Nacional dos Res duos S lidos, Lei 12.305 
de 2010, o gerenciamento de res duos s lidos se encontra sob a alternativa de implanta o 
do sistema de coleta seletiva no Ecoponto em Fortaleza-Ce em parceria com o poder 
p blico e algumas empresas privadas. No entanto, o estudo reflete a preocupa o do 
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cumprimento do munic pio na disposi o ambientalmente correta dos rejeitos nas vias 
urbanas ressaltando que, uma soma consider vel de volume de rejeitos ainda continua 
sendo destinados ao Aterro Sanit rio Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC). 
 
Ao considerar a responsabilidade de gerenciamento tanto do poder p blico como da 
popula o promovida pelo atual sistema seletivo de res duos para a sustentabilidade, a 
pesquisa revela que h  uma reduzida participa o das empresas privadas. A iniciativa de 
novas empresas interessadas no reaproveitamento desses materiais tornaria indispens veis 
na sustentabilidade socioambiental e econ mica diminuindo significativamente ao longo do 
tempo os rejeitos para o aterro, contribuindo para melhor rela o homem-natureza e 
padr o de consumo dos recursos.  
 
Conclus es 

De modo geral, os resultados apresentados corroboram na representatividade do programa 
e o objetivo do funcionamento dos Ecopontos para o atendimento da Pol tica Nacional dos 
Res duos S lidos, Lei 12.305 de 2010, quanto ao plano de gerenciamento socioambiental 
em parceria do poder p blico e empresa privada para a destina o dos res duos s lidos 
urbanos (RSU) da cidade de Fortaleza - CE.  
 
Neste sentido, a participa o da comunidade ao colaborar no question rio mostrou 
envolvimento e interesse na destina o seletiva dos res duos s lidos, de forma adequada. 
No entanto, recomenda-se a amplia o eficaz da educa o ambiental, al m da divulga o 
acess vel ao p blico, distribui o de novas unidades estrat gicas e alternativas de servi os, 
considerando os aspectos sustent veis. Nesta perspectiva, o equil brio dos pad es de 
consumo dos recursos, que geram maiores quantidades de res duos, se deve as a es de 
educa o ambiental que possa reorientar e reverter para uma rela o homem-natureza 
sustent vel. 
 

 necess ria uma divulga o intensa entre os pequenos geradores sobre onde e como fazer 
a correta disposi o dos res duos em institui es, escolas e associa es. Al m disso, 
intensificar a es para disciplinar os cidad os reduzir gradualmente as reas que 
concentram ac mulo de lixo  irregular.  
 
Nesse sentido, observou-se no estudo que a literatura tratou relacionar a problem tica dos 
res duos urbanos com os padr es de consumo de recursos ao atendimento da Pol tica 
Nacional de Res duos S lidos (PNRS) atrav s da Lei n  12.305/2010. Com isso, ao aprimorar 
as t cnicas de gerenciamento dos res duos por meio do Ecoponto, tornar  satisfat rio e 
reconhecido alguns benef cios para incentivar os cidad os na mudan a dos padr es de 
consumo em dire o a uma sociedade sustent vel. 
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Conclui-se que os inconvenientes transtornos da exposi o, ac mulo e destino prec rio 
destes res duos e os riscos a sa de na comunidade est o relacionados ao processo de 
consumo e ao estilo de vida. Ao incorporar um sistema consciente do uso e destina o dos 
recursos sustentavelmente, sem comprometer a qualidade ambiental torna-se eficaz e 
economicamente compensador. 
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Resumo 
A presente pesquisa investiga as facetas semióticas da construção de um modelo de 
desenvolvimento sustentável compactuado globalmente, no âmbito da Organização 
das Nações Unidas (ONU), para a promoção da sustentabilidade do desenvolvimento. 
A “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que estabelece 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), é um desdobramento 
dos resultados da Rio+20 e estabelece uma agenda de enfrentamento 
dos novos desafios do desenvolvimento. Com vistas a identificar os 
avanços nas propostas concernentes aos aspectos ambientais do 
desenvolvimento sustentável, ocorridas entre 2012 e 2015, este trabalho 
analisa e compara a representações discursivas presentes nos textos “O Futuro que 
Queremos” e “Agenda 2030”.  

Introdução 
O desfio da sustentabilidade requer uma aliança entre nações e junto a 
atores sociais diversos1. No cerne dessa aliança reside um 
compromisso consensual e unanimemente aceito que deve conduzir à efetiva 
promoção do desenvolvimento sustentável em escala planetária. Desde os 
anos 70, a Organização das Nações Unidas (ONU) se configura como palco 
privilegiado para a articulação de atores e produção de discursos sobre o 
desenvolvimento sustentável. Abramovay2 explica que as conferências e 
convenções das Nações Unidas que pautaram sobre a temática da 
sustentabilidade são marcadas pela complexidade do tema e pela 
diversidade de perspectivas que permeiam a construção do desenvolvimento 
sustentável. Os textos derivados desses eventos reiteram a urgência de um 
pacto mundial para a solução 
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de problemas globais de desenvolvimento, porém as propostas de enfrentamento 
aos desafios da sustentabilidade são pauta de discordância entre os atores sociais. 
Segundo Nascimento3 (p. 51), nas propostas de ação em prol da sustentabilidade se 
manifestam “múltiplos discursos que ora se opõem, ora se complementam”, 
dificultando decisões consensuais e mitigando o potencial dos acordos.  

A dinâmica de forças entre os atores sociais tende a corroborar a hegemonia de 
atores e ideologias tradicionalmente favorecidos pelo modelo de desenvolvimento 
vigente. Morin4 explica que o modelo de desenvolvimento hegemônico, pautado na 
produção infinita de riquezas, vem acompanhado de retrocessos múltiplos, os quais 
Buarque5 identifica como crises. Para Buarque5, esse modelo aporta em si sua 
própria destruição, ao desconsiderar as limitações dos limites planetários defendidos 
nos clássicos trabalhos de Meadows, Randers e Meadows6 e de Rockström et al. 7. O 
autor explica que a crise ecológica desmantela o equilíbrio do modelo e cria uma 
“anti-sinergia” que acarreta ou agrava outras crises, tais como a crise social e a crise 
econômica.  

“A disponibilidade de recursos e de serviços ambientais” e “a capacidade de acúmulo 
e absorção dos descartes da produção material” são limitadores naturais e absolutos 
dos processos produtivos8. Com a aceleração da dinâmica econômica, observa-se o 
crescimento exponencial abrupto dos índices de consumo, de expansão populacional 
e emissão de poluentes, especialmente a partir da metade do século XX, 
negligenciando a capacidade de regeneração e de suporte do planeta9. Segundo 
Meadows, Randers e Meadows6, um cenário de sustentabilidade, que colocasse o 
planeta novamente dentro de seus limites naturais, somente seria possível se uma 
série de condicionantes do desenvolvimento fosse experimentada simultaneamente 
a partir dos primeiros anos do século XXI.  

O fato é que os “efeitos sociais dos processos de degradação dos ecossistemas se 
manifestam de maneira desigual e diferenciada no espaço mundial” aportando mais 
dificuldade para se conciliar os esforços para a necessária transformação do modelo 
de desenvolvimento10 (p. 80) em prol da sustentabilidade. Para Chesnais11, a 
(in)sustentabilidade do desenvolvimento é uma questão profundamente política. A 
Agenda 2030 oferece uma solução política ao desafio da sustentabilidade ao 
estabelecer prioridades para o período de 2015 a 2030 por meio dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelos 193 estado-membro da ONU12.  

Neste trabalho, partimos da premissa do “ecological bottom-line” de Wackernagel 13 
para justificar a importância de analisar os discursos sobre a temática ambiental 
representados nos acordos internacionais para o desenvolvimento sustentável. As 
mudanças discursivas relativas à representação à temática podem revelar ideologias 
que se fazem imprimir nos pactos globais de promoção da sustentabilidade.  
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Resende e Ramalho14 (p. 189) explicam que a análise discursiva crítica permite 
mapear no texto elementos discursivos que desvelam “as estruturas de dominação, 
as operações de ideologia e as relações sociais”. Portanto, neste trabalho, aplicamos 
a análise de discurso crítica (ADC) com o objetivo de analisar e comparar discursos 
acionados na representação do tema ambiental nos textos dos mais recentes 
acordos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente, o 
documento “O futuro que queremos” resultante da Rio+20 e o texto da “Agenda 
2030”. Aplicando as categorias sócio-discursivas da ADC, buscamos verificar os 
avanços dos ODS em relação ao texto da Rio+20, no que concernem à importância 
dada aos aspectos ecológicos do desenvolvimento sustentável e ao pragmatismo e 
ao potencial transformador das propostas em prol da sustentabilidade.

Metodologia 
Por ser “orientada para a compreensão dos modos pelos quais o elemento discursivo 
funciona na prática social, especificamente no que se refere a seus efeitos em lutas 
hegemônicas”15 (p. 441), a análise de discurso crítica (ADC) se mostra um aparato 
teórico-metodológico adequado para identificar os discursos representados nos 
textos em análise. Por meio da análise das categorias discursivas é possível 
estabelecer conexões entre os elementos da ordem do discurso e os mecanismos 
gerativos de mudança social.  

Nesta pesquisa, o corpus de análise se compõe dos textos oficiais resultantes da 
Conferência das Nações Unidas pelo Desenvolvimento Sustentável de junho de 2012 
(Rio+20) - documento intitulado “O futuro que queremos16” e da Assembleia Geral 
da ONU realizada em setembro de 2015 que estabelece os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - documento intitulado “Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”17. Analisamos os textos em sua versão original em 
inglês e utilizamos a versão em língua portuguesa disponibilizada pelas Nações 
Unidas no Brasil18 e a versão em português disponibilizada pelo Comitê Facilitador da 
Sociedade Civil Catarinense Rio+2019, para parametrizar as traduções que se 
apresentam neste trabalho.  

Para selecionar excertos com referência ao tema ambiental, contamos com o auxílio 
do software NVivo1120. Para Fairclough21 (p. 6), a análise textual por meio das 
categorias de análise propostas pela ADC deve ser aplicada a recortes do corpus de 
pesquisa, uma vez que o exercício analítico exige um trabalho intensivo de análise 
fina (detalhada) que torna inviável a aplicação extensiva. As categorias que se 
mostraram mais profícuas em termos de resultados analíticos foram: a 
interdiscursividade, a intertextualidade, os padrões de colocação, as pressuposições, 
as avaliações e a modalização representadas no texto.  
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Agenda 2030 e os ODS: contextualização 
Derivada dos trabalhos do Grupo de Trabalho Aberto para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - estabelecido no âmbito da Rio+20, a Agenda 2030 foi 
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2015. A 
Agenda 2030 estabelece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
suas 169 metas aceitas e adotadas por todos os 193 países-membro da ONU, 
conforme descrito no §7 de seu texto.  

Os ODS devem orientar as políticas de desenvolvimento dos países no período de 
2015 a 2030. Os ODS se propõem como uma continuidade dos Objetivos do Milênio, 
esses últimos adotados pela ONU para o período de 2000 a 2015. No entanto, como 
estabelece o §17 da Agenda 2030, o escopo dos ODS “vai muito além dos Objetivos 
do Milênio”. O caráter ambicioso e transformador da Agenda é realçado no §7 e o §5 
afirma que a “esta é uma Agenda de alcance e significado sem precedentes” uma 
que vez que, segundo o §18, ela se propõe como a mais a ampla e universal agenda 
política de construção dos caminhos rumo ao desenvolvimento sustentável.  

O documento enfatiza que todos fazem parte dessa agenda (§5, §17, §18) e que 
“ninguém será deixado para trás” (§4, §26, §48, §72). Apesar de a Agenda ser um 
compromisso firmado pelos “chefes de Estado e de Governo e altos representantes” 
dos países-membro da ONU, como estabelece o primeiro parágrafo do texto da 
Agenda 2030, o §52 conclama que sejam “nós, os povos” os partícipes da Agenda 
2030. Nessa passagem, o texto salienta que a Agenda 2030 “vai envolver governos, 
bem como os parlamentos, o Sistema das Nações Unidas e outras instituições 
internacionais, autoridades locais, povos indígenas, sociedade civil, os negócios e o 
setor privado, a comunidade científica e acadêmica – e todas as pessoas”. E, para 
reforçar o movimento retórico de conclamar “nós, os povos” como sujeito do 
compromisso pelos ODS, o texto estabelece uma intertextualidade com a Carta da 
ONU, relembrando que são essas as palavras de abertura daquele documento 
inaugural que “a partir das cinzas da guerra, [eles] formaram esta Organização e os 
valores da paz, do diálogo e da cooperação internacional”.  

Preconizando seu ineditismo, ousadia e potencial transformador, a Agenda 2030 
anima as expectativas por mudanças efetivas capazes de transformar os rumos do 
desenvolvimento em prol da sustentabilidade. Na base do conceito de 
desenvolvimento sustentável, estabelecido pela Agenda 2122 quando da Eco-92, 
reside a preocupação com o desafio, de caráter ambiental, de se manter o 
desenvolvimento no longo prazo. Vejamos, na próxima seção, como os aspectos 
ambientais do desenvolvimento sustentável estão representados no texto da Agenda 
2030 e se os ODS representam avanços em relação às propostas de ação da Rio+20.  
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Da Rio+20 aos ODS: uma evolução? 
A presença da temática ambiental permeia todo o texto da Rio+20 bem como o da 
Agenda 2030. Isso pode ser observado por meio da análise de topicalização dos 
textos, isso é, da divisão interna dos textos e dos títulos que evidenciam o conteúdo 
das subseções.  

O texto da Rio+20 realça o tema ecológico especialmente ao reservar, na Seção IV do 
documento, uma subseção de quatro parágrafos (do §87 a §90) com o subtítulo “A 
dimensão ambiental no contexto do desenvolvimento sustentável”. Mas é na Seção 
V, quando se expõe o quadro de ações e acompanhamento da Rio+20, que o discurso 
ambiental ganha maior espaço e é abordado em profundidade. A Seção V é a mais 
extensa do texto e ocupa 25 das 52 páginas do documento, tomando 140 dos 283 
parágrafos que compõem o texto final da Rio+20. Nessa Seção V, que é a parte mais 
importante e mais expressiva do documento., são apresentadas as 26 “áreas 
temáticas e temas transversais do desenvolvimento sustentável”, dos quais 14 têm 
vinculação direta com o discurso ambiental.  

O documento da Agenda 2030 tem uma subdivisão diferente, uma vez que descreve 
os 17 ODS e suas 169 metas em uma seção do texto compreendida entre o §59 e 
§60.

Essa seção ocupa 12 das 35 páginas do documento oficial, indo da página 14 à página
26. Essa é a seção mais importante do texto da Agenda 2030. O aspecto ambiental
do desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com 8 dos 17 ODS,
mas também perpassa a descrição dos objetivos e suas metas em 15 dos 17 ODS. A
descrição de apenas dois ODS não aborda a temática ambiental diretamente, quais
sejam: o “Objetivo 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre elesa” e o
“Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis”.

Pilares do desenvolvimento: econômico, social e, depois, ambiental 

A análise da topicalização leva a crer que a temática ambiental receberia 
representação prioritária nos textos da ONU. No entanto, não é isso que se nota na 
análise dos padrões de colocação das enumerações apresentadas no texto. Assim 

a A meta 10.b menciona diretamente os “pequenos Estados insulares em desenvolvimento” e “os 
países em desenvolvimento sem litoral”, caracterizando essas nações pode atributos de caráter 
ambiental. No entanto, as referências a essas nações tratam da necessidade de se incentivar os fluxos 
financeiros e assistência oficial ao desenvolvimento, não endereçando a questão ambiental 
propriamente dita, logo, não sendo considerada, nesta análise, como representação da temática 
ambiental.  
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como acontece no texto da Rio+20, as enumerações contidas no texto da Agenda 
2030 revelam a prioridade dos elementos econômicos e sociais do desenvolvimento, 
secundarizando a questão ecológica que aparece em posição periférica na sentença. 
Alguns exemplos são mostrados no Quadro 1, em que realçamos, com o uso dos 
números, a ordem dos elementos relativos aos pilares do desenvolvimento 
sustentável. É possível observar que a última posição nas enumerações ( ) 
é ocupada por elementos relativos ao aspecto ambiental do desenvolvimento 
sustentável.  

Quadro 1: Análise do padrão de colocação dos termos nas enumerações 
representadas no texto da Rio+20 e da Agenda 2030 

Enumerações extraídas do texto da Rio+20 Enumerações extraídas do texto da Agenda 2030 

§4. (...) Reafirmamos também que, para a realização
do desenvolvimento sustentável, é necessário: 
promover o crescimento econômico sustentável,
equitativo e inclusivo; criar maiores
oportunidades para todos; reduzir as desigualdades;
melhorar as condições básicas de vida; promover o
desenvolvimento social equitativo para todos; e 
promover a gestão integrada e sustentável dos
recursos naturais e dos ecossistemas, o que contribui
notadamente com o desenvolvimento social e
humano (...). 

§11. (...) Nesse sentido, reafirmamos a
necessidade de alcançar a estabilidade econômica e o
crescimento econômico sustentável, de promover
a equidade social e a proteção do meio ambiente 
(...) 

§111. Reafirmamos a necessidade de promover,
valorizar e apoiar a agricultura sustentável - incluindo
as culturas, a pecuária, a silvicultura, a pesca e a

aquicultura – que  melhora a segurança alimentar, 
contribui para erradicar a fome, e  é 
economicamente viável, ao mesmo tempo em 
que conserva a terra, a água, os recursos genéticos 
vegetais e animais, a biodiversidade e os 
ecossistemas, melhorando a resistência às mudanças 
climáticas e aos desastres naturais (...). 

[Preâmbulo]: Eles são integrados e indivisíveis, e 
equilibram as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável:  a econômica,  a social e a 
ambiental.  

[§2] (...) Estamos empenhados em alcançar o
desenvolvimento sustentável nas suas três
dimensões – econômica, social e 
ambiental – de forma equilibrada e integrada. (...)

[§3] Nós resolvemos, entre agora e 2030, acabar
com a pobreza e a fome em todos os 

lugares; combater as desigualdades dentro e 
entre os países; construir sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas; proteger os direitos humanos e 
promover a igualdade de gênero e o empoderamento 
das mulheres e meninas; e assegurar a proteção 
duradoura do planeta e seus recursos naturais. (...) 

[§35] (...)Fazemos um apelo para novas medidas e
ações efetivas a serem tomadas, em conformidade
com o direito internacional, para remover os
obstáculos para a plena realização do direito de
autodeterminação dos povos que vivem sob
ocupação colonial e estrangeira, que continua a
afetar negativamente o seu desenvolvimento

econômico e desenvolvimento social, bem
como o seu ambiente.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos de United Nations General Assembly16 e United Nations 
General Assembly17. 

A posição secundarizada dos elementos concernentes com a temática ambiental nas 
enumerações contidas nos excertos apresentados no Quadro 1 torna-se ainda mais 
evidente se considerarmos as partículas de afastamento contidas nas sentenças 
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(termos que afastam elementos relativos à temática ambiental do restante da 
sentença). Realçamos tais partículas de afastamento pelo uso do sublinhado no 
Quadro 1. Algumas vezes, as partículas de afastamento revelam propósitos de 
concatenação entre os elementos enumerados, como ocorre na enumeração do §4 
do texto da Rio+20. Nessa passagem, é possível observar que a “gestão integrada e 
sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas” é justificada porque “contribui 
notadamente com o desenvolvimento social e humano”, revelando uma visão 
utilitarista do meio ambiente. Chamamos de visão utilitárias aquela perspectiva que 
exalta os benefícios dos serviços ambientais a economia e para o bem-estar humano, 
mas sem reconhecer os valores intrínsecos da preservação ambiental. Essa visão 
utilitarista também se revela na seção “Planeta” do Preâmbulo do texto da Agenda 
2030 que afirma que “estamos determinados a proteger o planeta da 
degradação(...), para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes 
e futuras”. Essa lógica também é representada no §33 do texto da Agenda 2030, ao 
reconhecer que “que o desenvolvimento econômico e social depende da gestão 
sustentável dos recursos naturais do nosso planeta”. 

Outro aspecto que releva a importância secundária concedida aos aspectos 
ambientais do desenvolvimento pode ser observado na comparação entre §2 e §14 
da Agenda 2030. No §2, o texto explicita que a erradicação da pobreza é “o maior 
desafio global”, ao tempo em que o §14 apresenta a mudança climática “como um 
dos maiores desafios de nosso tempo”. Outro grande desafio para o 
desenvolvimento sustentável representado no §26 da Agenda 2030 são as doenças 
não transmissíveis, incluindo distúrbios de comportamento e de desenvolvimento e 
neurológicos – qualificados no texto pela expressão “major challenge”. 
Comparativamente, o desafio da erradicação da pobreza recebe maior importância 
do que as mudanças climáticas. Essa importância majorada da pobreza em relação às 
mudanças climáticas, evidenciada pelo uso do superlativo, também está 
representada no texto da Rio+20, na comparação entre o §2 e o §190.  

A Agenda 2030 reconhece urgência em se endereçar os problemas ambientais, tal 
como representado no segundo parágrafo do Preâmbulo, na seção “Planeta” do 
Preâmbulo, na descrição do Objetivo 13 e das metas 15.5 e 15.7. No entanto, a 
Agenda 2030, bem como a Rio+20, prioriza os aspectos econômico e social do 
desenvolvimento sustentável em detrimento da importância do aspecto ambiental, 
coadunando, assim, com as premissas do modelo de desenvolvimento vigente que 
negligencia os limites ecológico do planeta. Dessa maneira, se revelam rupturas de 
coesão na representação discursiva no texto da Agenda 2030.  

Crescimento econômico: uma via de saída?  

Ainda nesse sentido, vale ressaltar que tanto o texto da Rio+20 como o texto da 
Agenda 2030 aportam o pressuposto de que o crescimento econômico é necessário 
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para a promoção do desenvolvimento sustentável. A expressão “economic growth” 
aparece 20 vezes no texto da Rio+20 e 13 vezes no texto da Agenda 2030, como se 
vê no Quadro 2. O pressuposto de que o crescimento econômico gera 
desenvolvimento é marcante no texto dos ODS, representado até mesmo na 
descrição do “Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”. Importante 
salientar que, no §68, a Agenda 2030 apresenta o comércio internacional como 
indutor do crescimento econômico e da redução da pobreza. Também nesse §68, a 
Agenda 2030 se compromete a promover a “significativa liberalização do comércio”, 
ancorando o discurso do crescimento econômico à ideologia do capitalismo liberal. 

 

Quadro 2: Análise da representação do “crescimento econômico” nos textos da 
Rio+20 e da Agenda 2030 

Crescimento econômico no texto da Rio+20 Crescimento econômico no texto da Agenda 2030 

A expressão “crescimento econômico” aparece por 
20 vezes no texto da Rio+20, nos seguintes 
parágrafos:  

§4, §6, §10, §11, §19, §52, §56, §58(d); §62; §94, 
§106, §132, §149, §150, §158, §205, §252, §288 e 
§281. 

A expressão “crescimento econômico” aparece por 
13 vezes no texto da Agenda 2030, nos seguintes 
parágrafos:  

§3, §9, §13, §21, §27, §66, §67, §68, além de se 
configurar na descrição do Objetivo 8 e nas metas 8.1 
e 8.4. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos de United Nations General Assembly16 e United Nations 
General Assembly17. 

Desafios do desenvolvimento sustentável: desafio de quem? 

O pressuposto de que crescimento econômico leva ao desenvolvimento sustentável 
se vincula, ainda, ao discurso de que problemas de desenvolvimento advêm da falta 
de desenvolvimento, sem que se reconheça a insustentabilidade intrínseca ao 
próprio modelo de desenvolvimento. Os desdobramentos desse discurso desvelam 
que os desafios de sustentabilidade são resultantes da falta de desenvolvimento de 
alguns países. Isso pode ser observado no texto da Rio+20, por exemplo, ao 
representar os países em desenvolvimento como incapazes de responder a os 
desafios do uso sustentável dos recursos naturais (§160) e do controle de poluição 
(§193), devendo, para tanto, contar com a cooperação internacional. No texto da 
Agenda 2030, no §22 e §56, o texto concede ênfase a essa incapacidade dos países 
em desenvolvimento ao dizer que esses países enfrentam “desafios especiais” os 
quais merecem “especial atenção”. Mas, para além disso, o texto da Agenda 2030 
vincula diretamente os países em desenvolvimento à situação insustentável de 
pobreza (§24 e meta 1.a), problemas de saúde (§26, metas 3.b, 3.c, 3.d), de 
degradação ambiental (meta 15.b) e de terrorismo e violência (16.a), não 
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mencionando que tais problemas também se fazem presentes em países 
desenvolvidos.  

Entretanto, observamos outra ruptura de coesão discursiva no texto da Agenda 
2030, no contraste entre o discurso da incapacidade dos países em desenvolvimento 
para responderem aos desafios do desenvolvimento sustentável e na afirmação, no 
§5, quanto ao envolvimento igualitário de todos os países do mundo nos ODS. Tal 
contraste também pode visto na única passagem do texto da Agenda 2030, no §82, 
que reconhece que os desafios da sustentabilidade acometem tanto os países 
desenvolvidos como os países em desenvolvimento. O §84, reitera esse discurso 
igualitário dissonante com o restante do texto ao convidar “países desenvolvidos e 
em desenvolvimento” a apresentar avaliações periódicas dos progressos dos ODS, 
realçando uma situação de igualdade entre eles.  

A representação igualitária dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nessas 
três passagens do texto da Agenda 2030 (§5, §82, §82) não tem paralelo com o texto 
da Rio+20. Em “O Futuro que Queremos”, todas as duas vezes em que surge a 
construção “developed and developing countries” é para fazer referência à lacuna 
entre esses países (§19 e §58(i)).  

Potencial transformador da Agenda 2030 

A representação igualitária dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, na 
Agenda 2030, parece confrontar a hegemonia dos países ricos que vigora no campo 
da geopolítica internacional. E a própria Agenda 2030 se apresenta como um 
instrumento promover o protagonismo dos países em desenvolvimento na 
construção do desenvolvimento sustentável. O §44 da Agenda 2030 estabelece o 
compromisso de “ampliar e fortalecer a voz e a participação dos países em 
desenvolvimento (...) na tomada de decisão econômica, definição de normas 
internacionais e governança global”. Também estão representadas propostas de 
fortalecimento da participação dos países em desenvolvimento nas decisões da 
geopolítica mundial nas metas 10.6, 16.8 e 17.9 dos ODS. Tais propostas e 
compromissos desvelam potencial mudança na relação de forças entre os atores 
sociais na geopolítica do desenvolvimento sustentável.  

A análise da transitividade (dos processos verbais) revelou uma outra diferença 
marcante entre o texto da Rio+20 e da Agenda 2030. O texto da Rio+20 é marcado 
por verbos dicendi, de baixo potencial pragmático para impelir ações e medidas para 
a promoção do desenvolvimento sustentável. Não obstante, a Agenda 2030 
“estabelece” (“set out” – 5 ocorrências) um caminho rumo ao desenvolvimento 
sustentável, por meio dos ODS e suas metas, e define os meios de implementação 
(“define means of implementation” – 11 ocorrências), revelando alto potencial e 
compromisso (modalidade deôntica alta) de transformar as propostas em ações 
pragmáticas.  
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Considerações Finais 
Assim como no texto da Rio+20, as soluções propostas na Agenda 2030 para os 
problemas ecológicos advindos do vigente modelo de produção e consumo não 
põem em questionamento as próprias bases do modelo de desenvolvimento 
hegemônico. Antes sim, as propostas de enfrentamento dos problemas ambientais 
reiteram a necessidade de se promover o crescimento econômico, meramente 
adjetivando-o de sustentável e inclusivo. Apesar de reconhecer como necessárias e 
urgentes as medidas para o enfrentamento dos desafios ambientais da 
sustentabilidade, o texto da Agenda 2030, assim como o texto da Rio+20, confere 
importância secundária à temática ambiental e apresenta argumentos utilitaristas 
para embasar as propostas de cunho ambiental. No que concerne aos acordos 
ambientais multilaterais, a Agenda 2030 reafirma os compromissos prévios, ao 
mesmo tempo em que reconhece lacunas de alcance de resultados efetivos. Mas, a 
Agenda 2030 não é capaz de aportar novos elementos que conduzam à efetiva 
implementação desses acordos. As análises desvelam, portanto, baixa capacidade de 
que as propostas das Agenda 2030 concernentes aos aspectos ambientais do 
desenvolvimento se traduzam soluções pragmáticas transformadoras, apontando 
para o rompimento com o modelo insustentável vigente. 

Nossas análises revelaram, entretanto, que o principal potencial transformador da 
Agenda 2030 fundamenta-se em incitar mudanças no jogo de poder entre os atores 
sociais do campo da geopolítica do desenvolvimento. Propondo uma relação mais 
igualitária entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, e defendendo a 
necessidade de envolvimento de todos os atores sociais na promoção do 
desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 desafia a posição hegemônica dos 
países mais ricos e atribui a todos as responsabilidades e as dificuldades de 
enfrentamento dos desafios da sustentabilidade.  
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Resumo 
O VILA VITA Parc, como uma unidade hoteleira de luxo, aposta na certificação 

ambiental como método diferenciador e como guia das melhores práticas 
ambientais, de modo a poder confirmar junto dos seus hóspedes que tudo faz para 
ser um organismo sustentável. Este estudo incide sobre a aplicação do sistema de 
gestão ambiental Eco-Hotel TUV  e a auditoria de acompanhamento, sendo 
analisados os resultados obtidos por esta certificação ambiental, e o porquê da 
escolha deste referencial de sistema de gestão ambiental em detrimento de outros e 
as vantagens desta certificação ambiental para unidades hoteleiras.  

Introdução 
O turismo é uma das áreas de negócio com o crescimento mais acentuado na 
economia moderna, visível nos dados do crescimento e impacto económico de 2015, 
sendo responsável por um crescimento do produto interno bruto de 3,1%, um 
impacto económico de 2070 biliões de euros e por 108 milhões de empregos. 1  
As atividades turísticas, principalmente o transporte e acomodação são responsáveis 
por 5% das emissões dos gases com efeito de estufa. 2 O relatório comissionado pela 
UNTWO-UNEP-WMO refere que se o turismo continuar no seu caminho normal, as 
emissões de CO2 crescerão 135% até 2035. Dentro deste cenário, o número de 
viagens de turistas aumentará em 179%, no período de 2005-2035 e o alojamento 
contará para 25% das emissões totais do turismo, apenas atrás das viagens aéreas 
que contabilizarão 50% do total das emissões.3 

Outros problemas encontram-se com o consumo excessivo de água comparado com 
o uso de água residencial, a descarga de águas não tratadas, a geração de
desperdício, os danos para a biodiversidade e as ameaças à sobrevivência das
culturas, monumentos e tradições locais.3 O desafio é então adaptar os destinos de
turismo aos impactos ambientais e ao mesmo tempo tornar o turismo um sector
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mais verde.2 Segundo a Organização Mundial de Turismo (UNWTO), o turismo 
sustentável é "um turismo que tenha plenamente em conta os seus atuais e futuros 
impactos económicos, sociais e ambientais, respondendo às necessidades dos 
visitantes, da indústria, do ambiente e das comunidades de acolhimento”.4 

Em 2007, o TripAdivsor questionou viajantes de todo o mundo e 38% disseram que o 
turismo amigo do ambiente é uma consideração que têm quando viajam, 38% já 
ficaram em hotéis amigos do ambiente e 9% procuram especificamente esses hotéis, 
enquanto 34% estão dispostos a pagar mais para ficar em hotéis amigos do 
ambiente.3 
Esta realidade foi impulsionadora das certificações ambientais para o sector do 
turismo, que sentiu a necessidade crescente de prestar um serviço diferenciador e 
melhorar o seu desempenho ambiental e de sustentabilidade, demonstrando esse 
compromisso ao seu cliente. 

Certificação ambiental no sector hoteleiro 
As organizações começaram a integrar os assuntos ambientais nos sistemas de 
gestão visando assegurar a satisfação das necessidades socioeconómicas, tais como a 
otimização da utilização dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e a 
redução da poluição com a gestão do impacte ambiental das suas atividades.   
 
A certificação do SGA permite à organização, através dos requisitos estipulados nos 
referenciais selecionados, demonstrar, interna e externamente, o cumprimento da 
legislação ambiental aplicável e um desempenho ambiental adequado, alicerçado no 
comprometimento da gestão de topo, no estabelecimento de objetivos e metas 
ambientais, bem como na alocação de recursos e na definição de responsabilidades e 
autoridade, para atingir esses objetivos e metas ambientais.5 

Processo de certificação  
A certificação é o reconhecimento por uma terceira parte, a entidade certificadora, 
de que o sistema cumpre os requisitos de uma norma de referência. A certificação 
não deve constituir o objetivo único da implementação do sistema, deve ser o passo 
final, que é dado quando o sistema já está “rodado”, isto é, quando já completou um 
ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA) e obteve resultados satisfatórios.5   

 
O processo de certificação de uma organização é, por norma, é procedido dos passos 
chave visíveis da figura 1.  
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Figura 1: Processo de certificação típico (retirado de SGS-Serviços de certificação e 
formação em sistemas de gestão da qualidade ISO 9001). 

Tipos de certificados ambientais aplicáveis na Hotelaria 
Existem dois tipos de certificados ambientais disponíveis, de serviço ou de 

produto, sendo a certificação do SGA a garantia externa de que a empresa, a nível de 
gestão e organização, é capaz de avaliar e promover a melhoria contínua, avaliando 
constantemente pontos-chave de acordo com os indicadores e metas por ela 
estabelecidos de modo a cumprir os melhores padrões ambientas. Em Portugal, 
podemos encontrar atualmente as certificações ambientais aplicáveis à hotelaria 
apresentadas na Figura 2.  
 

Figura 2: 
Certificações 

ambientais aplicáveis 
à hotelaria (*Número 
de alojamentos 

certificados em 2016) 
 
De um modo geral todos os sistemas ou referenciais ambientais apresentam 
benefícios para qualquer tipo de empreendimento turístico, mas dos analisados, 
convém referir que a candidatura ao Turismo de Natureza está limitada à localização 
da organização em áreas pré-definidas, sendo que no caso do VILA VITA Parc 
Portugal, apenas a Herdade dos Grous deverá reunir as condições para candidatura 
ao mesmo. Quer o sistema Eco-Hotel, Travelife e Green Key obrigam a critérios base 
de politicas de gestão, controlo operacional, manutenção, registos e medição 
extremamente parecidos ou inclusive iguais, estando presentes em ambos 
claramente a influência da Norma ISO 14001. Contudo nenhum aprofunda da mesma 
maneira a implementação total do sistema na estrutura de decisão das organizações 
como a norma ISO14001 ou a EMAS. 
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Tabela 1 Diferenças bases nas certificações 

 
 
Em termos de critérios obrigatórios, o Turismo de Natureza é o mais brando, visto o 
seu objetivo ser o da promoção e proteção da biodiversidade e natureza, e não o 
aprofundar da gestão ambiental no empreendimento. É notório como Eco-Hotel, 
Green Key e o Gold Travelife têm vários critérios semelhantes, notando-se que todos 
tentam acompanhar as tendências da industria, incluindo a formação dos seus 
colaboradores e acompanhamento e comunicação a hóspedes e stakeholders. Na 
opinião do autor, o sistema de gestão mais completo seria a união da certificação ISO 
ou EMAS com os critérios do Rótulo Ecológico Europeu, unindo a certificação do 
sistema de gestão à certificação do produto/serviço, como contrapartida, o gasto na 
certificação de tal sistema poderá ser simplesmente insuportável dependendo da 
dimensão, números de colaboradores e categoria do empreendimento. Deste modo, 
para hotéis de grande dimensão, o sistema Eco-Hotel poderá ser o mais indicado, 
visto ter um maior acompanhamento de dias de auditoria que os sistemas anteriores 
(Green Key e Travelife), o que reforça o bom funcionamento do mesmo sistema, não 
obrigando ao mesmo esforço que uma norma ISO ou EMAS. Os sistemas Travelife e 
Green Key são, desta maneira, mais bem aplicados em unidades hoteleiras de 
pequena dimensão, onde o acompanhamento de curta duração faz mais sentido.  

Sector de Hotelaria e Ambiente em Portugal 
O turismo, apesar do crash económico de 2008, tem vindo a crescer a um ritmo forte 
e Portugal não é exceção, no ano de 2015, o turismo representou 4,3% do PIB 
(previsão PORDATA), o que representa um total de 7750,10 milhões de euros, 
estando em franco crescimento em termos de peso no PIB português 

 
Figura 3: Peso do turismo, em percentagem do PIB (%) em Portugal (PORDATA). 

 ISO 
14001 

EMAS REE Eco-Hotel Gold 
Travelife 

Green Key Turismo 
Natureza 

Politica 
ambiental 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Levantamento 
Ambiental 

Não Sim Não Não Não Não Não 

Declaração do 
desempenho 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Requisitos de 
equipamentos 

Não Não Sim Sim Sim Sim Não 

Formação de 
colaboradores 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Focado na 
Hotelaria? 

Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 
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Para a intenção de estadia num eco hotel, a eficácia percebida, o altruísmo, a 
preocupação ambiental e as normas subjetivas influenciam positivamente a intenção 
de estadia num eco hotel. Em relação ao fator preço, verificou-se que o turista dá 
mais importância à qualidade dos serviços hoteleiros do que à existência de rótulos 
ecológicos6 e que os turistas com disponibilidade para pagar mais têm uma maior 
tendência para ficar em eco hotéis.6 Quanto aos rótulos ecológicos, constatou que 
existe um largo desconhecimento acerca destes, sendo o sistema de certificação ISO 
14001 o mais conhecido. Estas referências entram em conformidade com as 
observações in-loco no VILA VITA Parc, onde apesar de se notar cada vez mais a 
preocupação sobre um turismo sustentável, a qualidade de serviço não deixa de ser 
o primeiro fator de escolha, sendo que a sustentabilidade ambiental entra como um 
fator de decisão entre dois concorrentes que apresentem o mesmo nível de serviço.   
Atualmente, apesar de o turista ter mais consciência dos seus impactos no ambiente, 
o seu comportamento tipo durante as férias altera-se, criando um maior impacto do 
que no seu dia-a-dia, devido ao facto de querem relaxar e aproveitar as condições 
oferecidas na sua estadia, os seus hábitos são alterados, notando-se um maior 
consumo de refeições, bebidas, banhos mais prolongados, maior número de banhos 
por dia ou utilização de serviços que de outra forma não recorreriam.   

Caso de Estudo 
A VILA VITA Parc (VVP) é um complexo turístico de luxo (serviço de cinco estrelas), 
que faz parte da cadeia alemã VILA VITA Hotels e membro do “The Leading Hotels of 
the World”. Em Abril de 1992 foi inaugurada a primeira fase da VILA VITA Parc, hoje 
denominada Oásis Parc, e concluída em Agosto de 1999 com a inauguração da Vila 
Vita Vital (fora do âmbito da implementação do Sistema de Gestão Ambiental). 
Ocupa uma vasta área com cerca de 23 hectares onde se pode encontrar uma oferta 
variada desde o alojamento, à restauração e ao lazer. Importa destacar que Vila Vita 
Parc foi o primeiro empreendimento turístico (Resort) em Portugal a obter a 
certificação de Qualidade segundo a norma NP EN ISO 9002. 
 
A VILA VITA Parc está localizada em Alporchinhos, Freguesia de Porches, Concelho de 
Lagoa, distrito de Faro. Encontra-se inserida numa zona turística e balnear de grande 
qualidade, situada a Oeste de Armação de Pêra. A Sul é limitada por arribas que dão 
acesso à “Praia dos Tremoços” e à “Praia dos Beijinhos”, a Norte, Este e Oeste 
confronta se com diversos empreendimentos turísticos.  
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Figura 4: Mapa VILA VITA Parc (brochura VVP) 

 
A VILA VITA funciona durante todo o ano com um serviço contínuo ao nível da 
Receção, Cozinha e Room Service, Manutenção, Portarias e Segurança. Apresenta 
uma variação sazonal de clientes, verificando-se que a taxa de ocupação é maior no 
Verão, a variação sazonal verificada na ocupação da VILA VITA Parc também 
condiciona o número de trabalhadores ao longo do ano.   

Certificações em vigor na VILA VITA Parc e prémios atribuídos. 
Com o objetivo de melhorar o seu serviço, a VILA VITA Parc tem implementada várias 
certificações, entre elas, a nível ambiental, destacam-se a certificação Eco-Hotel, a e 
a verdoreca. A nível de qualidade e higiene alimentar, encontra-se implementada a 
certificação Food-Safety, um garante importante tendo em conta os 10 restaurantes 
explorados pela VVP. A certificação Leading Hotels of the World permite a inclusão 
num grupo exclusivo de unidades hoteleiras, com um serviço excecional e de luxo, 
seguindo uma lista obrigatória de standards de serviço, comportamentais e de 
equipamentos. 
 
Esta preocupação com o serviço prestado ao hóspede, e com a preocupação 
ambiental, permitiu também a angariação do reconhecimento nacional e 
internacional. Entre elas várias vitórias no World Travel Awards, os globos de ouro da 
hotelaria, onde as votações são feitas por hóspedes e membros das unidades 
hoteleiras. A World Spa Awards, confirmando a qualidade prestada no tratamento 
oferecido aos hóspedes. A Eco-Liders da Tripadvisor, seguindo as votações dos 
hóspedes, demonstrando que as medidas ambientais do resort não passam 
despercebidas aos seus hóspedes, e o prémio sustentabilidade Ponto Verde, 
resultante de uma auditoria da Sociedade Ponto Verde em colaboração com a revista 
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Expresso a várias unidades hoteleiras do país, elegendo a VVP como uma unidade de 
topo a nível da sustentabilidade 

Variação do número de hóspedes 
O VILA VITA Parc, como unidade hoteleira, tem uma grande variação da ocupação de 
acordo com a sazonalidade, com os meses de Julho e Agosto a serem os meses mais 
concorridos para a estadia por parte dos seus hóspedes.  

 
Figura 5: Evolução do número de hóspedes VVP e distribuição mensal de 2013-2016. 
 
Com um crescimento continuado, a unidade ganha a possibilidade e a necessidade 
de aumentar a eficiência do seu serviço, de modo a prestar os serviços de qualidade 
promovidos junto aos hóspedes.  
 
Este crescimento teve impacto na diminuição dos consumos por hóspedes, com o 
aumentar de pessoas por serviço, especialmente em serviços partilhados tais como 
piscinas, receção, bares, ginásios, spas, transporte entre outros. 

 

Certificação Eco-Hotel na VILA VITA Parc 
O VILA VITA Parc já tinha, previamente à certificação Eco-Hotel, um sistema de 
gestão ambiental implementado, com base na norma ISO 14001, mas não 
certificado.  Da necessidade de revitalizar o mesmo e promover as medidas 
ambientais realizadas, demonstrando o esforço que a unidade tem realizado, como 
as renovações estruturais ocorridas entre 2013/2014, que permitiram a introdução 
de novas medidas, criou-se a necessidade de certificar o seu sistema ambiental.  
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Foi revisto o SGA implementado na VVP, sendo adaptado o mesmo para as normas 
do referencial Eco-Hotel, tal levou a que: 

Passassem a ser revistos os indicadores ambientais; 
Implementação de um registo com histórico de quatro indicadores ambientais 
chave no SGA. Energia elétrica consumida por hóspede por noite (KWh/H). Gás 
butano consumido por hóspede por noite (Kg/H). o Água da rede pública por 
hóspede por noite (m3/H). RSU produzidos por hóspede por noite (Kg/H); 
Fossem revistas ou escritas novas PCO (práticas de controlo operacional);  
Criação de uma listagem de gestão de licenciamentos; 
Verificação e validação do PGE (Programa de gestão Eco-hotel); 
Desenvolvimento de instruções ambientais para os produtos químicos; 

 
A 16 de Abril de 2015, a VILA VITA Parc foi certificado pela TUV como cumpridora dos 
requisitos da certificação Eco-Hotel, após a 1ª auditoria de certificação, com os 
resultados obtidos identificados na tabela 2.  
 
Decorrente da auditoria de concessão não foram encontradas não-conformidades, 
sendo considerado de resolução obrigatória até à próxima auditoria os seguintes 
pontos: i) Disponibilizar no circuito interno de TV a Politica Ambiental reforçando a 
preocupação ambiental; ii) Desenvolver o boletim informativo relativo à frequência 
de troca de toalhas, recorrendo ao circuito interno de TV ou outro meio adequado 
para divulgar essa preocupação ambiental; iii) Efetuar o controlo dos consumos de 
combustível nos ensaios do gerador. Como oportunidades de melhoria, foi sugerido: 
i) Sistematizar o processo das necessidades de formação de acordo com as avaliações 
efetuadas em cada sector de trabalho; ii) Melhorar o tipo de piso na zona de 
armazenamento de resíduos. 
 
  

Tabela 2: Pontuação Eco-Hotel obtida na auditoria de certificação. 
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Tabela 3 Desempenho ambiental 

Água Eletricidade Gás Residuos***** 

Ano m3/Hósp. KWh/Hósp. Kg/Hósp. Kg/Hósp. 

2013 2,30 52,86

2014 2,32 46,16 0,81 0,81 

2015 1,68 40,30 0,72 0,72

2016* 1,28 3,93** 0,92*** 0,92**** 
*Os dados referentes a 2016 são provisórios.
**Os dados referentes ao consumo total só contabilizam o consumo até Novembro
***Os dados referentes ao consumo total só contabilizam o consumo até Maio.
****Os dados referentes à produção total só contabilizam a produção até Junho.
*****com base nos dados fornecidos pela empresa de recolha municipal, ALGAR, não
contabilizando a produção total de resíduos.

Algumas das medidas que tornaram possível as melhorias ambientais e a certificação 
foram: 

Aumento do parque de separação de resíduos; 
Instalação em todas as cozinhas de placas de indução, trocando os bicos de gás; 
Instalação de equipamento de cozinhas de baixo consumo; 
Renovação da frota automóvel por veículos híbridos e elétricos; 
Criação de um parque de carregamento para veículos elétricos; 
Instalação de equipamentos de recuperação de calor, tais como permutadores 
nas linhas de AQS. 
Instalação de uma central de dessalinização por osmose inversa, para recolha de 
água do mar e servir todas as piscinas, lagos e jardins do resort. 
Aumento do número de contadores de água e energéticos na VVP. 

Desafios da certificação para o VVP 
Como uma unidade tipo resort de luxo, o nível de serviço esperado por parte dos 
hóspedes é extremamente elevado, levando ao consumo elevado de vários recursos.  
Como membro da Leading Hotels of the World, o VVP é obrigado a cumprir certos 
critérios, alguns exemplos práticos são a obrigatoriedade de oferecer chinelos aos 
hóspedes em todas as estadias, que tem que ser um produto descartável. Ou a 
obrigatoriedade de os equipamentos de ginásio terem que ter aparelhos de T.V em 
cada um deles, aumentando o consumo energético.  

De modo a dar resposta a estes desafios a utilização de um sistema de gestão 
ambiental certificado permite ao hotel comparar a sua performance junto dos outros 
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lideres do sector, trocando conhecimento com os auditores de modo a melhorar a 
sua performance. 
 
As novas tecnologias irão permitir aos hotéis dar uma melhor resposta aos desafios 
futuros, não só pela eficiência dos equipamentos usados, mas também a um nível de 
gestão, ao começar a integrar novas tecnologias para recolha de dados e diminuir o 
tempo de processamento dos mesmos, sendo capazes de criar novos indicadores e 
responder mais depressa a gastos desnecessários. Contudo, a instalação de novas 
tecnologias e novos procedimentos são sempre alvo de resistência por parte de 
colaboradores, sendo então a formação e sensibilização das equipas um elemento 
chave para todas as organizações. 
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Resumo 
A nova directiva TEN estabelece Tetos de Emissão Nacionais, para os poluentes SO2, 
NOx, COVNM, NH3 e PM2.5, a cumprir em 2030 por cada Estado-Membro, para 
garantir a melhoria da qualidade do ar e uma redução dos efeitos negativos na saúde 
humana. Neste contexto, surgiu o projeto FUTURAR “Qualidade do Ar em Portugal 
em 2030 - apoio à decisão política” que pretende avaliar os impactos, custos e 
benefícios das projeções de redução de emissões para 2030 em Portugal recorrendo à 
modelação da qualidade do ar. A análise das emissões presentes e projecções para o 
futuro indica que são necessárias medidas adicionais para cumprir os TEN fixados. Os 
resultados preliminares dos impactos na qualidade do ar obtidos a partir da aplicação 
do sistema de modelos WRF-CAMx a Portugal em clima de referência (ano 2005) e 
clima futuro revelam que as concentrações de NO2 e PM2.5 poderão aumentar.  

Introdução 
O estado da qualidade do ar na Europa constitui ainda uma ameaça para o ambiente 
e para a saúde, impondo a necessidade de rever e atualizar as metas definidas em 
2001 pela primeira directiva relativa aos Tetos de Emissão Nacionais (TEN) 
(2001/81/CE) que estabelecia limites máximos de emissão para vários poluentes 
(SO2, NOx, COVNM e NH3) a serem cumpridos em 2010 por cada Estado-Membro 
(EM). Deste processo de revisão consta a Estratégia Temática para a Poluição do Ar 
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(TSAP) que propõe, com uma abordagem integradora do recurso ar (emissões, 
qualidade do ar e impactos), uma revisão dos objetivos a longo prazo para alcançar 
níveis de qualidade do ar que não causem efeitos negativos significativos nem riscos 
para a saúde humana e para o ambiente. Esta estratégia suportou a publicação de 
uma nova Diretiva TEN (2016/2284/UE)1 para garantir uma redução adicional dos 
impactos negativos da poluição do ar, mediante o cumprimento de novos tetos mais 
restritos para 2020 e 2030 para os poluentes incluídos no regulamento anterior, e 
adicionalmente para PM2.5. 

No âmbito da avaliação de impacto da Estratégia Temática para a Poluição do Ar 
(TSAP) foram desenvolvidos vários estudos pelo International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA) que apoiaram a preparação da nova directiva TEN. Este 
apoio incidiu na quantificação dos benefícios e análise custo-eficaz de medidas de 
redução de emissões, traduzidas em diferentes cenários, desde o menos exigente 
que contempla as acções já incluídas na legislação em vigor (cenário Current 
Legislation emissions - CLE) até ao que exige o nível máximo possível de redução 
(cenário Maximum Technically Feasible emission reductions - MTFR)2. A TSAP 
apresenta projeções de emissões a nível nacional, para cada EM, com base nos 
cenários analisados, para garantir o cumprimento dos TEN em 2030.   

Neste contexto, o projeto de investigação FUTURAR “Qualidade do Ar em Portugal 
em 2030 - apoio à decisão política” tem como objectivo avaliar os impactos, custos e 
benefícios das projeções de redução de emissões para 2030 em Portugal, usando 
modelos numéricos para estimar a distribuição espacial dos efeitos no ambiente e na 
saúde. O FUTURAR produzirá: 
- estimativas da qualidade do ar futura com elevada resolução temporal e espacial
para os anos base e alvo dos TEN, considerando alteração da meteorologia e usando
modelos de qualidade do ar
- mapeamento dos indicadores de qualidade do ar que traduzem o impacte dos
cenários de redução de emissões no ambiente e na saúde usando as relações
concentração-resposta mais adequadas a Portugal
- mapeamento do custo-benefício associado a cada um dos cenário TEN

Coordenado pela Universidade de Aveiro, com a participação do Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto (ISPUP), o FUTURAR está estruturado em 5 grandes 
tarefas de forma a responder aos objetivos propostos e atingir os resultados 
pretendidos: 

1. Emissões atuais e futuras de precursores de material particulado e ozono
2. Qualidade do ar em Portugal para o cenário base dos TEN
3. Impactos dos cenários TEN na qualidade do ar no futuro
4. Impactos na saúde e no ambiente, custos e benefícios
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5. Orientações e recomendações politico-científicas

Este artigo foca-se no trabalho desenvolvido nas 3 primeiras tarefas, nomeadamente 
na análise da evolução das emissões na última década, dos cenários desenvolvidos 
para Portugal no âmbito da nova diretiva TEN (horizonte temporal 2030) e nos 
resultados preliminares dos impactos na qualidade do ar. 

Emissões atuais e futuras 
Anualmente são reportadas à comissão Europeia as emissões nacionais por poluente 
e por sector de actividade. A análise dos dados mais recentes para o período 1990 – 
2015 (APA, 2017) revela uma tendência de diminuição das emissões para todos os 
poluentes até 2014 e um ligeiro aumento em 2015. Mostra ainda que Portugal 
cumpre os tetos de emissão nacionais definidos para 2010, estando as emissões de 
NOx, NMVOC, SO2 e NH3 respetivamente 32%, 6%, 65% e 47% abaixo dos valores 
estabelecidos3.  

A nova directiva TEN define os tetos de emissão nacionais na forma de percentagem 
de redução face às emissões nacionais para o ano de 2005 mais recentemente 
publicadas. Para Portugal, e com base nas emissões para 2005 reportadas em 2017, 
os tetos são os constantes na Tabela 1. 

Tabela 1: Tetos de emissão definidos pela Diretiva TEN para Portugal. 
Emissões 2005 

(kton.ano-1) 
Redução aprovada 

(%)
Teto de emissão 

(kton.ano-1) 
NOx 257.3 63 95
NMVOC 212.5 38 132
SO2 176.5 83 30
NH3 50.3 15 43
PM2.5 57.0 53 27

Foi feita uma análise dos cenários de emissões no que diz respeito à sua capacidade 
para cumprir os novos TEN, e setores de atividade associados. A análise incidiu nos 
cenários desenvolvidos - CLE (Current Legislation Emissions) e MTFR (Maximum 
Technically Feasible Reduction). Os dados de projeção de emissões para cada cenário 
foram extraídos diretamente da base de dados do modelo GAINS 
(http://gains.iiasa.ac.at/models/). 
A Figura 1 apresenta as emissões totais nacionais e a sua distribuição por setores de 
actividade para 2005 (ano base dos TEN) e 2015 (o ano mais recente com dados 
disponíveis), as projeções para 2030 (para os cenários CLE e MTFR) e os objetivos de 
redução estabelecidos pela nova Diretiva TEN. A análise da evolução das emissões 
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anuais e das projeções para o futuro aponta para algumas dificuldades no 
cumprimento dos TEN em 2030 considerando o cenário CLE. Já o cenário MTFR 
permite obter as reduções necessárias. Este facto demonstra a necessidade de novas 
medidas de redução de emissões e uma estratégia nacional para cumprir os tetos. 
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Figura 1: Emissões totais anuais nacionais (kton/ano) e distribuição por setor de 
actividade reportadas em 2017 para os anos de 2005 e 2015 e projetadas para 2030 

considerando os cenários CLE e MTFR. 

Impactos na Qualidade do Ar 
A avaliação dos impactos na qualidade do ar implica a aplicação de um sistema de 
modelos que permite estimar as concentrações de poluentes na atmosfera a partir 
das projeções de emissões para Portugal associadas a cada um dos cenários. Foi 
aplicado o sistema de modelos de qualidade do ar WRF-CAMx a Portugal com 
resolução espacial de 0.05º (~5-6 km) para 2005, ano base dos TEN, e para o futuro 
considerando os cenários CLE e MTFR para 2030. Este capítulo apresenta a 
metodologia adotada e os resultados preliminares obtidos para dois meses do ano 
representativos das estações de Primavera e Inverno.  

Meteorologia 
As simulações de clima de referência (2005) foram obtidas através da aplicação do 
modelo numérico Weather Research and Forecasting (WRF)4, forçado por dados de 
reanálise ERA-Interim do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a médio prazo 
(ECMWF)5  horas. 

As simulações climáticas para o futuro foram obtidas através da aplicação do modelo 
numérico WRF, forçado pelo modelo climático global do Instituto Max-Planck (MPI-
ESM-LR)6. O modelo MPI-ESM-
temporal de 6 horas, e é considerado um dos modelos mais referenciados para 
simular o clima da Europa.7 A escolha do ano representativo do clima futuro 
(centrado em 2030) recaiu sobre o ano de 2028 pois foi considerado o pior ano ao 
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nível do aumento de temperatura para Portugal Continental, relativamente ao clima 
histórico.8 
A Figura 2 apresenta as diferenças entre o clima futuro e o clima de referência para a 
temperatura média, precipitação acumulada e velocidade e direção do vento. Para o 
mês de maio, observam-se diferenças positivas da temperatura média no litoral do 
país e negativas no interior. A precipitação acumulada também aumenta, 
principalmente na região norte. Relativamente aos ventos, em clima futuro, estes 
passam a ser mais intensos atingindo velocidades até 8 m.s-1 de sudoeste. Para 
outubro, prevê-se uma diminuição da temperatura no futuro no norte do país, e um 
aumento na região centro e sul. A precipitação diminui em todo o território. Os 
ventos perdem intensidade, de 8 para 6 m.s-1 de velocidade máxima, e a direção 
predominante passa de oeste para nordeste e sudeste. 

maio outubro

a       

b
Referência Futuro Referência Futuro

c

Figura 2: a) e b) Diferenças entre clima futuro e clima de referência para a 
temperatura média (a) e a precipitação acumulada (b) simuladas pelo WRF para os 

meses de maio e outubro; c) Rosas de ventos médias para maio e outubro, em clima 
de referência e futuro construídas com a velocidade e direcção de vento simuladas.  
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Qualidade do Ar 
O modelo de qualidade do ar CAMx (Comprehensive Air quality Model with 
extensions)9 foi utilizado para a avaliação dos impactos da meteorologia e das 
emissões na qualidade do ar, considerando o horizonte temporal dos TEN. Os 
resultados do modelo WRF para 2005 (clima de referência) e 2028 (representando o 
clima futuro) foram usados como dados de entrada meteorológicos ao modelo 
CAMx. Outros dados de entrada necessários são as emissões e as condições iniciais e 
fronteira. Estas últimas foram obtidas a partir do modelo químico global MOZART10 
com uma frequência de 6 horas para os períodos de simulação. Relativamente às 
emissões, em termos de totais nacionais por poluente e sector de actividade, foram 
considerados os dados apresentados na Figura 1 para 2005, representando o cenário 
base, e para 2030, considerando os cenários CLE e MTFR. Para a referência, estes 

km) com base na distribuição espacial do inventário europeu TNO-MACC11 para o 
ano de 2005 2). Para a desagregação espacial das emissões 
futuras (CLE e MTFR)  foi adotada a distribuição espacial do inventário de emissões 
mais recente, para o ano de 2015, desenvolvido pelo EMEP com base nos dados 
reportados pelos EM12 . Foram efectuadas quatro 
simulações com o modelo CAMx de forma a avaliar separadamente a influência da 
meteorologia e dos cenários de redução de emissões, considerando respetivamente: 
i) emissões e meteorologia de 2005 – Cenário de Referência; ii) emissões de 2005 e
clima de 2028 – Cenário Clima Futuro; iii) cenário de emissões CLE e clima de 2028 –
Cenário CLE; e iv) cenário de emissões MTFR e clima de 2028 – Cenário MTFR.

Os campos de concentrações estimadas pelo CAMx foram tratados sob a forma de 
médias mensais para NO2 e PM2.5 e máximas mensais para O3, para os 4 cenários 
simulados e foram calculadas as diferenças, para cada célula do domínio, entre cada 
um dos cenários futuros e o cenário de referência para os três poluentes referidos – 
Figura 3, 4 e 5.  

Para o NO2, verifica-se que as concentrações são, em média, superiores no mês de 
outubro (Figura 3a). Para o futuro, prevê-se uma ligeira diminuição das 
concentrações em ambos os meses, maioritariamente devido à alteração 
meteorológica. O cenário de emissões CLE pode levar a um aumento das 
concentrações deste poluente em algumas zonas.  
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Conc média mensal 2005 Clima futuro -Ref (Cli futuro + emis CLE) -Ref (Cli futuro + emis MFR) -Ref 
maio                a b c d 

outubro

Figura 3: a) Mapa de concentrações médias mensais de NO2 simuladas para maio e 
outubro do ano de referência 2005; Diferenças entre a concentração média mensal 

simulada em clima futuro e em clima de referência considerando b) apenas a 
variação da meteorologia em clima futuro, b) meteorologia em clima futuro e cenário 

de emissões CLE, d) meteorologia em clima futuro e cenário de emissões MTFR.  

Não se verificam grandes diferenças entre as concentrações máximas de O3 em maio 
e outubro (Figura 4a). No entanto, em clima futuro essas concentrações tendem a 
aumentar (Figura 4b), e esta situação agrava-se quando se considera o cenário CLE 
(Figura 4c). Contudo, denota-se uma ligeira melhoria da qualidade do ar na região 
sudeste do país. Face a uma diminuição global das emissões de todos os precursores 
(Figura 1), este resultado do modelo pode ser justificado pela distribuição espacial 
das emissões que difere da referência para o futuro.

200

Parte III



Conc média mensal 2005 Clima futuro -Ref (Cli futuro + emis CLE) -Ref (Cli futuro + emis MFR) -Ref 
maio                a b c d 

outubro

Figura 4: a) Mapa de concentrações máximas de O3 simuladas para maio e outubro 
do ano de referência 2005; Diferenças entre a concentração máxima mensal 
simulada em clima futuro e em clima de referência considerando b) apenas a 

variação da meteorologia em clima futuro, b) meteorologia em clima futuro e cenário 
de emissões CLE, d) meteorologia em clima futuro e cenário de emissões MTFR.  

Relativamente às PM2.5, pode observar-se que as concentrações médias em 2005 
são superiores no mês de maio em quase todo o território nacional. Verifica-se que 
em clima futuro as concentrações tendem a aumentar, especialmente em maio, na 
metade norte do domínio. Este aumento é potenciado pela influência das emissões 
no futuro. Como já foi referido para o NO2, a distribuição espacial das emissões tem 
um papel preponderante nas concentrações simuladas. Este facto indica que a 
distribuição espacial das emissões actual pode não ser realista para 2030 e reforça a 
necessidade de considerar, para o futuro, fatores de desagregação baseados em 
projeções de dados económicos e populacionais.   
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Conc média mensal 2005 Clima futuro -Ref (Cli futuro + emis CLE) -Ref (Cli futuro + emis MFR) -Ref
maio                a b c d 

outubro

Figura 5: a) Mapa de concentrações médias mensais de PM2.5 simuladas para maio e 
outubro do ano de referência 2005; Diferenças entre a concentração média mensal 

simulada em clima futuro e em clima de referência considerando b) apenas a 
variação da meteorologia em clima futuro, b) meteorologia em clima futuro e cenário 

de emissões CLE, d) meteorologia em clima futuro e cenário de emissões MTFR.  

Conclusões 
O projeto FUTURAR pretende informar e apoiar os decisores políticos na 
implementação da nova directiva TEN, nomeadamente na delineação de uma 
estratégia integrada visando não só cumprir os TEN em 2030, mas também garantir 
uma melhor qualidade do ar com o custo-benefício mais alto para o meio ambiente e 
saúde. A análise dos cenários de emissões para 2030 indicia a dificuldade no 
cumprimento dos tetos de emissão nacionais definidos pela nova diretiva. Os 
resultados preliminares dos impactos na qualidade do ar indicam uma melhoria da 
qualidade do ar relativamente a NO2 e um agravamento para O3 e PM2.5 potenciado 
principalmente pela alteração meteorológica em clima futuro. Estes resultados serão 
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analisados mais detalhadamente e de uma forma integradora, considerando a 
influência não só da meteorologia mas também de outros processos como a 
deposição de poluentes.  
O trabalho futuro inclui a definição de medidas adicionais de redução e a sua 
avaliação integrada (impactos, custos e benefícios) com o objetivo de definir um 
cenário de emissões custo-eficaz para cumprir os TEN.   
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Resumo 

O Grupo Emissões, Modelação e Alterações Climáticas (GEMAC) investiga, há quase 
quatro décadas, os processos atmosféricos, com o objetivo de compreender as causas 
da poluição do ar, definir e avaliar estratégias de gestão da qualidade do ar e 
promover a qualidade de vida dos cidadãos, em especial nas zonas urbanas. As suas 
atividades têm incluído a caracterização das emissões de poluentes atmosféricos e 
respetivas fontes, a modelação da qualidade do ar (local e regional), a exposição e 
impacto na saúde, passando pela sustentabilidade dos sistemas urbanos, rurais e 
naturais, incluindo o impacto das alterações climáticas na qualidade do recurso ar. 
Apresenta-se o contributo do GEMAC para a melhoria da qualidade do ar em 
Portugal e reflete-se sobre o direito à sua qualidade e a sua relação com o direito 
fundamental do cidadão à vida. 

Introdução 
O recente relatório da Agência Europeia do Ambiente1 refere os elevados níveis de 
poluentes atmosféricos, que excedem os valores limite legislados, bem como os 
valores guia da Organização Mundial de Saúde. Menciona ainda os efeitos na saúde 
humana e nos ecossistemas, associados aos atuais níveis de poluição atmosférica. A 
qualidade do ar na União Europeia e, em particular, em Portugal, deve ser uma 
preocupação e o ar não pode deixar de ser compreendido como um recurso natural, 
de cuja qualidade depende a vida humana. É nessa perspetiva que a Comissão 
Europeia considera que os seus cidadãos têm direito a um ar de qualidade, que deve 
ser assegurado por todos os estados membros. 
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Assegurar um ar de qualidade não é fácil, pois este recurso depende de vários fatores 
e processos. As diferentes emissões de poluentes para a atmosfera por fontes 
relacionadas com diversos setores de atividade (e.g. setor industrial ou setor 
agrícola), a complexidade do transporte, dispersão e química da atmosfera, ou a 
relação entre a qualidade do ar e o clima, ilustram a complexidade do objetivo a 
cumprir. Deve ainda referir-se a estreita dependência entre a qualidade do ar, o 
comportamento humano, a economia e as opções políticas.  

O Grupo Emissões, Modelação e Alterações Climáticas (GEMAC) investiga, há quase 
quatro décadas, os processos atmosféricos, com o propósito de estudar e 
compreender os fenómenos conducentes à poluição do ar, definir e avaliar 
estratégias de gestão da qualidade do ar e promover a qualidade de vida dos 
cidadãos. As suas atividades incluem a caracterização de emissões de poluentes e 
respetivas fontes2, modelação da qualidade do ar (regional, urbana e local)3,4,5, 
exposição e impacto na saúde da população6, passando pela sustentabilidade dos 
sistemas urbanos, rurais e naturais, incluindo o impacto das alterações climáticas na 
qualidade do recurso ar7. Apesar da temática variada e dos projetos e estudos 
desenvolvidos englobarem várias escalas e diferentes domínios científicos de 
aplicabilidade, há um foco comum e transversal que visa a promoção da qualidade 
do ar: um direito de todos e um dever da comunidade científica.  

Este trabalho reflete sobre a evolução do estado do recurso ar, em particular em 
Portugal, e sobre como o direito à sua qualidade pode colocar em risco o direito 
fundamental do cidadão à vida. Apresenta-se o contributo do GEMAC para a 
melhoria da qualidade do ar, quer através do apoio aos cidadãos e aos decisores 
políticos, quer na capacitação dos atores locais para a promoção de uma gestão 
sustentável dos recursos naturais. 

Como está a qualidade do ar? 
De acordo com o último relatório da Agência Europeia do Ambiente1, apesar dos 
esforços das comunidades, científica e política, para reduzir as emissões de 
poluentes para a atmosfera, continuam a registar-se níveis superiores aos valores 
limite estabelecidos. Em 2015, 3% das estações de monitorização na União Europeia 
registavam concentrações anuais de partículas com um diâmetro aerodinâmico 
equivalente igual ou inferior a 10 m (PM10) g/m3). O 
valor médio anual 3) recomendado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para partículas com um diâmetro aerodinâmico equivalente igual ou inferior a 
2,5 m (PM2,5) foi excedido em 75% das estações. A concentração média octo-
horária de ozono (O3) estabelecida pela OMS para a proteção da saúde humana (100 

3) foi excedida em 96% das estações. Situação igualmente relevante ocorre para 
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o dióxido de azoto (NO2), 3) 
em 22 estados-membros da União Europeia1. 

Em Portugal, o Índice da Qualidade do Ar (IQAr), disponibilizado diariamente pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, traduz o estado da qualidade do ar numa escala de 
cinco classes - Muito Bom, Bom, Médio, Fraco e Mau. A Figura 1 mostra a evolução 
do IQAr desde 2002 até 2016, em Portugal Continental. 

 

Figura 1: Evolução do número de dias com IQAr Médio, Mau/Fraco e Muito Bom8. 

É possível verificar que a qualidade do ar tem melhorado ao longo dos últimos anos, 
tendo ocorrido uma redução significativa do número de dias com IQAr Médio, Fraco 
e Mau. Continuam a existir, no entanto, ultrapassagens aos valores limite legislados 
para alguns poluentes e em algumas regiões. A título de exemplo, apresenta-se na 
Figura 2 o número de excedências ao valor limite anual de NO2, em 2015 e 2016.
 

 

Figura 2: Excedências registadas ao valor limite anual de NO2 em diversas zonas e 
aglomerações em Portugal8. 

Em 2015 e 2016 o valor limite anual de NO2 (40 g/m3) foi ultrapassado nas 
aglomerações Porto litoral, Entre Douro e Minho e Área Metropolitana de Lisboa 
Norte.  

Apesar das melhorias na qualidade do ar no território europeu e, em particular em 
Portugal, os atuais níveis de poluição atmosférica ainda representam uma ameaça 
para a saúde e o meio ambiente, continuando a ser necessário desenvolver 
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investigação e definir estratégias eficientes que garantam o direito a um ar de 
qualidade.  

Como assegurar o direito à qualidade do ar? 

Na Região Norte de Portugal, onde se integra a área urbana do Porto, decorreram 
vários projetos que visaram a melhoria e a proteção da qualidade do ar. É uma região 
estatística NUTS II, que inclui os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real 
e Bragança, e parte dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, num total de 93 
concelhos. Compreendendo apenas 24% da área de Portugal Continental, possui 37% 
da população do território e representa 28% do Produto Interno Bruto português. 
Nesta região existem algumas fontes emissoras de poluentes atmosféricos de origem 
industrial, nomeadamente na área metropolitana do Porto (refinação, siderurgia e 
produção elétrica), e outras fontes pontuais relevantes relacionadas com a gestão de 
resíduos e valorização energética e com diversas indústrias extrativas e 
transformadoras. O tráfego automóvel é também responsável por emitir uma 
quantidade significativa de poluentes9.  

Em termos de qualidade do ar, devido a excedências aos parâmetros legais foram 
elaborados Planos de Qualidade do Ar, bem como realizada uma análise custo-
benefício de medidas de melhoria da qualidade do ar (ver secção I). Foi também 
sobre esta região, em particular sobre a área urbana do Porto, que o Projeto CLICURB 
se debruçou, com o objetivo de analisar as alterações climáticas e do 
desenvolvimento urbano, considerando a inclusão de estratégias de adaptação no 
planeamento urbano e no processo de tomada de decisão, atribuindo particular 
relevância ao binómio alterações climáticas/poluição atmosférica (ver secção II). 

II. Planos de Qualidade do Ar

A União Europeia, ao abrigo da Diretiva da Qualidade do Ar (DC 2008/50/CE), 
transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 102/2010, estipula a 
obrigatoriedade dos Estados Membros realizarem Planos de Qualidade do Ar (PQA) 
quando há ultrapassagem aos valores legislados para a proteção da saúde humana. 
Em Portugal, já houve três Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) responsáveis pela elaboração de Planos de Qualidade do Ar, para diferentes 
poluentes, nomeadamente: CCDR-Norte (para NO2 e PM10); CCDR-LVT (PM10); e 
CCDR-Centro (PM10).  

No caso da Região Norte, foi elaborado um primeiro PQA, que visava a redução das 
concentrações de PM10 (2011), e posteriormente outro focado no NO2 (2014). A 
elaboração destes PQA compreendeu, numa primeira fase, a definição de medidas 
mitigadoras das emissões de poluentes. No caso das PM10 foram quatro os grupos 
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de medidas propostas, relacionadas com: (i) as fontes pontuais (utilização das 
melhores tecnologias disponíveis); (ii) a gestão do tráfego automóvel rodoviário 
(introdução das novas tecnologias EURO e restrição ao número e velocidade de 
circulação de veículos pesados de mercadoria); (iii) a lavagem e limpeza de ruas para 
diminuir a ressuspensão de PM; (iv) a combustão no setor doméstico (substituição de 
lareiras não eficientes e incentivo ao aquecimento doméstico centralizado). Numa 
segunda fase, foi testada a eficácia destas medidas de redução da concentração de 
PM10 recorrendo a um sistema de modelos numéricos de qualidade do ar. Os 
resultados indicam que a aplicação das medidas propostas conduzirá a uma redução 
máxima de 60% das concentrações de PM10 no ar ambiente na região de estudo (ver 
Figura 3), o que permitirá o cumprimento do valor-limite anual para a proteção da 
saúde humana. 

Figura 3: Redução média anual (%) dos níveis de PM10, associada às medidas de 
mitigação de emissões propostas no Plano de Qualidade do Ar para a Região Norte. 

Para o NO2 foram consideradas as medidas relativas ao tráfego rodoviário, pois as 
ultrapassagens ao valor limite ocorriam apenas em estações de monitorização com 
influência de tráfego. Foi estimada uma diminuição da concentração média anual de 
NO2 entre 4 e 5 g.m-3, o que resolveria o incumprimento verificado nos diferentes 
locais de monitorização, com exceção das estações Antas (Porto) e Circular Sul 
(Braga). Atendendo a que estas estações são muito influenciadas pelas emissões 
locais, foi recomendada a implementação de medidas adicionais a nível local, que 
poderiam passar pela redução efetiva da velocidade dos veículos automóveis e pelo 
condicionamento/proibição de circulação dos veículos mais poluentes.  

A última fase deste processo envolveu a hierarquização e calendarização das 
medidas para inclusão no Programa de Execução, bem como a identificação das 
entidades responsáveis pela sua execução e a fixação dos indicadores adequados 
para monitorizar a eficácia das medidas adotadas. Os valores de PM10 e NO2 
registados nos últimos anos na Região Norte, e em particular na área metropolitana 
do Porto, confirmam a eficácia destes Planos de Qualidade do Ar, tendo sido 
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verificado uma redução das concentrações de ambos os poluentes, desde o ano 
201210. 

A elaboração de planos e/ou políticas para melhoria da qualidade do ar deve incluir 
uma análise custo-benefício para definição de estratégias custo-eficazes e uma 
avaliação integrada da qualidade do ar. Na última década, as metodologias de 
avaliação integrada (MAI) têm vindo a receber destaque, tanto na literatura 
científica, como nas estratégias europeias na área da qualidade do ar. No âmbito do 
projeto MAPLIA, foi desenvolvido um sistema que avalia os efeitos de medidas 
previamente selecionadas, em termos de custos, redução de emissões, impactes na 
qualidade do ar e na saúde e benefícios associados9. A aplicação do sistema implica a 
definição de cenários de emissão (referência e redução), a quantificação das 
emissões respetivas, por setor de atividade, e a simulação da qualidade do ar. Os 
valores de concentração, estimados por um modelo de qualidade do ar, juntamente 
com dados populacionais e indicadores de mortalidade e morbilidade, expressos 
através de funções de impacte na saúde, permitem calcular os custos externos 
evitados, por cenário9. Estes são comparados com os custos internos de 
implementação de cada cenário, constituindo uma mais-valia no processo de tomada 
de decisão sobre quais as melhores políticas a adotar para gestão da qualidade do ar. 
Tendo em consideração as medidas identificadas no PQA para PM10, o sistema 
MAPLIA foi aplicado ao Grande Porto simulando o efeito de quatro medidas de 
redução de emissões11: i) substituição de 10% dos veículos ligeiros anteriores ao 
EURO 3, por veículos híbridos; ii) introdução de uma Zona de Emissões Reduzidas 
(ZER); iii) substituição ou reconversão de 50% das lareiras; iv) aplicação de 
tecnologias de redução de partículas. A avaliação destas medidas, por comparação 
com o cenário de referência, foi realizada, quer isoladamente, quer em combinação, 
resultando na simulação de um total de 15 cenários de redução. A Figura 4 apresenta 
os benefícios, totais anuais, para a saúde resultante da implementação das 4 
medidas propostas, face ao cenário de referência. 

    Benefício 
    €/ano 

Figura 4: Benefício para a saúde (€/ano) decorrente da aplicação do cenário de 
redução de emissões que inclui as 4 medidas propostas9. 
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A aplicação do cenário de redução resulta num benefício total para a saúde (8,9 
milhões €/ano) que supera o custo médio anual (8,6 milhões €) projetado para a 
implementação das medidas, resultando num Valor Atual Líquido médio anual de 0,3 
milhões €/ano9.  

O projeto MAPLIA demonstrou que as MAI podem ser uma importante ferramenta 
de apoio à elaboração de Planos de Qualidade do Ar em Portugal, contribuindo para 
a seleção e otimização de medidas de melhoria mais custo-eficazes, integrando o seu 
impacte na qualidade do ar e na saúde.  

III. Soluções com base na natureza 

Para além das medidas de melhoria da qualidade do ar, a necessidade de adaptação 
às alterações climáticas levou ao aparecimento do conceito de resiliência urbana, 
que assenta na capacidade das áreas urbanas recuperarem face a perturbações 
relacionadas com o clima. O projeto CLICURB foi delineado para equacionar soluções 
que permitissem dar resposta aos desafios inerentes às alterações climáticas em 
áreas urbanas, tendo como caso de estudo a área urbana do Porto. Numa perspetiva 
integrada, as alterações climáticas, a qualidade do ar e o desenvolvimento urbano 
foram consideradas na definição de estratégias de adaptação e de planeamento 
urbano. De entre as medidas analisadas privilegiaram-se as soluções baseadas na 
natureza, inspiradas ou apoiadas pela natureza e simultaneamente eficazes em 
termos de custos, proporcionando benefícios ambientais, sociais e económicos.  

A metodologia do projeto seguiu uma perspetiva de simulação numérica multi-
escala, da meso à escala local, considerando ainda a modelação física, com três 
grandes tarefas: i) avaliação da alteração climática; ii) avaliação da qualidade do ar; 
iii) avaliação de medidas de resiliência. A avaliação da alteração climática foi 
realizada para Portugal Continental e para a região urbana do Porto, através de 
simulações numéricas de clima atual e de clima futuro a médio e longo prazo. Para a 
região urbana do Porto, as simulações projetam um aumento da temperatura média, 

 
prazo]12. Projeta-se ainda um aumento da frequência, magnitude e intensidade das 
ondas de calor. O impacto das alterações climáticas na qualidade do ar foi estimado 
através da aplicação de um modelo de qualidade do ar à área urbana do Porto. Os 
resultados indicam um agravamento da ocorrência, duração e intensidade de valores 
elevados de PM10 e O3 com ultrapassagens dos valores definidos na atual 
legislação7. Finalmente, a avaliação da resiliência urbana foi realizada com base na 
definição de diferentes cenários, que incluíram três medidas distintas: telhados 
verdes, telhados brancos e duplicação de áreas verdes urbanas. Os resultados 
revelam que todos os cenários analisados conduzem a um aumento da resiliência, 
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que conduz a maiores benefícios: reduçõe 13 e 
diminuição das concentrações máximas de O3 em 30 g·m-3 (Figura 5).  

 
a) O3 (Telhados verdes – base) b)  O3 (Áreas verdes – base) 

 
Figura 5: Distribuição espacial das diferenças de concentração de O3 obtidas para os 

cenários de resiliência e de referência: telhados verdes (a) e áreas verdes urbanas (b)  

A expansão da área de telhados verdes contribui ainda para a regulação climática dos 
edifícios, absorve os picos de precipitação intensa, reduzindo o risco de cheias e 
inundações. Os resultados micrometeorológicos obtidos com as simulações 
numéricas, considerando as atuais características morfológicas da área urbana e uma 
área verde, foram validados através de modelação física em túnel de vento.  

Numa lógica de comunicação e de disseminação de conhecimento, os principais 
resultados do projeto estão compilados numa plataforma de informação geográfica 
disponível online: o Atlas Urbano do Porto – um instrumento de análise integrada e 
de apoio à decisão política na gestão territorial e de desenvolvimento urbano.  

O ar e o desenvolvimento sustentável 
Os diversos estudos a que o GEMAC se dedicou nos últimos anos mostram quais são 
os principais fatores que têm impacto no recurso ar. Diferentes regiões de Portugal 
foram obrigadas a desenvolver e implementar Planos de Qualidade do Ar por 
registarem, durante vários anos, incumprimento da legislação vigente. Alguns destes 
Planos foram elaborados pelo GEMAC, com apoio de ferramentas de modelação 
numérica que permitiram identificar o tráfego e a combustão residencial como 
fontes antropogénicas relevantes de NOx e PM10, respetivamente.  
  
Um outro impacto direto no recurso ar está associado às alterações climáticas. Os 
cenários de alterações climáticas indicam que as concentrações de alguns poluentes 
aumentarão no futuro, como é o caso do ozono troposférico, que pode ter efeitos 
negativos sobre seres humanos, animais, plantas e até mesmo materiais de 
construção variados.  
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Apesar do desenvolvimento e dos avanços conseguidos, os desafios à 
sustentabilidade da atmosfera são ainda vários: 

A mitigação e adaptação às alterações climáticas exigem compreensão dos 
processos atmosféricos, da qualidade do ar e do clima;  
A avaliação das emissões não pode continuar focada no uso de energia fóssil, 
devendo incluir outras fontes, como a agricultura e o uso de energia residencial; 
A complexidade das áreas urbanas implica um cuidado acrescido na redução de 
incertezas nos dados de emissões e modelos de qualidade do ar; 
O co-benefício qualidade do ar-clima deve ser devidamente considerado;  
Existe uma necessidade forte de investigação adicional sobre a modificação do 
comportamento humano e as suas implicações no desenvolvimento sustentável 
do ar, que passará por avaliar a dimensão das possíveis melhorias, bem como o 
desenvolvimento dos meios mais eficazes para envolver as populações e modificar 
o seu comportamento; 
Para avaliar a relação custo-eficácia é necessário realizar análises de custo-
benefício, que identifiquem as melhores opções. 

 
O desenvolvimento atual e futuro da qualidade do ar, em sinergia com as estratégias 
de mitigação e adaptação às alterações climáticas, implica um entendimento mais 
detalhado e quantitativo dos processos atmosféricos e das interações 
antropogénicas e biogénicas. A visão holística das atuais vantagens que tem a Europa 
(e.g. a observação da atmosfera, a investigação dos processos atmosféricos e a 
modelação de alta resolução), liderada por equipas de investigação focadas ao nível 
local, urbano, regional, continental e global, contribui para uma progressão eficaz e 
eficiente do conhecimento. Devido à complexidade e à interdisciplinaridade dos 
processos climáticos e atmosféricos, a investigação na atmosfera precisa de 
desenvolver um sistema equilibrado de observações laboratoriais, terrestres, de 
medições remotas por satélite, de modelação multi-escala e de construir sinergias 
entre os estudos dos processos e a modelação da atmosfera para melhorar as 
previsões de curto, médio e longo prazo de qualidade do ar, as projeções climáticas e 
a sua interdependência, da escala global até à escala local.  
 
O recurso ar é talvez o mais importante do nosso planeta – sem ele o ser humano 
não sobrevive mais de um minuto – e todo o cidadão tem direito a um ar de 
qualidade. A gestão sustentável do nosso planeta requer uma visão holística, onde 
num contexto de alterações climáticas teremos de saber gerir, com resiliência, todos 
os recursos naturais, incluindo o ar, numa perspetiva obrigatoriamente circular. 
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Resumo 
Em Portugal, o aumento da frequência e dimensão dos incêndios florestais, tem vindo 
a gerar preocupação, tendo o verão de 2017 sido particularmente crítico. A poluição 
causada pelo fumo proveniente dos incêndios florestais é um dos efeitos 
considerados de extrema importância. Neste trabalho cruzam-se os dados de 
ocorrência de incêndios florestais com as concentrações de poluentes monitorizadas 
e recorre-se à modelação numérica para simular o transporte e dispersão, dos 
poluentes emitidos como um contributo para a estimativa da exposição humana ao 
fumo e potenciais efeitos na saúde.  

Introdução 

O ano de 2017 foi avassalador em termos de área ardida, número de ocorrências e 
dimensão dos incêndios florestais, com todos os dramas associados, desde o número 
de mortes, à destruição de terras, floresta e materiais. Um drama que cobre todas as 
vertentes desde a humana, à ambiental, social e económica. 

Os efeitos são diversos e há efeitos que têm uma dimensão muito para além da área 
geográfica afetada pelo fogo. Associado ao fogo, existe o fumo cuja dispersão e 
transporte pode ter impactos a distâncias superiores a centenas de quilómetros. A 
queima de biomassa resultante dos fogos florestais representa uma importante 
fonte emissora de gases, partículas e de calor para a atmosfera. As consequências 
diretas e imediatas das emissões dos fogos florestais são um problema grave no que 
respeita à poluição atmosférica 1, clima e saúde humana 2.  
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As estações de monitorização da qualidade do ar mais próximas das regiões afetadas 
revelaram níveis de poluentes, em particular de matéria particulada (PM), muito 
superiores aos níveis legislados para proteção da saúde humana, mesmo estando 
estas estações localizadas a mais de 80 km dos focos de incêndio. Para além disso, 
estes valores elevados persistiram durante vários dias após a ocorrência dos 
incêndios (potenciados por condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de 
poluentes), afetando diretamente a população residente em toda a zona envolvente. 

Uma vez que a avaliação da qualidade do ar através de dados medidos é limitada aos 
locais de monitorização, com uma distribuição espacial muito restrita, 
principalmente nas áreas mais rurais, a modelação da qualidade do ar surge como 
uma ferramenta fundamental para estimar o impacto das emissões dos fogos na 
qualidade do ar ambiente. Neste âmbito, está atualmente em desenvolvimento, e 
operacionalização, um sistema de modelação que visa a simulação da dispersão do 
fumo, em tempo quase-real, e à escala regional/europeia, para ser integrado no 
atual sistema European Forest Fire Information System (EFFIS)3 
(http://effis.jrc.ec.europa.eu/). O sistema EFFIS, desenvolvido e operacionalizado 
pelo Joint Research Center, é responsável pela monitorização de todo o ciclo relativo 
aos fogos florestais na Europa, fornecendo um sistema operacional de alta resolução 
de dados de fogos, incluindo mapas de combustível e dados de satélite.4,5 A 
integração da modelação da dispersão e transporte das emissões dos fogos irá 
permitir realizar a avaliação de impactos dos fogos de um modo mais completo, 
incluindo os efeitos na qualidade do ar. 

O objetivo principal deste trabalho consiste na avaliação do impacto dos incêndios 
florestais, ocorridos em junho de 2017, na qualidade do ar em Portugal, recorrendo à 
análise dos dados medidos e à modelação numérica. O sistema EFFIS, integrando a 
componente dispersão e transformação química, é também apresentado. 

 

Ocorrências de incêndios florestais - 2017 

Os dados de ocorrência de fogos florestais e respetiva área ardida são 
disponibilizados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF: 
http://www.icnf.pt) e são apresentados na Figura 1 para o período 2007-2017. 
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Figura 1: Ocorrências e área ardida em Portugal, no período 2007-2017 (ICNF, 2017). 

 

Até 2017, a evolução do número de ocorrências e a área ardida foi semelhante, com 
aumentos entre 2009-2011 e uma tendência de redução entre 2012-2014. No ano  
2017 registaram-se menos 3,6% de ocorrências e mais 428% de área ardida, 
relativamente à média anual do período. O ano de 2017 apresentou o 6º valor mais 
elevado em número de ocorrências e o valor mais elevado de área ardida, desde 
sempre em Portugal. Estes dados confirmam o carácter extraordinário deste ano, 
relacionado com a área ardida e não com o número de ocorrências. 

A Figura 2 apresenta as áreas ardidas, atualizadas à data de 31 de outubro, 
cartografadas em imagens do satélite MODIS (com uma resolução espacial de 250 
metros) pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais do Centro de 
Investigação Comum da Comissão Europeia (EFFIS-JRC/CE) e conjugada com 
informação cartográfica obtida por satélites com melhor resolução (Sentinel e 
Landsat). 

 

 
Figura 2: Distribuição da área ardida anual registada entre 2014 e 2017 (ICNF). 

217

Parte III



 

 

Mais uma vez se confirmam os números elevados de área ardida em 2017, que 
ocorreram essencialmente numa área limitada à região Norte e Centro do país, não 
havendo registos significativos na região a Sul do Rio Tejo. 

 

Monitorização da qualidade do ar 

Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é responsável pela Rede de 
Monitorização da qualidade do ar, ao nível nacional. Esta rede é atualmente 
composta por 63 estações de monitorização, distribuídas por Portugal de acordo com 
os requisitos estabelecidos pela Diretiva da Qualidade do Ar (2008/50/EC): 40 
estações de fundo (urbano/suburbano/rural); 14 estações de tráfego e 9 estações de 
influência industrial. Na Figura 3 estão representadas as médias diárias de PM10 
(material particulado com um diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 m), 
um dos poluentes mais críticos em episódios de incêndios florestais, medidas em 
todas as estações de fundo em Portugal em 2017. 

 

 
Figura 3: Médias diárias de PM10 registadas nas estações de fundo, durante 2017. 

 

Existiram vários dias com excedências ao valor limite diário legislado para a proteção 
da saúde humana (50 g.m-3). Os principais episódios registados (e identificados 
pelos picos da ordem dos 100 g.m-3, dizem respeito a eventos de transporte de 
poeiras do Sahara (21-24 Fevereiro; 22-25 Abril; 21-22 Maio e 20-22 Agosto) e aos 
incêndios florestais (17-18 Junho e 15-16 Outubro). Apesar de, em todos estes 
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períodos, o valor limite ter sido ultrapassado, o valor máximo diário registado foi 
inferior a 120 g.m-3, com exceção do valor associado aos incêndios de Outubro, 
onde foram medidas concentrações médias diárias superiores a 700 g.m-3 (estação 
Ervedeira). A diferente magnitude registada nesta estação deve-se à dimensão dos 
fogos em questão, mas também à proximidade da estação relativamente ao foco de 
incêndios. Por exemplo, no caso dos incêndios ocorridos em Junho, as estações de 
qualidade do ar mais próximas localizavam-se a mais de 80 km de distância da região 
ardida. 

Na Figura 4 mostra-se a distribuição espacial das estações de monitorização da 
qualidade do ar em Portugal (à esquerda) e a localização das estações com os valores 
mais elevados medidos, juntamente com a área ardida (à direita). 

Figura 4: (a) Localização das estações de fundo de monitorização da qualidade do ar 
existentes em Portugal; (b) Identificação das estações que registaram valores de 

PM10 mais elevados (com ultrapassagens aos valores limite) durante 2017. 

Apesar do número elevado de estações de monitorização existentes em Portugal, a 
sua distribuição espacial não é homogénea, existindo uma maior concentração de 
locais de medição nos grandes centros urbanos e um número limitado nas regiões do 
interior (cerca de 70% das estações localizam-se na orla costeira e nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto). Por esta razão, o número de estações próximo 
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das áreas ardidas e mais afetadas pelo fumo dos incêndios florestais é inferior a 10. 
Não obstante, verifica-se que o impacto dos incêndios na deterioração da qualidade 
do ar envolve uma área bastante elevada, com distâncias superiores a 100 km dos 
locais ardidos. 

O recurso a ferramentas como modelos numéricos da qualidade do ar é, por vezes, a 
única forma de estimar campos 3D de concentração de poluentes atmosféricos e 
aferir sobre o impacto deste tipo de eventos. 

Simulação do transporte e dispersão das emissões dos 
incêndios florestais 

O sistema EFFIS, desenvolvido e operacionalizado pelo Joint Research Center, é 
responsável pela monitorização de todo o ciclo relativo aos fogos florestais na 
Europa, constituindo um sistema operacional com informação de alta resolução 
relativa a fogos, nomeadamente mapa de combustível e dados de satélite4. O 
sistema está organizado em módulos e fornece informação na fase pré-fogo, 
apoiando a prevenção dos fogos, na fase ativa dos fogos e ainda na fase pós-fogo, 
onde se pretende efetuar uma avaliação dos impactos em termos de danos no uso 
do solo, degradação e erosão do solo e ainda das emissões libertadas para a 
atmosfera. Trata-se de um modelo que permite obter dados de emissões quase em 
tempo-real, quer à escala local (cada fogo individual), quer à escala continental 
(cobrindo toda a Europa).  

Atualmente está em desenvolvimento um sistema de modelação numérica que 
pretende simular, de forma quase em tempo real, o impacto das emissões dos 
incêndios florestais na qualidade do ar. Este sistema tem por base o modelo 
meteorológico de mesoscala WRF 6, que fornece as condições meteorológicas de 
entrada para o modelo químico de transporte CHIMERE 7, ao qual foi acoplado um 
módulo de dispersão das emissões dos incêndios florestais. Este módulo requer 
dados das emissões dos incêndios (calculados com base na área ardida, fornecida por 
satélite em tempo real, e no conhecimento do uso de solo/combustível) e a altura de 
injeção (estimada a partir do risco de incêndio e uso do solo). Para este sistema são 
necessários ainda dados para as condições fronteira (fornecidos por um modelo 
climatológico global), as restantes emissões antropogénicas (ex. transportes; 
indústria; agricultura; etc), assim como as emissões biogénicas (calculadas com base 
nas variáveis meteorológicas).  

Na Figura 5 está representada a estrutura deste sistema de modelação, que se 
pretende que esteja a funcionar operacionalmente a partir de Março 2018. 
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Figura 5: Esquema do sistema de modelação EFFIS, em desenvolvimento para o Joint 
Research Center. 

 

A sua aplicação inicia-se com a simulação de um domínio à escala europeia (com 
baixa resolução) e depois, através de técnicas de nesting, simula-se o domínio de 
Portugal continental, com 1x1 km2 de resolução. Este sistema de modelos está a ser 
testado e avaliado para os incêndios florestais ocorridos em Portugal.  

De modo a perceber, numa primeira análise qual a dispersão do fumo dos incêndios 
na atmosfera, foram analisadas as trajetórias das massas de ar para os períodos mais 
críticos, produzidas pelo modelo HYSPLIT8, disponível on-line 
(https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php). Na Figura 6 apresentam-se as trajetórias 
(forward) obtidas com o modelo HYSPLIT para os 2 dias mais relevantes em 2017: 17-
18 junho e 15-16 outubro. Consideraram-se 2 níveis/alturas distintas: 100 e 500 
metros. 
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Figura 6: Trajetorias forward para os 2 episódios de incêndios: 17-18 Junho 2017 

(ponto origem: Pedrogão Grande); 15-16 Outubro 2017 (ponto origem: 
Aveiro/Vagos) para 2 alturas (100 e 500 m). 

 

As trajetórias obtidas revelam que a dispersão do fumo nos 2 episódios de incêndios 
é distinta e com diferentes magnitudes de alcance em termos de distância afetada. 
No caso dos incêndios de Junho (Pedrogão Grande), a dispersão da pluma de 
poluentes ocorre primeiro para sul e mais tarde para norte, afetando a região 
espanhola transfronteiriça (após 1 dia). Na situação dos incêndios de Outubro (região 
de Aveiro/Vagos assinalada como origem), o fumo desloca-se para Norte, com uma 
elevada velocidade das massas de ar (passagem do furacão Ophelia), afetando o 
Norte da Europa (Norte de França, Sul de Inglaterra) em menos de 24 horas. 

É de salientar que no caso dos incêndios de Outubro, para além da contribuição dos 
fogos há ainda a acrescentar o transporte das poeiras de Sahara para o território 
português, assim como de sal marinho, potenciado pela formação do furacão 
Ophelia (ver imagem de satélite da NASA – Figura 7). 
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Figura 7: Imagem de satélite NASA (Fonte: NASA, https://svs.gsfc.nasa.gov/12772): a 

branco (fumo dos incêndios); azul: sal marinho; castanho: poeiras do deserto. 
 

Conclusões e trabalho futuro 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto dos incêndios florestais na 
qualidade do ar, com foco nos eventos ocorridos em 2017. É feita, numa primeira 
fase, uma análise dos dados estatísticos relativos ao número de ocorrências e área 
ardida, onde se conclui que o ano de 2017 foi particularmente crítico, não em termos 
do número de ocorrências, mas no que se refere ao valor total de área ardida (quase 
500% superior à média dos últimos 10 anos). De seguida é realizada uma análise aos 
dados de qualidade do ar medidos em Portugal, nas estações de monitorização de 
fundo, onde se verificam várias ultrapassagens ao valor limite legislado, em 
particular de PM10, devido ao transporte de poeiras do Sahara e dos incêndios. 
Durante os incêndios de Outubro de 2017 foram medidos valores médios diários de 
PM10 superiores a 700 g.m-3 (14 vezes superior ao valor limite). 

Dado que os dados medidos são restritos no espaço, com uma distribuição espacial 
pouco representativa do interior do país, está a ser desenvolvido e operacionalizado 
um sistema de modelação numérica que permite a simulação do transporte, 
dispersão e transformação química do fumo emitido pelos incêndios florestais, 
integrado no sistema EFFIS do Joint Research Center (sistema responsável pela 
monitorização de todo o ciclo relativo aos fogos florestais na Europa). 

A análise das trajetórias das massas de ar simuladas pelo modelo HYSPLIT revelou 
características diferentes para os 2 eventos identificados, com dispersão da pluma de 
poluentes e regiões afetadas muito distintas. O episódio de incêndios florestais de 
Outubro de 2017 caracterizou-se por uma movimentação das massas de ar muito 
rápida (associada à passagem do furacão Ophelia), chegando o impacto desta pluma 
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rapidamente ao Norte de França e Inglaterra. As imagens de satélite deste episódio 
revelam ainda a contribuição de outras fontes de poluição de aerossóis, como o 
transporte das poeiras do Sahara e sal marinho. 

A operacionalização do sistema de modelação (ainda em desenvolvimento) irá 
permitir realizar um prognóstico do impacto das emissões dos incêndios (a partir de 
dados de área ardida em tempo real) e informar sobre a dispersão da pluma de fumo 
de forma a atuar sobre a população afetada, particularmente emitindo para avisos 
de saúde pública. 
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Resumo 
A matéria particulada no ar (PM) é uma preocupação devido aos efeitos adversos que 
causa na saúde humana. As crianças despendem mais de 80% do seu tempo em 
ambientes interiores sendo necessário desenvolver as melhores estratégias para 
mitigar a exposição a PM nos vários locais e consequentemente reduzir os efeitos na 
saúde. O objetivo deste estudo foi quantificar a exposição diária das crianças a PM 
considerando diferentes frações granulométricas. Foram efetuadas avaliações em 
várias casas e escolas da cidade de Lisboa, no âmbito do projeto LIFE Index-Air, como 
também foram distribuídos inquéritos para o estudo do padrão atividade das 
crianças. Verificou-se que as crianças passam mais de 85% do seu tempo em 
ambientes interiores sendo que é nas salas de aulas que estão expostas a 
concentrações mais elevadas de PM10 e PM2.5.  

Introdução 
Com inicio na revolução industrial e na crescente urbanização, e sendo impulsionada 
pelo consumo excessivo de combustíveis fósseis, elevado tráfego rodoviário, 
industrialização massiva, entre outros, a poluição do ar e os seus impactes na 
sociedade têm sido objeto de estudo nos últimos anos.1 A exposição a poluentes, 
como a matéria particulada (PM) foi associada ao aumento da mortalidade e 
internamentos hospitalares por doenças respiratórias e cardiovasculares2-5. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição atmosférica urbana, 
especialmente a provocada por PM, causa problemas de saúde significativos em toda a 
Europa, reduzindo a esperança de vida dos residentes de áreas mais poluídas por 
mais de 1 ano6. 
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Devido ao facto das PM serem uma mistura complexa de partículas microscópicas 
constituídas por diferentes compostos químicos orgânicos e inorgânicos, os seus 
efeitos têm sido observados mesmo a baixos níveis de exposição, não havendo 
evidências de um nível de exposição seguro ou de um limiar abaixo do qual não 
ocorrem efeitos adversos para a saúde7. 
 
Existe uma melhoria em relação às estratégias de controlo de emissões 
antropogénicas o que se reflete na diminuição das concentrações de PM para níveis 
abaixo dos valores-limite da UE. No entanto, as flutuações económicas e a crise 
financeira que afetou a Europa nos últimos anos contribuiu para uma tendência 
decrescente da concentração de poluentes do ar. Com a recuperação da economia e 
o aumento da competitividade na Europa, poderá ocorrer um aumento das emissões 
caso não sejam desenvolvidas estratégias ambientais eficazes. No entanto, para as 
estratégias terem um real impacte na qualidade do ar e nos efeitos sobre a saúde da 
população, é de considerável importância avaliar a exposição integrada pessoal às 
PM, pois é determinante para a dose recebida por um indivíduo e, portanto, 
influencia diretamente os impactos na saúde8. 
 
Uma vez que as pessoas gastam 90-95% de seu tempo em ambientes interiores9-10, a 
exposição do indivíduo às PM é dominada pela poluição do ar interior, que 
corresponde parcialmente à poluição do ar exterior que penetrou no interior e em 
parte à poluição por fontes internas. No entanto, os dados disponíveis para a 
avaliação do risco da poluição do ar interior são escassos e muitas vezes 
insuficientes.  

O objetivo deste estudo foi quantificar a exposição diária das crianças a PM 
considerando diferentes frações granulométricas 

Metodologia 
Padrões de atividade das crianças em Lisboa 
 
A informação sobre a atividade e tempo gastos em cada local proporciona benefícios 
na análise dos poluentes em cada microambiente e desempenha um papel 
fundamental para a exposição pessoal.  Para tal, foi desenvolvido um questionário 
sobre os padrões de atividade que foi entregue aos pais das crianças de Lisboa. O 
objetivo principal do questionário sobre os padrões de atividade foi recolher e 
analisar os dados da atividade das crianças (5-10 anos) para obter informações sobre 
o tipo de ambiente (casa, escola, transporte, exterior, etc.) que frequentam durante 
o dia da semana e de fim-de-semana. Estes padrões foram usados para estimar a 
exposição a PM das crianças durante um dia típico, sendo esta exposição uma 
ponderação dos diferentes níveis de poluentes em cada microambiente.  O 
questionário consistiu em duas tabelas (uma para a semana outra para o fim-de-

226

Parte III



semana) com o tempo dividido em períodos de 30 minutos e com 17 microambientes 
considerados. Durante 5 meses foram distribuídos 6096 questionários em 24 escolas 
básicas de Lisboa. 

Amostragem de PM nas escolas e nas casas 

As PM foram amostradas em 4 escolas e 14 casas localizadas no município de Lisboa, 
a capital de Portugal, onde o tráfego é a principal fonte de partículas atmosféricas8, 9. 
Nas 4 escolas em estudo foram realizadas amostragens simultaneamente no interior 
(em 1 sala de aula) e ao ar livre (no recreio da escola). Todas as escolas foram
monitorizadas durante 5 dias - de segunda a sexta-feira e durante o período 
ocupado. Nas 14 casas a amostragem interior ocorreu na sala de estar enquanto 
simultaneamente foram realizadas medições na varanda exterior. Todas as casas 
foram monitorizadas durante 5 dias - 4 dias durante a semana e um dia durante o fim 
de semana sempre no período ocupado - 15 horas durante a semana das 18h às 9h e 
24 horas durante o dia de fim de semana das 9 da manhã de sábado às 9h da manhã 
de domingo.  

As amostras de PM2.5 (filtros PTFE de 47 mm) e PM2.5-10 (filtros Nuclepore de 25 
mm) foram recolhidas através de 2 amostradores Leckel MVS6 que operaram a
2.3m3/ h, (um instalado no interior e outro no exterior como indica a figura 1. Os
filtros foram pesados antes e depois da amostragem com uma microbalança analítica
(Sartorius R160P).

Figura 1 – Filtros utilizados na amostragem de PM utilizando os amostradores Leckel 
MVS6. 
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Avaliação exposição média diária 

A exposição média diária foi avaliada integrando os resultados obtidos nos 
questionários dos padrões de atividade com as concentrações de PM medidas nos 
diferentes microambientes. Assim, foi aplicada a seguinte equação: 

 
 
 
 
 

Onde Cij é a concentração média do poluente e Tij é o tempo gasto pelo indivíduo no 
microambiente. A exposição média diária foi calculada para PM2.5 e PM2.5-10.  

Resultados e discussão 
Caracterização da atividade das crianças em Lisboa 
 
Dos 6096 questionários entregues, 1251 dos pais devolveram os questionários, 
sendo que apenas 1189 foram completados corretamente, representando uma taxa 
de resposta de 20%.   
 
Nos questionários foram recolhidos dados sobre as características dos alunos, tais 
como género e idade. A Tabela 1 indica que a amostra possui 52% de indivíduos do 
sexo feminino e 45% do sexo masculino. As idades variam entre os 5 e os 10 anos, 
com 5,7% das crianças com 5 anos, 14% com 6 anos, 21% com 7 anos, 21% com 8 
anos, 24% com 9 anos e 13% com 10 anos de idade. 
 

Tabela 1: Características descritivas do género e idade das crianças. 
Variável  Descrição Estatística 
Género Masculino 533 (45%) 

Feminino 612 (52%) 
Desconhecido  44 (3.7%) 

Idade 5 68 (5.7%) 
6 160 (14%) 
7 251 (21%) 
8 250 (21%) 
9 285 (24%) 
10 153 (13%) 
Desconhecido 22 (1.8%) 

 
Os questionários incluíram os padrões de atividade classificados de acordo com dois 
grupos principais: interior e exterior. 
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Tabela 2: Classificação de microambientes. 
Interior Casa  

Sala de aula Escola 
Atividade extra-curricular 

Atividade física Ginásio 
Piscina 

Lazer Loja/supermercado 
Cinema/teatro 
Restaurante/café 

Transportes Autocarro 
Comboio 
Metro 
Carro 

Exterior Escola  
Atividade física  
Rua  
Jardim/parque/esplanada  
Praia  

 
O padrão de atividade para semana e fins de semana é apresentado na Tabela 3 e na 
Figura 2. 

Tabela 3: Padrão de atividade das crianças entre os 5 e os 10 anos em Lisboa. 
Semana Fim de semana 

Minutos % Minutos % 
Interior 1277 89 1252 87 
   Casa 795 55 1093 76 
   Sala de aula 384 27 11 0.70 
      Escola 367 26 2.5 0.17 
      Atividade extra curricular 17 1.2 8.0 0.56 
   Atividade física 39 2.7 20 1.4 
      Ginásio 25 1.7 11 0.74 
      Piscina 14 1.0 9.3 0.65 
   Lazer 9.4 0.70 78 5.4 
      Loja/supermercado 3.5 0.20 24 1.7 
      Cinema/teatro 0.90 0.10 22 1.5 
      Restaurante/café 5.0 0.30 34 2.4 
Transportes 50 3.5 50 3.4 
Exterior 146 10 136 9.4 
      Escola 108 7.5 1.5 0.10 
      Atividade física 16 1.1 24 1.6 
      Rua 17 1.1 45 3.1 
      Jardim/parque/esplanada 4.4 0.30 61 4.2 
      Praia 0.30 0.0 3.8 0.30 
Outros 7.7 0.50 38 2.6 
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Os resultados mostram que, durante a semana, as crianças gastam 89% do tempo 
em ambientes interiores - 56% em casa, 27% em salas de aula, 3,5% em veículos e 
2,7% a praticar atividades físicas. A maioria das crianças está em casa entre as 19:00 
e as 8:00 e na escola entre as 8:30 e as 16:30. Durante os fins de semana, o tempo 
gasto em ambientes interiores reduz ligeiramente para 87% - 76% em casa, 5,4% nas 
atividades de lazer, 3,4% nos transportes e 1,4% na prática de atividades físicas. 
O tempo gasto ao ar livre é de 10% durante a semana e de 9,4% durante o fim de 
semana. Resultados idênticos foram encontrados no estudo de Baie et al. 200611 
realizado em Tianjin na China onde as crianças passam 84% e 84% do seu dia em 
ambientes interiores durante a semana e o fim de semana, respetivamente e no 
estudo do Matz et al. 201512, onde as crianças em algumas cidades do Canadá 
passam cerca de 89% do seus dia em ambientes interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Padrão de atividade das crianças durante a semana e o fim de semana. 
 
A exposição de crianças a PM ocorre nos diferentes microambientes e o seu nível 
depende das frações de tempo que as crianças gastam neles, bem como das 
concentrações de PM nos microambientes. Para calcular a exposição das crianças, foi 
usado, por cada 30 minutos, o local onde a maioria das crianças passa. 
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Qualidade de ar nos vários microambientes 
Na figura 3 é possível observar as concentrações de PM2.5 e PM10 nas escolas, casas 
e no exterior.  

 
Figura 3 – Concentração de PM2.5 e PM10 nas casas, escolas e respetivos exteriores 

durante a semana e o fim de semana 
 
As concentrações médias de PM2.5 são mais do dobro nas escolas (39 m/m3) do que 
nas casas (15 m/m3) sendo os valores do exterior respetivos às medições nas 
escolas (22 m/m3) e nas casas (14 m/m3) inferiores aos medidos nos espaços 
interiores respetivos. A concentração média de PM2.5 nas casas ao fim de semana é 
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superior (15 m/m3) ao valor referente aos dias de semana, sendo que o valor do 
exterior no fim de semana (12 m/m3) foi inferior ao dos dias de semana. 
Comparando com os valores de concentração média limite da legislação portuguesa 
estipulados na Portaria 353-A/2013 para PM2.5, (25 m/m3), as escolas encontram-
se acima deste valor, já comparando o valor do exterior com o valor de 20 m/m3 

para a concentração média limite de PM2.5 estipulados no Decreto-Lei n.º 102/2010 
que procede à transposição para o direito interno da Diretiva n.º 2008/50/CE, estes 
encontram-se abaixo. Comparando com o valor sugerido pela OMS para ambientes 
exteriores (10 m/m3), este é ultrapassado.  
 
As concentrações médias de PM10 tiveram comportamento idêntico às PM2.5 com 
resultados de 74 m/m3 e 18 m/m3 nas escolas e casas respetivamente. Comprando 
com os valores do exterior, as escolas apresentam valores mais elevados (33 m/m3) 
e as casas valores mais baixos (22 m/m3).  A concentração média de PM10 nas casas 
ao fim de semana é superior (19 m/m3) ao valor referente aos dias de semana, 
sendo que o valor do exterior no fim de semana (20 m/m3) foi inferior ao dos dias 
de semana. Comparando com o valor da Portaria 353-A/2013 para PM10, (50 

m/m3), as escolas encontram-se acima deste valor e as casas abaixo, já comparando 
o valor do exterior com o valor de referencia do Decreto-Lei n.º 102/2010, (40 

m/m3), este encontra-se abaixo, o que não acontece quando comparado ao valor 
limite sugerido pela OMS de 20 m/m3. Almeida et al. 201113 estudou 3 escolas em 
Lisboa e obteve concentrações médias de 10 m/m3 para PM2.5 e valores entre 30 a 
146 m/m3 para PM10. 
 
Exposição média diária a PM 
Na figura 4 é possível observar a exposição média diária das crianças a PM2.5 e PM10 
durante a semana e o fim de semana.  

 
Figura 4 – Exposição média diária das crianças a PM10 e PM2.5 em Lisboa. 
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A exposição média diária é superior para ambas as frações durante a semana (35 
μg/m3 a PM10 e 22,31 μg/m3 a PM2.5) quando comparado com a exposição ao fim de 
semana (19 μg/m3 a PM10 e 14,64 μg/m3 a PM2.5), o que pode estar ligado ao facto 
da sala de aula ser o local com as concentrações mais elevadas de PM, local este a 
que as crianças não vão durante o fim de semana, mas onde passam cerca de 6 horas 
durante um dia de semana.  
 

Conclusão 
Em suma, as crianças gastam mais de 87% de seu tempo em ambientes interiores, 
indicando que a avaliação de risco deve concentrar-se nos microambientes internos. 
Durante a semana, as crianças passam 89% do tempo em casa - 55% em casa, 27% 
em salas de aula, 3,5% em veículos e 2,7% praticando atividades físicas internassem 
ambientes interiores. Durante os fins de semana, o tempo gasto em espaços 
interiores reduziu ligeiramente para 87% - 76% em casa, 5,4% nas atividades de lazer 
no interior, 3,4% nos transportes e 1,4% na prática de atividades físicas. O tempo 
gasto ao ar livre é de 10% durante a semana e de 9,4% durante o fim de semana.  
Foi no interior das escolas que foram encontrados os valores mais elevados de 
concentração média de PM2.5 e PM10 o que pode estar relacionado com a agitação 
típica de uma sala de aula que provoca a ressuspensão de partículas associada a uma 
débil ventilação dos espaços. Estando as crianças durante a semana cerca de 6 horas 
dentro da sala de aula e este ser o local com maiores concentrações, era expectável 
que a exposição fosse maior durante a semana do que o fim de semana o que se 
verificou. 
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Resumo 
Existe uma preocupação crescente com os possíveis efeitos das alterações climáticas 
na indústria vitivinícola em relação à produtividade da vinha e à qualidade do vinho. 
Um estudo de campo que envolveu medições de ozono superficial, medições 
meteorológicas e observações fenológicas da vinha foi realizado numa área de 
produção de vinhos de renome internacional, a Região Demarcada do Douro (RDD). A 
avaliação dos possíveis efeitos fitotóxicos sobre a qualidade e a produção do vinho foi 
estimada com base num índice cumulativo de exposição ao ozono (o AOT40) e num 
parâmetro de dose de ozono fitotóxica (o POD6). Os padrões espaciais desses 
parâmetros também foram calculados através da aplicação de um modelo químico de 
transporte atmosférico (CHIMERE) e um modelo de deposição seca de ozono (EMEP). 
Os principais resultados indicam que a exposição da vinha a níveis de ozono da 
magnitude dos registados pode causar perdas até 10% na produtividade, porém esta 
relação requer estudos adicionais para uma mais correta integração das condições 
ambientais específicas da RDD, especialmente no que diz respeito ao comportamento 
das castas cultivadas na região, nas metodologias de cálculo destes parâmetros. 

Palavras chave: Vitis vinífera L., Região Demarcada do Douro, modelação. 
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Introdução 

Os níveis de ozono troposférico no sul da Europa têm vindo a apresentar uma tendência 
crescente, em estreita relação com a maior incidência de verões quentes e ondas de calor.1,2,3,4 
Como já há muitas evidências dos efeitos negativos do ozono da camada superficial da 
atmosfera nas culturas agrícolas e na vegetação natural5,6, torna-se necessário desenvolver 
métodos mais rigorosos e consistentes de avaliação de risco que levem em conta as condições 
ambientais específicas das áreas desta região.7,8,9,10,11 Os parâmetros assentes na exposição 
das plantas ao ozono como o AOT40, concentração acumulada de ozono acima de um limiar 
de 40 ppb, têm sido amplamente utilizados para apoiar a tomada de decisões sobre políticas 
de redução da poluição. No entanto, esses parâmetros têm vindo a ser amplamente criticados, 
uma vez que não se relacionam com a dose real ou o fluxo de ozono que entra na 
planta.12,13,14,15,16 Além disso, em ambientes mediterrânicos, onde o risco de exposição ao 
ozono é elevado, os limiares são muitas vezes excedidos sem a evidência proporcional 
correspondente de efeitos nocivos sobre a vegetação.9,17 Para superar essas limitações, foram 
desenvolvidas abordagens assentes em fluxos de deposição. Essas abordagens têm uma base 
biológica mais forte, uma vez que são baseadas em estimativas da dose de ozono fitotóxica 
(POD), a quantidade de moléculas de ozono que atinge o tecido foliar através dos estomas, 
em função da concentração de ozono e outros parâmetros críticos (p. ex. temperatura 
ambiente, radiação, humidade atmosférica, teor de água foliar).12,18,19,20 No entanto, estes 
parâmetros também apresentam algumas limitações, uma vez que os processos de 
desintoxicação ou a absorção não estomática não são considerados.15,21 O objetivo deste 
trabalho e fazer uma primeira estimativa dos efeitos do ozono troposférico sobre a 
produtividade da vinha e a qualidade do vinho numa localização da RDD, a Quinta da Leda, 
contrastando diferentes metodologias como a exposição ambiental ou a dose introduzida na 
videira. Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto de investigação DOUROZONE. 

Área de estudo 
A Região Demarcada do Douro de Portugal (RDD) atravessa as duas margens do rio 
Douro desde a fronteira com a Espanha até meio do seu curso. A região mais ocidental 
da região está localizada a 70 km do Oceano Atlântico. O Vale do Douro estende-se ao 
longo de 90 km na direção oeste-leste e ao longo de 50 km na direção Norte-Sul (Figura 
1). A paisagem é caracterizada por terrenos montanhosos, subindo acima do rio Douro 
e seus afluentes, com encostas moderadas a íngremes e diferentes exposições. A 
região é caracterizada topograficamente por vinhedos inclinados, dispostos em várias 
configurações em patamares. Estes patamares foram criados e aperfeiçoados ao longo 
dos séculos, permitindo que o homem cultivasse vinhas nas encostas mais íngremes. 
A geologia é dominada por rochas em camadas de xistos, orientadas quase 
verticalmente, com alguns afloramentos de granito. A elevação média em toda a 
região é de 443 m, mas varia de cerca de 40 m até um máximo de mais de 1400 m.22 
A Região abrange cerca de 250 mil hectares com área de vinha representando cerca 
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de 43480 hectares, 17,4% da área total. A RDD está dividida em três sub-regiões: Baixo 
Corgo com área menor (45000 ha), Cima Corgo, com extensão intermédia (95000 ha) 
e Douro Superior com maior extensão (110000 ha). A área de vinha, para essas sub-
regiões, é de 13368, 20270 e 9842 ha, respetivamente.23  

Figura 1: A região Demarcada do Douro (RDD). A campanha de campo foi levada a 
cabo na Quinta da Leda - Douro Superior. 

A RDD tem um clima mediterrânico, com eventos pluviométricos altamente variáveis 
e concentrados nos meses de inverno e verões quentes e secos. Está protegida dos 
ventos húmidos e frios do Atlântico por duas cadeias de montanhas, Marão e 
Montemuro, localizadas na sua fronteira ocidental. A temperatura aumenta e a 
precipitação diminui de oeste para leste. A sub-região mais ocidental do Vale do Douro 
(Baixo Corgo) está mais próxima do Oceano Atlântico e, portanto, mais afetada pelos 
ventos húmidos do mar. As regiões mais orientais da sub-região do Douro Superior 
estão mais distantes do Oceano Atlântico, tendo, portanto, uma influência climática 
mais continental. A região apresenta um clima temperado quente (Köppen Csb), com 
temperaturas médias anuais, no período 1980-2009, de 15,4°C, média da temperatura 
mínima diária (Tmin) no mês mais frio de 2,7°C e média da temperatura máxima diária 
(Tmax) no mês mais quente de 32,1 °C.24 A temperatura média da estação de 
crescimento (GST) de abril a setembro, para o mesmo período climatológico, é de 
20,6°C. A precipitação acumulada na estação de crescimento (GSP) tem um valor 
médio de 193 mm, representando 30% do total anual (624 mm). A média da 
precipitação do mês mais seco (julho) é de apenas 11,2 mm. Os baixos valores de 
precipitação, juntamente com altas temperaturas e alta exposição à radiação, 
originam situações de intenso stresse hídrico e térmico, particularmente nas sub-
regiões Cima Corgo e Douro Superior.25  

Métodos e dados 
A campanha de campo decorreu na Quinta da Leda indicada no mapa da Figura 1 com 
um asterisco. Os dados meteorológicos (velocidade e direção do vento, radiação solar, 
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humidade relativa, temperatura do ar e precipitação) foram obtidos com recurso a 
uma estação meteorológica automática, localizada na Quinta da Leda, durante o ciclo 
vegetativo da vinha (março a novembro de 2017). As concentrações de ozono foram 
medidas no mesmo local com um analisador fotométrico de UV (Horiba Apoa 360) a 
sensivelmente 4 metros de altura. Paralelamente, procedeu-se a um 
acompanhamento dos estados fenológicos das castas ‘Touriga Franca’ e ‘Touriga 
Nacional’, com rega e sem rega, nessa localização. Os níveis de ozono foram utilizados 
no cálculo do AOT4026 enquanto que o modelo EMEP27 de deposição seca para ozono 
aplicado para a vinha foi utilizado a escala pontual no cálculo da dose fitotóxica (POD 
e POD6)26. Para a obtenção de padrões espaciais horários, foi utilizado o modelo 
químico e de transporte atmosférico CHIMERE28 enquanto a modelação do fluxo 
estomático foi concretizada através da implementação externa do modelo de 
deposição seca para ozono do EMEP. As funções de efeito da exposição ao ozono 
atmosférico e de efeito do fluxo do ozono que entra na vinha na sua produtividade e 
qualidade foram obtidas a partir do trabalho de Soja et al.29  

Resultados 
Tabela 1: Médias e máximos médios diários, máximos e horas acima de 80 ppb por 
mês das medições de ozono realizadas na Quinta da Leda. 

 Médias Máximos Horas > 80 ppb 
 24 horas Máx. diário Máx. noturno Dia Noite Dia Noite 
Abril 42,4 53,8 50,2 62,9 69,7 0 0 
Maio 38,2 50,2 48,1 62,8 73,8 0 0 
Junho 43,3 57,0 55,3 83,5 82,8 1 3 
Julho 40,0 56,1 53,7 75,4 85,4 0 1 
Agosto 40,8 55,7 52,5 80,8 86,9 1 2 
Setembro 37,5 51,7 47,0 82,4 70,1 1 0 

Os resultados apresentados na Tabela 1 não são particularmente elevados em 
comparação como outras realidades geográficas. Por exemplo, no estudo de Roper e 
Williams30 realizado na Califórnia obtiveram médias e máximas diárias de 52 e 87 ppb, 
respetivamente, durante o mês de junho. Estes autores estimaram reduções nas taxas 
de assimilação de CO2 da folha de videira (A) variando entre 5 a 13% nas câmaras 
ambientais em comparação com as videiras em câmaras onde o ozono fora filtrado.  

A figura 2 mostra que os níveis ozono foram mais elevados em junho, ainda que o 
máximo absoluto tenha sido registado em agosto. Roper e Williams30 também 
registaram as concentrações mais elevadas em junho, porém, as concentrações 
observadas na Quinta da Leda de abril a setembro foram em geral menores do que as 
encontradas no trabalho mencionado. A linha vermelha corresponde ao limite (40 
ppb) acima do qual o ozono pode ser fitotóxico. 
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Figura 2: Distribuição interquartil dos níveis de ozono registados na Quinta da Leda, 
para os diferentes meses do período de crescimento das videiras. 

A Tabela 2 mostra as datas médias dos principais estados fenológicos medidos na 
campanha de campo na Quinta da Leda em 2017 para as castas Touriga Nacional’ e 
‘Touriga Franca’. 

Tabela 2: Datas dos principais estados fenológicos. 

Abrolhamento Floração Pintor Maturação Senescência 
29-3-2017 3-5-2017 5-7-2017 23-8-2017 27-9-2017 

Na Figura 3 podemos observar que, tendo em consideração a fenologia da vinha na 
Quinta da Leda, a distribuição interquartil do ozono foi similar nos diferentes estados 
fenológicos, exceto durante a maturação em que os valores foram ligeiramente 
inferiores. Contudo, há uma incidência significativa de eventos extremos de ozono 
durante períodos sensíveis como a floração e o pintor. 

Figura 3: Distribuição interquartil de ozono troposférico por estádio fenológico na 
Quinta da Leda na campanha de campo de 2017. 

Como pode ser observado na Figura 4, o AOT40 de maio a julho, totaliza 8112 ppbh. 
Se seguirmos a função exposição-resposta estabelecida por Soja et al.29, para uma 
variedade austríaca de videira (Welchriesling em porta-enxertos Kober 5BB), obtemos 
um AOT40 de junho a setembro de 9449 ppbh. Na escala anual, estes valores poderiam 
corresponder a uma perda de produtividade até 10% ou 20%, se repetidos em três 
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anos consecutivos. Em relação ao impacto no rendimento em açúcar (glucose + 
frutose), estes seriam reduzidos até cerca de 10%, na escala anual, e 30% se expostas 
a valores similares de AOT40 em três anos consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: AOT40 resultante das medições de ozono na Quinta da Leda seguindo o 
procedimento da legislação Europeia e o método de Soja et al.29 

A Figura 5 mostra como as elevadas concentrações de ozono nem sempre 
correspondem proporcionalmente a elevadas doses de ozono absorvidas pelas 
plantas. As elevadas concentrações de ozono estão usualmente associadas a elevadas 
temperaturas e altos deficits de pressão de vapor. O mecanismo de defesa na vinha 
contra essas condições implica o fecho dos estomas o que limita a entrada das 
moléculas de ozono nos tecidos foliares das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Concentrações de ozono da camada superficial da atmosfera e dose de 
ozono que entra na planta segundo o modelo de deposição seca de ozono do EMEP 

para a vinha. 

250

Parte III



 

A figura 6 mostra que o POD de abril a setembro atingiu um valor de 28,3 mmol m-2 s-

1 enquanto a magnitude do POD6 foi de 1,2 mmol m-2. De acordo com Soja et al.29, o 
POD6 atinge o nível crítico (1,1 mmol m-2) para uma redução de 10% no teor de açúcar, 
se esse limiar fora alcançado ao longo de dois anos consecutivos, mas não para o 
rendimento (2,2 mmol m-2). De acordo com esse trabalho, os níveis críticos do POD6 
para o teor de açúcar e o rendimento da vinha são maiores para os anos individuais: 
2,2 mmol m-2 e 3,5 mmol m-2, respetivamente. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6: Doses de ozono totais (POD) e acima de um limite de 6 nmol O3 m-2 s-1 
(POD6) introduzidas na vinha na Quinta da Leda para o período de crescimento 

compreendido entre o 1 de abril e o 30 de setembro. 

Finalmente, a Figura 7 mostra as concentrações espaciais horárias na RDD, obtidas por 
modelação química atmosférica (aplicação do modelo CHIMERE28) e a dose de ozono 
estomático obtida através do modelo de deposição seca para o ozono do EMEP27 
aplicado a vinha. 

 

 

 

 

 

 

A. Padrão espacial dos níveis horários de ozono troposférico resultante da aplicação 
do modelo CHIMERE. 
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B. Padrão espacial do fluxo estomático de ozono estimado para a vinha com base na 
metodologia do EMEP. 

Figura 7: padrões espaciais horários de ozono (A) e dose de ozono estomático (B) 
obtidos mediante modelação química atmosférica (CHIMERE) e modelação da 

deposição do ozono (modelo EMEP) aplicado a vinha. 

Conclusões 

As estimativas dos efeitos do ozono troposférico sobre a produtividade da vinha e 
qualidade do vinho diferem substancialmente dependendo se é utilizada a exposição 
ambiental ou a dose introduzida na videira. O uso de um modelo químico e de 
transporte atmosférico (CHIMERE) e o seu acoplamento ao modelo de deposição seca 
do ozono do EMEP mostram igualmente diferentes padrões espaciais para os 
parâmetros de exposição ao ozono, AOT40, e dose de ozono na vinha, POD. Apesar de 
o parâmetro de exposição AOT40 ser o utilizado na legislação Europeia, o POD tem um 
maior fundamento biológico. No caso da vinha há uma ausência de funções adequadas 
de exposição-resposta e dose-resposta para se adaptar às diferentes Denominações 
de Origem Protegidas e em particular em relação às diferentes castas. Estes 
parâmetros também devem ser considerados na avaliação dos possíveis efeitos das 
alterações climáticas na vinha.  
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Resumo 
A exploração de minérios radioactivos em Portugal estendeu-se de 1908 a 2001, 
tendo deixado em várias regiões um elevado passivo ambiental com riscos para a 
população e para o ambiente. Apresentam-se os resultados da monitorização da 
radioactividade ambiente efectuada em 2016 e discute-se a importância do 
confinamento de resíduos radioactivos e do tratamento de águas de mina 
contaminadas para a protecção radiológica da população. 

Introdução 
Em Portugal foram explorados minérios radioactivos, para produção de rádio 
e uranio, desde 1908 até 2001. Quando foram encerradas a última mina de urânio e 
as instalações de tratamento químico do minério situadas na Urgeiriça, realizou-se 
que nas 60 antigas minas de uranio existiam milhões de toneladas de 
escombros radioactivos, cujo impacto no ambiente e na saúde das populações 
não tinha sido avaliado.1-12 Feita a avaliação de riscos no âmbito do projecto 
MinUrar (2003-2005), foi aprovado um programa de remediação ambiental dos 
sítios mineiros e de monitorização radiológica dessas áreas para avaliar 
periodicamente o risco de exposição das populações à radioactividade.6-7 Este 
trabalho apresenta os resultados da monitorização da radioactividade ambiente 
efectuada em 2016 em vários locais da bacia do Rio Mondego. 

Métodos 

Efectuou-se a recolha de amostras de água e sedimento em várias crateras 
mineiras de antigas minas de urânio na bacia do Mondego e em vários locais do Rio 
Mondego e dos seus afluentes, assim como água de poços e produtos hortícolas 
de hortas próximas de antigas minas nas zonas da Urgeiriça e da Cunha Baixa. 
Estas amostras foram analisadas para determinação das concentrações de 
radionuclidos da família do uranio e do tório por espectrometria alfa. A dose 
de radiação ambiente foi 
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determinada em vários locais de antigas minas de uranio para se avaliar a 
modificação resultante de trabalhos de remediação ambiental efectuados nessas 
áreas. As águas para consumo humano distribuídas pelas redes públicas de 
abastecimento foram amostradas na torneira do consumidor em várias povoações e 
analisadas para a radioactividade.4-10

Resultados 
As antigas minas da Espinho, Urgeiriça (Nelas), Quinta do Bispo, Cunha Baixa, 
(Mangualde), Ribeira do Boco (Gouveia), Arcozelo das Serra (Seia), têm crateras com 
água permanente e/ou águas de escorrência que, com ou sem tratamento, são 
drenadas para a bacia do Rio Mondego (Figura 1). 

Figura 1: Localização das antigas minas de uranio. 

As concentrações de radionuclidos foram determinadas nas águas de minas, nos 
efluentes tratados e descarregados para as linhas de água e na água dos ribeiros e do 
Rio Mondego. As concentrações de uranio e rádio nas águas de mina são geralmente 
muito elevadas. Por exemplo, na água (fase solúvel) da cratera da mina da Quinta do 
Bispo a concentração de 238U era 25770±1190 mBq/L e a de 226Ra era 1460±70 
mBq/L.  

Com o tratamento das águas de mina estas concentrações são reduzidas a valores 
mais baixos antes da descarga para as linhas de água. As águas das ribeiras, como a 
Ribeira da Pantanha, Ribeira do Castelo e Ribeira de São Paio apresentaram, ainda 
assim, valores de radioactividade acima do fundo radioactivo natural devido às 
descargas das minas. No curso principal do Rio Mondego esses valores das descargas 
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dos ribeiros afluentes decresceram devido à maior diluição, e retomaram valores 
típicos do fundo radioactivo natural na albufeira da Barragem da Aguieira, onde a 
concentração do 238U e do 226Ra foram respectivamente de 35±1 e 45±8 mBq/L (na 
fase solúvel). 

Nos poços da zona agrícola da Cunha-Baixa as concentrações de radionuclidos na 
água foram muito elevadas, tal como observado em anos anteriores, como 
consequência da contaminação radioactiva do aquífero superficial local. Os produtos 
agrícolas locais, das hortas irrigadas com a água dos poços contaminados, 
apresentaram também concentrações mais elevadas de vários radionuclidos, 
sobretudo do 226Ra. 

A água para consumo público apresentou concentrações baixas dos vários 
radionuclidos, correspondente à radioactividade de origem natural, e as doses de 
radiação para o consumidor dessas águas ficaram abaixo da dose indicativa de 0,1 
mSv/ano (10% do limite de dose anual). 

Os valores de contaminação radioactiva actual representam um decréscimo em 
comparação com os valores anteriores aos trabalhos de remediação ambiental 
efectuados nestas antigas minas de uranio. 

Deve recordar-se que o risco de exposição a radiações ionizantes acima do fundo 
radioactivo natural, para a população que vive nas áreas próximas das antigas minas 
de urânio com resíduos de mineração e tratamento de minério, foi considerado não 
aceitável de acordo com os padrões de protecção contra radiações estabelecidos 
pela Diretiva da UE 59/2013 e, já anteriormente, com os padrões de segurança 
estabelecidos pela Directiva da UE 29/1996 e normas de segurança internacionais da 
Agencia Internacional de Energia Atómica (IAEA). Em virtude disso, foi aprovado pelo 
governo e confiado à Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), a execução de 
um programa de remediação ambiental para as áreas de minas abandonadas 
(radioactivas e não radioactivas). Os trabalhos de remediação iniciaram-se em 2005 e 
abrangeram já mais de 70 locais de minas antigas e abandonadas de um total de 145, 
incluindo os 60 locais de minas de urânio. 

Como parte dos trabalhos de remediação, as pilhas de resíduos do tratamento do 
minério foram deslocalizadas, refeitas para estabilizar as encostas, e cobertas com 
várias camadas de materiais. A cobertura evita a erosão dos resíduos e a sua 
dispersão e, além disso, impede a emanação de radão e bloqueia a radiação gama 
(diminuindo a radiação ambiente). As estações de tratamento de água das minas 
foram modernizadas ou recentemente instaladas em várias minas para tratar a 
drenagem de águas ácidas e reduzir a descarga de radionuclidos nos cursos de água 
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de superfície. A remoção da camada contaminada de solo e, especialmente, o 
encerramento de poços contaminados utilizados para a irrigação e substituídos por 
um fornecimento de água limpa, permitiram reduzir a contaminação de produtos de 
horticultura e a exposição à radiação através da ingestão dos produtos agrícolas 
locais.1-16 

Conclusões 
As antigas minas de uranio situadas na bacia do Rio são fonte de contaminantes 
radioactivos descarregados para as linhas de água e, nalguns casos, infiltrados nos 
aquíferos. Nas zonas em que já foram efectuados trabalhos de remediação 
ambiental, a exposição do público à contaminação radioactiva está controlada e as 
doses de radiação externa estão hoje abaixo dos limites legais estabelecidos pela EU. 
Nalgumas zonas, como na Cunha Baixa, os poços de rega têm água contaminada e 
justifica-se o seu encerramento para evitar a contaminação radioactiva de solos e de 
produtos hortícolas. 

A remediação ambiental, nos locais onde esta já foi concluída, revelou-se essencial 
para diminuir os riscos de exposição da população à radioactividade dos escombros 
mineiros e resolver a dispersão dos radionuclidos nos cursos de água e nos solos. 
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Resumo 
A ocorrência de acidentes industriais graves encontra-se associada a estabelecimentos 
contendo substâncias perigosas e à presença de populações e áreas ambientalmente sensíveis 
na sua vizinhança. O objetivo da investigação é o de proceder a uma análise da situação no país 
referente à legislação de PAG1 e o estabelecimento de um modelo conceptual de apoio à 
definição de distâncias de segurança. Procedeu-se a uma análise comparativa de dezassete 
estabelecimentos NSP2 e à investigação do estado da arte na Holanda e Reino Unido. O estudo 
permitiu concluir a existência da aplicação de diferentes metodologias, ausência de distâncias 
de segurança e a quase inexistente comunicação de risco e medidas de autoproteção às 
populações. O modelo proposto constitui uma ferramenta de apoio a uma abordagem 
integrada de gestão de risco de modo a prevenir acidentes e diminuir as suas consequências. 

Palavras-chave: prevenção de acidentes graves, análise e avaliação de risco, distâncias de 
segurança, comunicação de risco  

Introdução 
A ocorrência de acidentes industriais graves originou a necessidade nas sociedades modernas 
de se prevenirem e limitarem possíveis consequências. Em Portugal existem cerca de 197 
estabelecimentos abrangidos pela legislação de Prevenção de Acidentes Graves (PAG), 
envolvendo substâncias perigosas. A aplicação do normativo e a geração de cultura de 
segurança são ainda insuficientes. O acesso à informação e a comunicação de risco não são 
efetivados. Os planos municipais de ordenamento do território não têm introduzido as 
necessárias distâncias de segurança. 

O objetivo da investigação é o de proceder a uma análise da situação no país referente à 
legislação de PAG e o estabelecimento de um modelo conceptual, uma proposta metodológica 

1 PAG – Prevenção de Acidentes Graves 
2 NSP – Nível Superior de Perigosidade 
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de apoio à fixação de distâncias de segurança entre estabelecimentos PAG e zonas vulneráveis, 
que permitam salvaguardar as consequências nefastas na vizinhança da sua ocorrência. 

A legislação em vigor, Decreto-Lei (DL) nº 150/2015, de 5 de Agosto, estabelece o regime de 
prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e limitação das suas 
consequências para a saúde humana e para o ambiente. Define-se acidente grave como “um 
acontecimento, designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão, de graves 
proporções, resultante de desenvolvimentos não controlados durante o funcionamento de um 
estabelecimento abrangido pelo presente decreto-lei, e que provoque um perigo grave, 
imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, 
ou para o ambiente, e que envolva uma ou mais substâncias perigosas (alínea a), do art.º 3º do 
Decreto-Lei 150/20151). As entidades competentes nacionais são: a APA, Agência Portuguesa 
do Ambiente; a ANPC, Autoridade Nacional de Proteção Civil; as Câmaras Municipais; e o 
IGAMAOT, Inspeção geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território.  

Na europa dos 27 estados membros existem cerca de 12000 estabelecimentos industriais 
(DGEnvironment, 20182). De acordo com o relatório da European Commission (2013)3, a 
Alemanha é o país com o maior número de estabelecimentos, seguido pela França, Itália e o 
Reino Unido, cada um com cerca de 1100 estabelecimentos. A Finlândia tem o maior número 
de estabelecimentos por milhão de habitantes (49 estabelecimentos/milhão habitantes), 
seguido pelo Luxemburgo e Suécia. Malta tem a maior concentração de estabelecimentos 
Seveso, 34 estabelecimentos /1000 km2, seguida pela Bélgica e Holanda. Portugal tem cerca de 
197 estabelecimentos (2016). De uma forma geral, o relatório refere que a maioria dos 
operadores na União Europeia (UE) não cumpre as obrigações exigidas na regulamentação, 
sendo Portugal e Malta os países com maior incumprimento. 

Os estabelecimentos são ainda definidos em duas categorias: “Nível Superior de Perigosidade” 
(NSP) e “Nível Inferior de Perigosidade” (NIP), de acordo com o tipo e quantitativo de 
substâncias perigosas que apresentam. Desta categorização resultam exigências de gestão 
distintas. Do total de 197 estabelecimentos em Portugal, 62 são NSP e 135 NIP (APA, 20174).A 
prática da implementação da legislação de PAG tem demonstrado uma definição de conceitos, 
aplicação de metodologias e pressupostos diferenciados, traduzindo um vazio de orientação 
metodológica, que permita aos operadores e às autoridades competentes, com confiança, 
proceder a um desenvolvimento e avaliação adequada dos estudos e projetos abrangidos pela 
regulamentação em vigor. Esta proliferação de conceitos e metodologias impede ainda a 
comparabilidade de estudos entre si, tornando a tarefa e obrigatoriedade de implementação 
de distâncias de segurança, e consequente prática de salvaguarda de ordenamento do 
território, ainda inexistente, bem como dificultando as ações de preparação da resposta à 
emergência por parte das autoridades competentes.  
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Metodologia 
A metodologia de investigação baseia-se na identificação e análise do estado da arte da PAG. 
Analisaram-se dezassete estabelecimentos de Nível Superior de Perigosidade, incluindo 
Relatórios de Segurança e Planos de Emergência, utilizando codificação e elaboração de fichas 
de análise por estabelecimento, seguida de uma análise comparativa entre estabelecimentos. A 
sua escolha fundamenta-se no grau de perigosidade (todos são NSP) e na localização - 
proximidade de áreas urbanas e ou coexistência com outras tipologias de risco. Procede-se à 
investigação do estado da arte e boas práticas em dois países: Holanda e Reino Unido. 
Desenvolve-se um modelo conceptual, reunindo a literatura consultada, os resultados da 
análise dos estabelecimentos PAG e a experiência dos países analisados. 

Resultados e Discussão 
A análise de resultados apresenta os 17 estabelecimentos nacionais e as práticas em dois 
países: Holanda e Reino Unido de referência. As áreas de atividade dos 17 casos estudados são 
indústrias químicas, fitofármacos, pasta de papel, petroquímica e armazenagem de substâncias 
perigosas. Dado o carácter de potencial confidencialidade de dados, optou-se por referenciar 
os estabelecimentos com um código numerário de 1 a 17 em vez da sua designação, e as 
empresas de consultadoria técnica que realizaram os relatórios de segurança, com letras de A a 
D.  

Análise de Estabelecimentos em Portugal Continental 
Para os dezassete estabelecimentos - publicados entre os anos de 2001 e 2009 -, procede-se à 
análise comparativa de Relatórios de Segurança, Planos de Emergência Internos e documentos 
relacionados, utilizando codificação e elaboração de fichas de análise por estabelecimento. 
Analisam-se as metodologias de análise, avaliação de riscos, avaliação de consequências 
utilizadas, empresas de consultadoria e expertise aplicado, orientações técnicas da autoridade 
competente, requisitos legais. O conteúdo exigido nos estudos varia de acordo com a legislação 
em vigor à data de realização do estudo. A localização dos estabelecimentos distribui-se por 11 
concelhos e 4 distritos: 2 em Aveiro, 2 em Lisboa, 1 no Porto e 12 em Setúbal. 
A análise permitiu verificar a aplicação de uma diversidade de metodologias, softwares, 
pressupostos e afins, utilizados nas análises e avaliações de perigos e riscos bem como na 
avaliação de consequências. Os estudos apresentados para estabelecimentos distintos, com a 
mesma empresa consultora apresentam metodologias semelhantes; as metodologias diferem 
para empresas diferenciadas, mesmo que a tipologia do estabelecimento seja semelhante; cada 
empresa de consultadoria técnica especializada utiliza o mesmo software. Exemplos de 
software técnicos aplicados nos estudos (em diversas versões) são: WHAZAN (DNV Technica); 
EFFECTS (TNO, the Netherlands; Organization of Applied Scientific Research); PHAST (DNV 
Technica); CHARM (Radian International, L.L.C.); e VULNER (PRINCIPIA). 

Todos os estabelecimentos apresentam identificação de fontes de perigo internas. Nem todos 
identificaram fontes de perigo externas e os que desenvolveram este item, só alguns 
incluíram 
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nesta avaliação descritiva riscos naturais e riscos sociais (Tabela 1). Foram adotadas 
ferramentas de identificação de perigos indiferenciadamente, sendo as metodologias menos 
utilizadas as listas de verificação, árvores de falhas e “risk based inspection”. A metodologia 
preferencial adotada é a análise HAZOP (indicada pela APA), seguida da árvore de 
acontecimentos. A atribuição de graus de risco com metodologia identificada, fundamentada e 
descrita no relatório de segurança, só foi utilizada por um estabelecimento. O cálculo da 
frequência/ probabilidade de ocorrência de acontecimentos, quantitativa, foi apresentado em 
dois estabelecimentos. 

Tabela 1: Análise de Conteúdos nos Estabelecimentos Estudados
Conteúdo dos estudos Estabelecimentos 

Fontes de perigo internas Todos 
Fontes de perigo externas 1; 2; 3(1); 4; 5; 6(1); 7; 8(1); 9(1); 10(1); 11; 16 
Análise histórica de acidentes 2(2); 3(3); 4(2); 5; 9(2) (3); 10(2); 11(2) 
Análise HAZOP 2; 3; 4; 5; 6: 7; 8; 10; 11 
Risk Based Inspection 2; 11 
Análise Preliminar de Perigos 3; 6: 7; 8 
Árvores de Acontecimentos 2; 4; 9; 10; 11; 16 
Árvores de Falha 5; 9 
Índices de Mond 9; 11; 16 
Listas de Verificação 4 
Atribuição de Metodologia; atribuição de 
graus de risco 

1 

Cálculo de frequências/ Probabilidade 5; 10 
(1) inclui riscos naturais e riscos sociais
(2) utilização de base de dados MHIDAS (“Major Hazards Incident Data Service”, Health & Safety
Executive. Safety Executive, Safety and Reliability Directorate. United Kingdom Atomic Energy Authority)
(3) análise de acidentes ocorridos em instalações similares
Nota: os estabelecimentos 12, 13, 14, 15, 16, apresentam estudos que pela sua natureza desenvolveram
análise de consequências, não sendo requisito a apresentação dos itens mencionados.

Identificaram-se cenários de consequências severas, irreversíveis e com percentagem elevada 
de letalidade, abrangendo vastas áreas em redor de determinados estabelecimentos (Tabela 2). 
Os resultados das modelações não são frequentemente discutidos no corpo do relatório, sendo 
apresentadas em anexo. Face a esta situação, que devido à sua gravidade deveria levar a que os 
dados fossem devidamente validados e analisados em profundidade, deveria ser da 
responsabilidade das autoridades competentes tomarem medidas imediatas de salvaguarda da 
população e/ ou ambiente, tal como exigido na legislação em vigor. 

Tabela 2: Avaliação de Consequências (exemplos referidos com maior gravidade) 
Efeitos Parâmetros Distâncias máximas

 Até 12 500 m 
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Toxicidade  

 Até 975 m 
AEGL-1(3) 10 000 m (t (1) 
AEGL-2(3) 10  (1); 2 11 

(2); 50  (2) 
AEGL-3(3) 5051 m (2); 7  (2) 
ERPG 1(4) (5) (1 ppm) 13694 m; 31276 m 
ERPG 2(4) (5)  (3 ppm) 
ERPG 2(4) (5) (0,2 ppm) 

6077 m 
41900 m 

ERPG 3(4) (5) (20 ppm) 
ERPG 3(4) (5) (30 ppm) 

1071 m 
2389 m 

Sobrepressão 
0,03 bar 1845 m; 2220 m 
0,1 bar 740 m; 850 m 
0,3 bar 630 m; 3 734 m 

Radiação 
Térmica 

5 kw/m2 1385 m
12,5 kw/m2 765 m
37,5 kw/m2 375 m

(1) para este estabelecimento, as consequências do cenário são explicadas da seguinte forma: “Assim, se
não ocorrer ignição formar-se-á uma nuvem tóxica que pode provocar danos por exposição a
concentrações superiores aos vários níveis numa extensão de vários quilómetros.”

(2) este estabelecimento apresenta 15 cenários de “risco não aceitável”, incluindo 5 cenários referentes
ao “exterior do estabelecimento amplas áreas residenciais” e 5 cenários classificados como “muito
frequentes” (1 acontecimento por ano).

(3) AEGL - Acute Exposure Guideline Levels (USEPA, 20085)
(4) ERPGs - Emergency Response Planning Guidelines (AIHA, 20066)
(5) é referido para este estabelecimento que “dever-se-á considerar como zona de efeitos em caso de

incêndio no local X (unidade do estabelecimento) uma área com um raio aproximado de 48,1 km,
sendo a área onde pode ocorrer probabilidade de morte uma zona de raio inferior a 10 km.”
Adicionalmente “É de estimar que os danos sobre a fauna e flora aquáticas sejam substanciais (…)
considerando a ecotoxicidade dos produtos (…) efeitos muito sérios sobre peixes (…) plantas aquáticas
(…)”.

Questiona-se a validade e precisão de dados encontrados, pressupostos e incertezas associadas 
e se, a utilização de outros pressupostos e ferramentas de software de simulação originariam 
resultados diferentes. Mais se reitera, a necessidade de se definirem níveis de riscos toleráveis 
em território nacional, garantindo as necessárias distâncias de segurança, e que dada a 
gravidade das consequências, as medidas de prevenção, controlo e salvaguarda e de resposta 
ao socorro e emergência deveriam ser devidamente desenvolvidas e implementadas.  

Verificou-se que os estabelecimentos adotam metodologias distintas para análise de risco e 
avaliação de consequências. Nem todos consideraram fontes de risco externas, efeito dominó, 
coexistência com outros riscos, efeitos cumulativos e a hierarquização de riscos e critérios de 
aceitabilidade apresentam racionais distintos. 
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Identificaram-se cenários de consequências severas, irreversíveis e de elevada letalidade, 
abrangendo vastas áreas em redor de determinados estabelecimentos. As populações 
potencialmente afetadas não são caracterizadas ou contabilizadas, não são informadas, 
gerando na sociedade civil uma ausência efetiva de cultura de risco, de adoção de medidas 
preventivas ou de preparação para a resposta. 

Análise de Práticas na Holanda e Reino Unido 
No Reino Unido e a Holanda verifica-se uma representação do risco baseada em sistemas de 
informação geográfica, assente em níveis de risco aceitável, e o acesso do público à 
informação. Existe partilha de bases de dados para interligar os diferentes atores institucionais 
privilegiando a interligação entre as competências operacionais das autoridades de segurança e 
as de planeamento (Tabela 3). 

Tabela 3: Análise comparativa de avaliação de risco na Holanda e Reino Unido 
Aval. de Risco Holanda Reino Unido 

Critério de 
aceitabilidade 
de risco 

Avaliação quantitativa de risco, com 
parâmetros vinculativos definidos por 
lei 

Abordagem de bom senso; 
avaliações orientadas nas 
consequências; aplicação de ALARP 
(as low as reasonably possible) 

Risco social/ 
risco individual 

Risco social fortemente quantitativo; 
dificuldade de estimar 

Baseado na integração da 
estimativa do risco individual com 
dados da população 

Processo de 
decisão/sistema 
institucional 

Sistema de diferentes níveis com 
várias competências institucionais 

Centralizado numa Autoridade de 
Segurança 

Sistemas de 
informação de 
risco e 
elaboração de 
cartas de risco 

Plataforma de partilha de informação 
utilizada como referência para a 
elaboração de cartas de risco e 
transmissão de dados de risco. 
Autoridade responsável pela licença 
de estabelecimentos é também 
responsável pela atualização regular 
de dados. 

A autoridade nacional de segurança 
e saúde (HSE – Health and Safety 
Executive) possui os dados e é 
inteiramente responsável pela 
atualização regular de dados 

Informação 
presente nas 
cartas de risco 

A informação nas cartas de risco é 
extensível a diferentes tipos de risco 
com relevância geográfica. A natureza 
das substâncias armazenadas/ 
utilizadas no estabelecimento e linhas 
de contorno de risco (iso-linhas) 
encontram-se disponíveis a 
utilizadores finais. 

As cartas de risco reportam linhas 
de contorno de risco (iso-linhas) 
somente com o nível de risco/ 
perigo; não é dada informação 
relativa a substâncias perigosas 
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Cartas de risco São utilizadas para informar processos 
de planeamento e utilizadores não 
industriais (envolvendo stakeholders e 
o público em geral)

São diretamente enviadas para 
Agências de planeamento pelas 
autoridades de segurança, sem 
comunicação direta do seu 
conteúdo para a população 

Fonte: Adaptado de Basta, et al., 20077. Tradução do autor 

Modelo Conceptual - Proposta de Metodologia 
O modelo de análise e avaliação de risco proposto pretende contribuir para a uniformização de 
critérios e consequente definição de distâncias de segurança, medidas de prevenção, controlo e 
resposta, em zonas onde se localizam estabelecimentos que pela sua natureza e presença de 
substâncias perigosas possam originar riscos com potencial de causar acidentes graves e danos 
à saúde humana e/ ou ambiente. O modelo geral é apresentado na Figura 1. Neste modelo 
conceptual, a avaliação de risco envolve o desenvolvimento da análise de risco e inclui ainda a 
gestão e comunicação de risco, preparando/ preservando os potenciais recetores (população 
em geral, trabalhadores e áreas ambientalmente sensíveis, incluindo espécies de fauna e de 
flora). Inclui ainda a avaliação de danos económicos, envolvendo infraestruturas, edificações, 
património natural e cultural. 

Figura 1: Análise e Avaliação de Riscos 
Fonte: adaptado de Santos, 20058 

O risco resulta de uma combinação entre a probabilidade de ocorrência de um acontecimento 
(não desejável) e a magnitude/severidade das consequências desse mesmo acontecimento. 
Esta metodologia, permite a atribuição de um nível de probabilidade de ocorrência e a sua 
correspondente severidade a cada evento, baseado na identificação e caracterização dos 
perigos, resultantes das diversas potenciais utilizações da área de estudo. O risco, é então 
determinado pelo produto entre o valor de probabilidade atribuído à ocorrência e o seu 
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correspondente valor de severidade. À probabilidade, são atribuídos cinco níveis, que variam 
de um a cinco, de improvável a frequente, definidos de acordo com a frequência de ocorrência 
dos perigos e eventos identificados (Figura 2). Estes níveis são definidos caso a caso de acordo 
com as características do estabelecimento. 

Figura 2 – Níveis de Probabilidade (à esquerda) e de Severidade (à direita) 

À Severidade são atribuídas quatro categorias, que variam de um a quatro, de negligenciável a 
catastrófica, definidas de acordo com o grau de gravidade das consequências, decorrentes da 
exposição aos eventos em estudo (Figura 2). Também estas categorias devem ser definidas 
caso a caso de acordo com as características do objeto (estabelecimento) em estudo. 

Do produto destes dois fatores, probabilidade e severidade, são classificados os riscos. Esta 
classificação é representada numa matriz de risco, com duas entradas, onde se representam as 
categorias de severidade e os níveis de probabilidade (Figura 3). O risco, varia então numa 
escala de cinco graus, variando de “A” a “E”, sendo o mais reduzido denominado de “Risco 
Muito Baixo” (A) e o mais elevado denominado “Risco Intolerável” (E) (Figura 3). 

Figura 3 – Matriz de Risco (à esquerda) e Classificação de Risco (à direita) 
Fonte: Adaptado de US Department of Defense, 20009; US Department of Defense, 199310 
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O processo de avaliação e análise de risco utiliza conhecimentos de ciência, engenharia, 
probabilidade e estatística para estimar e avaliar a magnitude e possibilidade de riscos para a 
saúde e o ambiente. Trata-se de uma abordagem multidisciplinar que apoia as partes 
interessadas a tomar decisões integradas e informadas para prevenir, reduzir e controlar os 
riscos. O modelo proposto para avaliação de consequências e determinação de risco baseia-se 
numa adaptação de bibliografia variada, nomeadamente, no documento desenvolvido pela 
USEPA (United States Environmental Protection Agency, Risk Assessment Guidance for 
Superfund, 1989) complementada pela adoção de princípios de Análise Preliminar de Riscos 
tecnológicos, apoiada nos resultados de estudos HAZOP (Hazard and Operability) e pela 
metodologia utilizada para a caracterização do risco, fundamentada nos normativos do 
Departamento da Defesa dos Estados Unidos, a Military Standard System Safety Program 
Requirements, MlL-STD - 882C, de 1993 e a MlL-STD – 882D, de 2000. A metodologia considera 
como pressuposto o pior caso cenário para os riscos tecnológicos e para os riscos naturais. Não 
são considerados o potencial de efeito dominó nos cenários de risco a representar 
cartograficamente. 

A comunicação de risco é de grande importância no modelo permitindo a construção 
colaborativa da segurança na área de localização do estabelecimento. Contém uma elevada 
componente psicológica e social, que deve ser harmonizada quanto à perceção de risco dos 
vários intervenientes (e.g., empresários/ operadores do estabelecimento, decisores, 
autoridades, academia, cidadãos, trabalhadores, media, agentes de proteção civil). 

Em situações de ausência de comunicação de informação e de ocorrência de acidentes a 
reconstrução de sentimentos de cooperação e aceitação por parte do público direta ou 
indiretamente afetado é um processo que pode ser complexo e difícil. É importante, a inclusão 
de metodologias de análise de risco nos processos de tomada de decisão e de minimização de 
riscos existentes, por forma a criar ou melhorar a qualidade da saúde e de vida dos cidadãos e 
no sentido de providenciar uma melhor proteção da saúde humana e do ambiente. 

Conclusões 
A prática da implementação da legislação nos dezassete estabelecimentos analisados 
demonstra uma aplicação de metodologias e pressupostos diferenciados, refletindo um vazio 
de orientação metodológica, que não tem permitido comparabilidade nem concretizar uma 
efetiva gestão de risco no território. O estudo permitiu concluir que é fundamental proceder a 
uma definição de risco aceitável/ tolerável para o país, de distâncias de segurança entre os 
geradores do risco e os tomadores do risco, e de uma efetiva comunicação de risco às 
populações. O modelo proposto pretende preencher estas lacunas, utilizando uma compilação 
harmonizada de metodologias aplicáveis quer a riscos naturais quer tecnológicos, permitindo a 
avaliação de várias naturezas e tipologias de risco que cumulativamente podem contribuir para 
a ocorrência de um acidente grave, contribuindo para a geração de uma coexistência 
equilibrada entre as necessárias atividades económicas, a salvaguarda de pessoas e ambiente.  
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Especial atenção e cuidado devem ser dados à comunicação de risco que permita a geração de 
efetiva capacitação dos cidadãos para fazerem face a situações de risco e de emergência e 
saberem tomar as melhores decisões acerca da proteção das suas vidas. A história tem 
demonstrado que em situações de ausência de comunicação de informação e/ou de ocorrência 
de acidentes, a reconstrução de confiança e de sentimentos de cooperação e aceitação por 
parte do público direta ou indiretamente afetado é um processo que pode ser complexo e 
difícil.  

É possível inferir a importância da inclusão de metodologias de análise e avaliação de risco nos 
processos de tomada de decisão, por forma a criar ou melhorar a qualidade da saúde e de vida 
dos cidadãos e no sentido de contribuir para e a construção de sociedades mais resilientes, 
solidárias e sustentáveis. 
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Resumo 

O presente artigo buscou analisar as práticas sustentáveis, voltada para os meios de 
hospedagens no município de Tamandaré, no Litoral Sul do Estado de Pernambuco.   É de 
sua importância esse estudo, devido ao crescimento das atividades turísticas em áreas 
litorâneas, ocasionando o crescimento econômico local.  Em relação aos métodos e dados, 
foram realizados pesquisas de caráter descritivas e explicativas, através de levantamento 
bibliográfico, coletas de dados e questionários.  A pesquisa contribuiu para identificar as 
necessidades relativas ao Sistema de Gestão Ambiental nos meios de hospedagens e ações 
que possibilitem  como forma alternativas de minimizar os impactos negativos na área de 
proteção ambiental, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural e social do 
município.  

 

Introdução 

 

O segmento da atividade econômica do turismo no Brasil,  vem se tornando destaque, 

contribuindo para a geração de renda e de emprego, além da ampliação dos fluxos do 

turismo para diferentes destinos. De acordo com Castelli (2003), a expansão do turismo 

favoreceu o empreendedorismo dos meios de hospedagens, sendo o setor de importância 

para o desenvolvimento socioeconômico de destinos ou áreas de interesses turísticos. 

 

A faixa do litoral brasileiro, especialmente na Região do Nordeste, apresenta um vasto 

crescimento econômico direcionado ao turismo, agregando inúmeras atividades de atrativo 

para promover o desenvolvimento do local de forma sustentável, tornando a região 

privilegiada decorrente ao clima favorável e da diversidade existente.  

 

Devido ao clima tropical e suas belezas naturais que atraem turistas de todas as regiões do 

mundo, o Nordeste, vêm crescendo através do segmento hoteleiro, principalmente em 

ambientes litorâneos de atrativo turístico ocasionados pelas áreas naturais.  Decorrente do 

aceleramento e do desenvolvimento das atividades turísticas houve a necessidade da 

implantação dos meios de hospedagens para agregar valores e contribuir para o 

crescimento de áreas que apresentam maior fluxo de turistas. 
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Neste sentido, vale ressaltar que os meios de hospedagens segundo, o Artigo 23 da Lei 

no11. 771/2008 compreende-se: 

 

“Por empreendimentos ou estabelecimentos que independentemente de sua forma de 

constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em 

unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços 

necessários aos usuários, denominado de serviços de hospedagem, mediante adoção de 

instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária” (BRASIL, 2008).  

 

Os meios de hospedagens contribuem para beneficiar as atividades econômicas, comercias, 

ocasionando elevação da renda da população local e massificação, favorecendo a dinâmica 

do turismo na região. Diante do grande e complexo processo de expansão da atividade 

turística em direção aos ambientes naturais, impactos e problemas ambientais de naturezas 

diversas vêm tornando-se cada vez mais visíveis (GONÇALVES, 2004).  

 

Em face dessa dinâmica, surge a estruturação de mecanismos de gestão ambiental capazes 

de induzir uma postura ambientalmente responsável por parte dos empreendimentos 

hoteleiros, observando-se na literatura a existência de quatro alternativas propostas: o 

Sistema Ambiental da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), o mecanismo de 

Produção Mais Limpa (P+L), o Sistema Ambiental Autônomo e a ISO 14000 (GONÇALVES, 

2004). 

 

Nesse contexto, levantam-se as seguintes questões: quais os entraves e as oportunidades 

presentes na viabilização da gestão ambiental em meios de hospedagem?  Elas variam 

conforme o porte do meio e a complexidade dos ambientes naturais onde encontram-se 

inseridos? Quais as particularidades desse processo associado aos meios de hospedagens 

situados em áreas litorâneas? Em meio a essas indagações, o presente trabalho faz uma 

análise dos entraves e das oportunidades apresentadas para a viabilidade da gestão 

ambiental em meios de hospedagens localizados no Nordeste brasileiro, especificamente, 

no município de Tamandaré, localizado no litoral Sul do Estado de Pernambuco. 

O crescimento do turismo no território de Tamandaré ocorreu antes mesmo de se tornar 

município, ocasionando de forma desordenada e sem planejamento local. A expansão do 

turismo contribuiu para as instalações dos meios de hospedagens, inicialmente nos anos de 

2000, nas praias de Tamandaré, Campas e Carneiros, onde se apresentar maior 

concentração das atividades turísticas (GOMES, 2013).  

 

Devido a tais fatores, torna-se necessário a implantação do Sistema de Gestão nos meios de 

hospedagens, para contribuir com as atividades turísticas de forma sustentável, visando 

através das iniciativas dos meios de empreendimentos privados (GONÇALVES, 2004). 

Portanto, é importante compreender as relações e dinâmica sobre a gestão ambiental nos 
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meios de hospedagem e suas articulações, buscando analisar as práticas sustentáveis no 

município de Tamandaré e os benefícios em relação à minimização dos impactos ambientais 

na região. 

 

Métodos e dados 

A pesquisa tem por base, a sistematização, sendo de caráter descritiva, para obter uma 

série de informações dos fatos e fenômenos que determina a realidade (TRIVIÑOS, 1987) e 

explicativa  para identificar os fatores norteadores e determinantes para o aprofundamento 

do conhecimento para a pesquisa em estudo (Gil, 2007).  

 
De acordo com a Figura 01, foram definidas as cinco etapas para o desenvolvimento da 

pesquisa: 

 
Figura 01: Etapas da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo  autor, 2017.  

 

Na primeira etapa da pesquisa foram realizadas através do levantamento bibliográfico 

relevantes em livros, artigos acadêmicos, dissertações, teses e base de dados (Períodicos da 

Capes e Google acadêmico)  onde buscou-se autores que desenvolvem trabalhos nas áreas 

de turismo, meios de hospedagens, gestão ambiental e sustentabilidade. 

  

Na segunda etapa foi realizado um levantamento para identificação dos meios de 

hospedagens do munícipio de estudo, através das plataformas do Governo do Estado de 

Pernambuco, Prefeitura do Municipio de Tamandaré-Pe e do Ministério do Turismo, para 

localização do universo da pesquisa.  
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Na terceira etapa foi realizado a caraterização da área de estudo por base de dados e 

informações pertinentes sobre a localidade da pesquisa. Na quarta etapa, dentre os 37 

meios de hospedanges  fornecidos pela Secretária de Turismo do Munícipio de Tamandaré-

PE, foram aplicado 20  (vinte) questionários com perguntas abertas e fechadas, aplicadas 

com gestores ou responsáveis, para fundamentação do trabalho e aprimoramento na coleta 

dos dados, realizados no período de setembro e novembro de 2017.  Na quinta etapa, 

foram realizados análises por parte das interpretações dos dados coletados para adquirir os 

resultados desta pesquisa.  

  

 

Caraterização da Área de Estudo  

De acordo com a Figura 02 o munícipio localizado no Litoral Sul do Nordeste, no Estado de 

Pernambuco – Brasil (8° 47’20” S e 35°06’45” W ), fica a 110 Km da Capital. Apresenta uma 

extensão de aproximadamente 9 Km, em sua costa formada pela baía de Tamandaré, praia 

de Campas e pelas Praia dos Carneiros   (MAIDA E FERREIRA, 1997).  As principias vias de 

acesso ao município é través das rodovias BR- 101 (sul) e PE-60.  

 

Tamandaré apresenta 214.307 de área da unidade territorial, com densidade demográfica 

de 96,66 hab/km. Segundo os dados do IBGE 2010, a população local é representada por 

20.715 habitantes.  
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Figura 02: Mapa de localização do Município de Tamandaré-PE. Fonte: Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. Adaptado por Carlos Eduardo  Santos de Lima, 2017. 

 

O município de Tamandaré integra a Região de Desenvolvimento (RD), denominada  como 

RD-10, na qual fica localizada na Mesorregião da Zona da Mata Pernambucana, 

caracterizada desde o contexto histórico até os dias atuais pela produção de monocultura 

da cana-de-açúcar e sua diversificação(FIRMINO, 2006).    

 

O município está inserido em quatro Áreas de Proteção Ambiental (APA): a Reserva 

Biológica (ReBio) de Saltinho, a APA Federal Costa dos Corais, a APA Estadual de Guadalupe 

e o Parque Natural Municipal Forte de Tamandaré, além de vários fragmentos 

remanescentes de Mata Atlântica, por está inserida em uma APA.   
 

Resultados 
 

De acordo com análises apresentadas no levantamento, visa que o munícipio de Tamandaré 

é uma Unidade de Conservação Ambiental que deve ser protegida.  
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Segundo dados da prefeitura municipal, Tamandaré apresenta uma estrutura de gestão 

ambiental, com vários órgãos públicos que contribuem para articulação, como: a Secretária 

do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente 

(COMDEMA) e Fundo Municipal de Meio Ambiente e com a colaboração do Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), Agência Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH), 

Instituto Recifes Costeiros (IRCOS), Associação de Hotéis, Pousadas Restaurantes (AHPREST) 

e o Conselho de Turismo (COMTUR), que contribuiu para o gerenciamento local.  

 

Apesar dos órgãos públicos e da estrutura de uma gestão ambiental, o município evidência 

de vários entraves em relação às atividades turísticas decorrentes dos meios de 

hospedagens, pela qual demonstra a falta de gerenciamento e dificuldades para a prática 

sustentável.  

 

De acordo com o cadastro dos meios de hospedagens fornecidas pela a Secretária de 

Turismo do munícipio de Tamandaré –PE, são trinta e sete empreendimentos cadastrados 

no sistema de hopitalidade, as mesmas possuem o alavrá de funcionanento que torna-se 

necessário para enquadrar  com as demanadas solicitadas para o meio de hospedagem, e 

ser cadastrado no  Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do 

turismo e o alvará da prefeitura local, tornando necessário o licenciamento ambiental pelo 

CPRH, pois encontra-se em uma Área de Proteção Ambiental. 

 

Foram identificadas que os meios de hospedagens no município de estudo praticam 

algumas formas de sustentabilidades nos empreendimentos, porém não apresentam um 

padrão ou normas que se enquadrem para o meio de hospedagem sustentável, mas que 

existem interesse dos próprios proprietários ou gerentes em se adequar em um parâmetro 

que venha contribuir para reduzir os impactos ambientais no município local, possibilitando 

melhor qualidade de vida na comunidade local e para os hospedes.   

 

A visita a técnica ao município de Tamandaré possibilitou analisar os empreendimentos 

hoteleiros, pela qual demonstrou aspectos positivos e negativos. Dentre os 37 meios de 

hospedagens, foram realizados para análise 20 empreendimentos, através da aplicação dos 

questionários. 

 

De acordo com o questionário, os meios de hospedagem tem cerca de 01 ano à 30 anos de 

funcionamento, com em média 05 unidade habitacionais a 50 unidades  corresponde as 

necessidades dos hospedes em relação aos meios de serviços oferecidos como:  ar 

condicionado nos cômodos, acesso a internet, ambiente sociais, café da manhã e 

estacionamento para melhor comodidade.  

 

A partir dos dados coletados, foi realizado um traço do perfil através da amostragem do 

universo dos meios de hospedagens de acordo com as perguntas realizadas.   
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Figura 03: Conhecimento  sobre a APA. Elaborado pelo autor, 2018 . 

 

No Figura 03, 45% dos entrevistados sinalizaram que os empreendimentos não estavam 

inseridos em uma Área de Proteção Ambiental - APA, 35 % tinha esse conhecimento em 

relação aos seus empreendimentos e 20% não souberam responder, deixando evidente 

nesta pesquisa que cerca de 55% dos responsáveis ou gerentes não apresentam essa 

informação fundamental para uma região que apresenta inúmeras unidades de conservação 

ambiental que devem ser protegida e zelada.  

 
Figura 04: Conhecimento  Sistema de Gestão Ambiental - SGA. Elaborado pelo autor, 

2018. 

 

No Figura 04, foi possível analisar que cerca de 60% dos empreendimentos não apresenta 

Sistema de Gestão Ambiental, 10% se encontra em fase de implantação, 20% não obtêm 

esse tipo de informação a cerca do estabelecimento e 10% apresentaram que tinha o SGA, 

cabe ressaltar que os que apresentaram o Sistema de Gestão Ambiental, apresentam cerca 
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de mais de 01 ano a 08 anos de funcionamento, enquanto as mais antigas (entre 09 a 30 

anos de funcionamento), não apresenta nenhum tipo de SGA.  

 
Figura 05: Conhecimento  Sistema de Gestão Ambiental - SGA. 

Elaborado pelo autor, 2018. 

 

No Figura 05, apresenta a relação dos empreendimentos com os gestores das APA’s, 

visando a conservação ambiental da localidade, no qual apresentou 45% dos 

gestores/responsáveis pelos meios de hospedagem respoderam ter uma boa relação e 

participar de reuniões voltadas a essa questão ambiental, porém 10% alegaram que  

apresentam  dificuldades em relação com os gestores, pois não apresentam interesses nas 

questões voltadas para o empreendimento hoteleiro, 30% afirmaram não apresentar 

nenhuma relação direta e 15% não tem apresentaram nenhuma informação sobre esse tipo 

de relação. 

 

Todos os empreendimentos hoteleiros adotam algum tipo de responsabilidade social, 

precisamente, contribuem para contratação de colaboradores do próprio munícipio, 

concientizam os hóspedes em relação as ações socioambientais através de mural 

informativos ou planfletos, ajuda a prservar a cultura local, reduz o consumo de energia 

através  de chave-cartão, sensores de presença, lampadas de consumo reduzido, possui um 

meio de comunicação aberto entre os funcionários e os próprios hóspedes, apresentando 

arquitedora do estabelecimento propício para ventilação natural e aproveito da ilumnação 

solar, visando  evitar o consumo desnecessário de energia, além de incentiva os hóspedes 

na economização de água e energia. 
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Conclusão 
  

O desenvolvimento do município de Tamanadré, através das atividades turísticas, tendo 

como base os recursos naturais como matéria-prima, torna-se fundamental para o 

crescimento dos setores hoteleiros no municipio de Tamandaré.   

 

Em Tamandaré, o programa de Gestão Ambiental é preambular, na qual precisa de maior 

incentivo dos meios de hospedagens em articular com os gestores das áreas de conservação 

ambiental para programas voltados a sustentabilidade hoteleira.  

 

Os meios de hospedagens têm um papel fundamental no que se refere a questões 

ambientais e deve ser comprometida com as atividades voltadas para práticas sustentaveis, 

desde a construção do empreendimento até o momento de funcionamento, cumprindo a 

legislação ambiental e mininizando o uso de água, energia, materiais, reduzindo os resíduos 

sólidos e os reaproveitando. Além de sensibilizar clientes e fornecedores para proteger o 

meio ambiente, implantando práticas sustentáveis no ambiente hoteleiro.  

 

Diante de tais informações, o municipio de Tamandaré, apresentam a necessidade de se em 

quadrar em uma gestão ambiental que seja adequada para o ambiente que precisa ser 

conservado, possibilitando alternativas sustentáveis econtribuindo para o desenvolvimento 

local e atrativo turistico.  

 

O trabalho buscou apresentar os entraves e contribuições para compreender o 

desenvolvimento do turismo através dos meios de hospedagens e como a gestão ambiental 

que pode possibilitar para o empreendimento, novas oportunidades de desenvolvimento 

sustentável. 

 

 A pesquisa permitiu identificar as alternativas que podem ser implantadas no setor 

hoteleiro que venham através das parcerias dos órgões gestores contribuir para o 

gerenciamento da gestão ambiental, reduzindo os impactos ambientais na área de proteção 

e favorecendo para o desenvolvimento econômico, cultural e social da localidade.  
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Resumo 
A segurança é apontada como o principal fator para a falta de adesão à bicicleta enquanto 
meio de transporte. O principal objetivo deste trabalho é analisar as diferenças 
relativamente ao desempenho do tráfego, emissões e segurança do ciclista a circular em 
faixas de rodagem com e sem vias dedicadas para a prática do ciclismo. A metodologia 
deste trabalho tem como base um caso de estudo real que utiliza uma plataforma de 
simulação microscópica de tráfego (VISSIM), segurança rodoviária (SSAM) e emissões 
(Vehicle Specific Power – VSP) para analisar tempo de viagem, conflitos e estimar emissões 
de dióxido de carbono (CO2) e de óxidos de azoto (NOx). O software PC-CRASH foi usado 
para analisar efeito de velocidade de circulação de veículos motorizados em acidentes 
envolvendo ciclistas. 

Introdução e objetivos  
Devido aos benefícios inerentes à utilização da bicicleta relativamente aos problemas 
ambientais, tem havido um aumento na utilização deste meio de transporte.1 Substituindo 
os veículos a motor por bicicletas em áreas urbanas é possível melhorar o desempenho de 
tráfego e emissões2, sendo que os países Nórdicos da Europa apresentam a maior taxa de 
ciclistas que varia dos 10% aos 27%.3 Uma das preocupações inerentes ao uso das bicicletas 
é a exposição ao risco a que os ciclistas se encontram.4 Ainda assim, o numero de acidentes 
fatais com ciclistas decresceu 30% entre 2005 e 2014 nos países pertencentes ao EU28 e 
2100 ciclistas foram mortos em acidentes de trânsito em 2014, constituindo 8.1% dos 
acidentes fatais de trânsito. Um exemplo será a Holanda e a Dinamarca que obtiveram as 
maiores taxas de acidentes fatais, sendo de 25% e 16% respectivamente.3 
Os principais objetivos deste trabalho são: comparar a variação dos tempos de viagem, 
indicadores de segurança/emissões com a presença e ausência de vias dedicadas para 
bicicletas; avaliar o tempo de viagem, indicadores de segurança e taxa de emissões em 
diferentes rotas; investigar o impacto das velocidades dos veículos motorizados na 
segurança do ciclista nas colisões entre bicicletas e veículos. 
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 Metodologia 
Para este trabalho, consideraram-se diferentes rotas na cidade de Aveiro. Foi utilizado um 
modelo de tráfego microscópico (VISSIM)5 para examinar o desempenho de tráfego. O 
conceito de potência especifica do veículo (VSP)6 é usado para estimar emissões de dióxido 
de carbono (CO2) e óxidos de azoto (NOx). Os conflitos entre veículos motorizados e ciclistas 
foram analisados com o modelo SSAM7. 

 Figura 1 demonstra a metodologia seguida para elaborar este trabalho. 

 
 Matrizes origem-destino  
 Fluxo de tráfego 
 Dados dinâmicos 
 Tempo dos ciclos dos sinais de trânsito  

 
 
 

 Volumes de tráfego 
  
           

 Tempo de viagem e velocidade  

 Conflitos 
 CO2, NOX  

                                                                                                          

 Conflitos 

 
 

 

Figura 1: Metodologia. 

 
Para explorar o efeito da variação da velocidade dos veículos motorizados na segurança dos 
ciclistas foi utilizado o software PC-CRASH (versão 11.1). 

Dados recolhidos 

Modelação de Tráfego (VISSIM) 

VSP 

Validação  

 Cenários de tráfego 

Rotas sem vias dedicadas a bicicletas (I) Rotas com vias dedicadas a bicicletas (II) 

Resultados e discussão 

SSAM 

Validação  

Calibração  

PC-CRASH 

294

Parte III



 

Seleção de rotas e recolha de dados dinâmicos 
A rede urbana selecionada (Figura 2) inclui quatro rotas alternativas (A, B, C, D) entre a 
Universidade de Aveiro e o centro comercial Glícinias. Foram recolhidos dados de dinâmica 
de veículos motorizados e bicicletas (velocidades de circulação, acelerações) dois dias da 
semana em diferentes horários: 9:30 até 11:30 e 17:00 até 19:00. 
 

 
 

 
Figura 2: Rede desenvolvida no modelo de tráfego VISSIM  

 
Modelação de tráfego 
O modelo VISSIM foi utilizado para modelar o desempenho de tráfego, pois permite inserir 
vários parâmetros de tráfego de entrada e dados geométricos das interseções. Por sua vez, 
é possível interligar modelos de emissões e segurança a este modelo de simulação. 
O VISSIM simulou operações de tráfego com um cruzamento semaforizado foi baseado na 
operação de tempo fixo.5 Foram considerados os seguintes critérios no VISSIM: via dedicada 
para bicicletas com 1.5m de largura e separada da via principal8; também foram 
consideradas as dimensões das mesmas e dos veículos motorizados.9 O VISSIM foi calibrado 
com base nos volumes de tráfego observados e estimados. Calibrou-se também o 
comportamento do condutor que inclui a distância média de paragem quando o condutor 
segue outro veículo; distância de segurança e visibilidade relativamente a pontos mortos e 
mudança de vias (fator de redução da distância de segurança, e máxima distância para 
travagem cooperativa). Foram usadas estatísticas modificadas do qui-quadrado que 
incorporam diferenças relativas e absolutas (Geoffrey E. Havers - GEH), em comparação com 
os volumes observados e estimados. Quinze simulações foram executadas para cada 
cenário teste.10,11 
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Emissões 
Para estimar as emissões de Dióxido de Carbono (CO2) e óxidos de Azoto (NOX) utilizou-se a 
metodologia VSP baseado no conceito de potência específica do veículo. Com esta 
metodologia é possível estimar segundo a segundo os diferentes perfis de velocidades para 
um veículo ligeiro de passageiros6 tendo ainda a capacidade de estimar emissões em 
interseções com diferentes controlos de tráfego.12-15  
A equação genérica do VSP é demonstrada da seguinte forma6:   

VSP= v . [1.1 a+9.81 .sin (arctan(d) )+0.123]+0.0003v3                   
Em que VSP é potência específica do veículo (kW/ton); v é velocidade instantânea (m/s); a é 
a aceleração instantânea (m/s2); d é o declive (%). O VSP é caracterizado por 14 modos 
diferentes e cada modo está associado a diferentes gamas de taxas de emissão. É 
importante referir que por causa do terreno ser plano negligenciou-se o declive. Foi 
considerado o seguinte parque automóvel nacional16: 44.7% veículos ligeiros de gasolina, 
34.3% veículos ligeiros a diesel e 21% veículos ligeiros comerciais a diesel. 
 
Modelo de segurança 
Para a análise de segurança foi utilizado o software SSAM (Surrogate Safety Assessment 
Model).7A avaliação da segurança do trânsito depende da análise de dados de acidentes, 
em que o número de acidentes é usado como medida para avaliar o desempenho de 
segurança das infraestruturas rodoviárias.17 Para cada simulação o SSAM guarda as 
trajetórias dos veículos do modelo de tráfego que podem ser conectadas a modelos de 
tráfego como o VISSIM determinando que certo evento satisfaça as condições para ser 
declarado de conflito. Para simular as colisões entre veículos motorizados e bicicletas e 
demonstrar as vantagens das vias dedicadas às mesmas foi usado o software PC-CRASH 
(versão 11.1). 18 

Resultados e discussões 
Calibração e validação 
Os dados recolhidos das vias principais foram usados para calibrar e validar o modelo de 
simulação. Para encontrar uma boa correlação entre os dados observados e estimados 
utilizando uma regressão linear (R2 = 0.85) foi necessário alterar os parâmetros de tráfego e 
do condutor. Quanto ao modelo de validação, foram filmadas 4 horas de vídeo nas 
intersecções principais da rede de forma a ser possível obter conflitos de tráfego e registar a 
informação associada a cada conflito. Os resultados do modelo VISSIM foram classificados 
em intervalos de 15 minutos. Os conflitos observados são classificados em três tipos: (a) 
conflitos traseiros, (b) conflitos na mudança de via, (c) conflitos de atravessamento. 
Modelos de regressão linear foram ajustados para relacionar os conflitos simulados com os 
observados, em que foi obtido uma correlação superior a 0.74 (R2).  
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Resultados do cenário alternativo (via dedicada) 
Os resultados demonstram que a rota A tem o menor tempo de viagem entre a origem e 
destino para bicicletas (379s) e veículos motorizados (388s). Existe uma redução no tempo 
de viagem para as quatro rotas para veículos motorizados de 4% a 8% e para bicicletas de 
6% a 18% (Tabela 1). 
É possível notar que o tempo de viagem das bicicletas utilizando vias dedicadas é menor 
que os veículos motorizados sem as vias dedicadas propostas. Por exemplo na rota A e B o 
tempo de viagem das bicicletas é de 379s e 468s respetivamente enquanto que para os 
veículos motorizados é de 404s e 455s.  
Relativamente à segurança os valores de TTC aumentaram demonstrando que existe menos 
conflitos. Para as diferentes rotas os números de conflitos diminuíram entre 13% a 24% 
(Tabela 1), sendo a rota C a mais segura no que diz respeito a conflitos. Esta rota também 
representa as menores taxas de emissões de CO2 e NOX. Enquanto a máxima melhoria de 
emissões para NOX foi de 3%, para as emissões de CO2 foi possíveis melhorias de 2% a 7% 
nas diferentes rotas. Devido à presença de dois semáforos do maior volume de tráfego e da 
distância percorrida ser superior, a rota D apresenta os piores resultados.  

 
Tabela 1: Resultados de conflitos rodoviários e emissões 

Rota A B C D 
Tempo médio de 

viagem (s) 

(veiculos a motor) 

Sem via de bicicleta 404 455 510 656 

Com via de bicicleta 388 419 490 603 

Variação  -4% -8% -4% -8% 

Tempo médio de 

viagem (s) 

(bicicleta) 

Sem via de bicicleta 461 497 638 774 

Com via de bicicleta 379 468 570 671 

Variação  -18% -6% -11% -13% 

Conflitos totais 

(n) 

Sem via de bicicleta 89 92 75 144 

Com via de bicicleta 68 80 61 123 

Variação -24% -13% -19% -15% 

TTC 

(s) 

Sem via de bicicleta 1.14 1.14 1.13 1.08 

Com via de bicicleta 1.20 1.23 1.23 1.0 

Variação +5% +8% +9% -7% 

CO2 

(g/km) 

Sem via de bicicleta 192.6 193.6 176.2 246.9 

Com via de bicicleta 181.4 190.1 165.6 228.2 

Variação -6% -2% -6% -7% 

NOX 

(g/km) 

Sem via de bicicleta 0.370 0.340 0.263 0.456 

Com via de bicicleta 0.358 0.331 0.260 0.444 

Variação -3% -3% -1% -3% 

         Legenda: Foi analisado como modelo de segurança “time-to-collision” (TTC) 
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Simulação do PC-CRASH para colisões Veículos motorizados-bicicleta 
Nesta secção explora-se a relação entre a velocidade do veículo motorizado e as lesões 
provocadas ao ciclista. Foi definido que a distância da localização do ponto de impacto da 
cabeça do ciclista no veículo até à frente do veículo (CHID) 18 representa o ponto de impacto 
da cabeça por ser considerado o principal fator para analisar as lesões do impacto.   
Por causa de afetarem os resultados é necessário considerar fatores como o ângulo de 
colisão, velocidade de colisão, forma do veículo e posição inicial, pois são os principais 
fatores que também vão influenciar a cinemática do ciclista.18,19  
Através do PC-CRASH (versão 11.1) foi simulado um acidente na traseira de um veículo 
entre uma bicicleta e um veículo motorizado em condições de pavimento seco e sob 
condições climáticas secas. Por causa de estar definido que se o angulo de conflito é ≤ 30° o 
conflito ocorre entre dois veículos7 assumiu-se neste estudo um angulo de 30° entre 
bicicletas e veículos motorizados. Variou-se a velocidade inicial dos veículos motorizados 
entre 32 km/h e 88 km/h. Considerou-se a seguinte sequência de colisão: reação-
desaceleração-travagem-desaceleração. Incluíram-se os seguintes parâmetros no modelo: 
parâmetros gerais do veículo motorizado e bicicleta (como comprimento, largura, etc), 
condutor e ciclista (sexo, peso, altura), coeficientes de restituição (0.1) e fricção (1.0). Foi 
considerada uma velocidade de 5km/h e constante para a bicicleta. A distância longitudinal 
entre bicicleta e veículos motorizados é de 3.5 metros antes da colisão. Uma vez que a 
forma do veículo pode influenciar os resultados dos impactos, selecionou-se um tipo de 
veículo com uma forma mais genérica possível da base de dados do PC-CRASH (Renault Clio 
IV 2012). Teve que se desenhar também uma bicicleta com o ciclista para o modelo.  
A figura 3 representa um tipo de colisão com detalhe entre uma bicicleta e um veículo 
motorizado. 
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Figura 3: tipo de colisão (traseira 30°) para o veículo motorizado e bicicleta. 
  

Os resultados mostram que o ponto do impacto do ciclista no veículo é menor para 
velocidades entre 45 km/h e 60 km/h do que nas outras velocidades praticadas. Na Tabela 2 
pode-se ver que a localização do impacto da cabeça do ciclista para a velocidade máxima é 
aproximadamente no meio do vidro.  
  
Tabela 2: Distância longitudinal do impacto da cabeça do ciclista com um Angulo de colisão 

de 30º  
Número de 
simulações 

Velocidades de impacto 
do veículo motorizado  

(km/h) 

CHID  
(m) 

1 36.2 1.01 

2 40.2 1.07 

3 47.1 1.10 

4 48.8 1.18 

5 53.7 1.04 

6 58.3 1.12 

7 59.5 1.09 

8 63.0 1.12 

9 66.0 1.26 

10 67.7 1.30 

11 70.3 1.41 

12 73.0 1.51 

13 75.4 1.55 

14 78.6 1.60 

15 81.0 1.63 
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Conclusão 
Este trabalho propõe uma via dedicada a bicicletas numa rede urbana de forma a melhorar 
o desempenho de tráfego, emissões e segurança em comparação com um trabalho anterior 
que não considerou este tipo de vias.  
Foi feita uma análise microscópica utilizando o modelo de tráfego VISSIM em conjunto com 
a metodologia VSP e modelo SSAM. Tanto para ciclistas como para condutores, os dados de 
saída analisados foram o tempo de viagem médio, emissões de CO2 e NOx, número de 
conflitos e TTC. Os resultados do PC-CRASH demonstram que a velocidades superiores 
(entre 60 km/h e 80 km/h) o ponto de impacto da cabeça é próximo ao centro do pára-
brisas. Os resultados mostraram que a presença de uma via para ciclistas melhora os 
desempenhos de tráfego, emissões e segurança tanto para condutores e como ciclistas. 
Neste sentido a rota D apresenta os piores desempenhos enquanto a rota C apresenta os 
melhores desempenhos relativamente à segurança e taxas de emissões e a rota A o melhor 
desempenho nos tempos de viagem. A rota A e B representam menor tempo de viagem 
para bicicletas e veículos motorizados.  
A mesma simulação para o PC-CRASH pode ser repetida utilizando diferentes tipos de 
acidentes com diferentes ângulos de acidentes. A velocidade da bicicleta foi considerada 
constante neste estudo. Sugere-se para trabalho futuro variar a velocidade da bicicleta de 
forma a ser possível obter diferentes resultados de segurança. É importante referir que o 
formato do veículo motorizado selecionado pode também alterar os resultados da 
simulação; assim, pretende-se repetir o mesmo tipo de análise para diferentes tipos de 
veículos motorizados em trabalhos futuros. 
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Resumo 
A influência de diferentes modelos de emissões de tráfego rodoviário (TREM e VSP) 
no desempenho do modelo de qualidade do ar CFD VADIS foi avaliada neste trabalho, 
tendo como caso de estudo um bairro típico da cidade de Aveiro. Foram analisados 
dois poluentes (NOX e PM10). Para o poluente NOX foi obtido um desempenho 
adequado do modelo CFD com as duas metodologias de emissões; foi ainda analisada 
a influência das concentrações de fundo nesta estimativa. Para as concentrações de 
PM10, os resultados revelaram que o tráfego rodoviário não é a principal fonte de 
emissão da área de estudo, tendo a combustão residencial um papel preponderante 
face ao período de estudo. Os resultados reforçam a relevância da precisão dos dados 
de emissões como condição inicial dos modelos de qualidade do ar. 

Introdução 
Apesar dos níveis de concentração de poluentes atmosféricos terem sido reduzidos 
nas duas últimas décadas, continuam a verificar-se excedências aos valores limite nas 
áreas urbanas na União Europeia (UE). O crescimento das áreas urbanas, aliado ao 
crescente aumento da densidade populacional e da mobilidade urbana, têm 
contribuído para uma contínua pressão sobre o setor dos transportes, 
nomeadamente o transporte rodoviário, e, consequentemente, das suas emissões. 
As normas Euro aplicáveis aos veículos foram insuficientes para reduzir as emissões 
reais de óxidos de azoto (NOX) para os níveis fixados na legislação, pelo que o 
transporte rodoviário continua a ser um setor estratégico para a melhoria da 
qualidade do ar.1 
 
A UE considera como estratégia fundamental o uso eficiente das infraestruturas 
existentes para reduzir externalidades dos transportes (ex. impactes na saúde). De 
acordo com a literatura, o recurso a sistemas de transportes integrados, inteligentes 
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e sustentáveis, permitirá, por exemplo, a repartição do tráfego por diferentes rotas, 
ou a escolha de uma determinada rota face à informação disponibilizada por eco-
indicadores (económicos, ambientais e de bem-estar). 
 
A modelação numérica com recurso a modelos CFD tem evoluído nos últimos anos 
como uma ferramenta de apoio à avaliação do conforto e saúde humana, tanto em 
termos da análise do escoamento atmosférico, como na avaliação da qualidade do ar 
à escala urbana. Um dos principais desafios na modelação numérica é a obtenção de 
informação associada às emissões atmosféricas, o que a uma escala urbana se 
prende com a estimativa de emissões de tráfego rodoviário. Os inventários de 
emissões atmosféricas são geralmente construídos através de uma das seguintes 
abordagens: i) top-down, baseada no processo de desagregação das emissões totais 
de uma determinada área, para uma área administrativa mais pequena; ii) bottom-
up, baseada na estimativa de emissões usando dados detalhados de cada uma das 
fontes de emissão.2  
 
Neste contexto, o objetivo do presente estudo prende-se com a avaliação da 
influência de diferentes métodos de estimativa de emissões, segundo uma 
abordagem bottom-up, no desempenho do modelo CFD VADIS (Pollutant dispersion 
in the atmosphere under variable wind conditions). Uma área urbana típica da cidade 
de Aveiro foi considerada como caso de estudo e dois poluentes foram analisados, 
óxidos de azoto (NOX) e material particulado com um diâmetro aerodinâmico igual 
ou inferior a 10 m (PM).  
 

Metodologia 
O caso de estudo selecionado é centrado numa avenida principal na cidade de 
Aveiro, a Avenida 25 de Abril (Figura 1). Esta avenida localiza-se perto do centro da 
cidade (1 km a Este do centro), tendo na sua envolvente uma zona residencial que 
inclui, duas escolas secundárias e uma estação de monitorização da qualidade do ar 
(EQA, classificada como estação urbana de tráfego de acordo com a tipologia da 
fonte de emissão). O domínio de estudo considera 297 edifícios, com alturas que 
variam entre os 3 m e 24 m, e um total de 310 árvores com uma altura variável 
(tronco e copa) entre os 3 e 15 m. No que diz respeito às condições meteorológicas 
locais, a área de estudo é caracterizada por ventos dominantes de Noroeste com 
velocidades a variar entre 2 e 6 m·s-1. 
 
No domínio considera-se uma única fonte de emissão, neste caso a avenida principal 
(com elevado fluxo de tráfego rodoviário), uma vez que as estradas perpendiculares, 
que conduzem à avenida principal, apresentam um volume de tráfego muito inferior. 
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Figura 1: Localização geográfica da Avenida 25 de Abril: região centro de Portugal. 

Estimativa de emissões de tráfego rodoviário 
A estimativa de emissões de tráfego rodoviário para o caso de estudo seguiu uma 
abordagem bottom-up, que permite o cálculo detalhado das emissões das fontes 
mais importantes da região. A aplicação desta abordagem pressupõe a 
caracterização detalhada da tipologia de via, do volume de tráfego e do respetivo 
parque automóvel. A obtenção destes dados foi conseguida através de uma 
campanha experimental, que seguiu uma metodologia faseada: 1) recolha de dados 
dinâmicos ao longo da avenida utilizando dispositivos de recolha de dados GNSS 
(sistemas globais de navegação por satélite) inseridos em dois veículos diferentes e 
2) contagem do número de veículos utilizando duas câmaras posicionadas no inicio e 
final da via (Figura 2).   

 

Figura 2: Identificação dos segmentos considerados para estimativa das emissões ao 
longo da Avenida 25 de Abril, Aveiro. Fonte: Google Maps®. 

 
A avenida foi dividida em 5 segmentos diferentes (conectando diferentes 
interseções), para o qual foram estimadas emissões totais por segmento por hora. A 
campanha experimental decorreu no dia 7 de fevereiro de 2017. Tendo como 

  Aveiro,  

Av. 25 de
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objetivo avaliar a influência de diferentes métodos de cálculo de emissões na 
modelação da qualidade do ar, dois modelos foram aplicados para a estimativa de 
emissões: o VSP (Vehicle Specific Power) e o TREM (TRansport Emission Model for line 
sources).  

Modelo de emissões VSP 
O modelo VSP é baseado no conceito de potência específica do veículo, permitindo 
estimar emissões instantâneas, tendo por base os dados relativos à dinâmica dos 
veículos (velocidade instantânea, aceleração/desaceleração, e declive da via). Estas 
variáveis são traduzidas em 14 modos com diferentes fatores de emissão.3 A 
aplicabilidade do modelo na estimativa de emissões para veículos ligeiros com 
motorizações Diesel (gasóleo) e Otto (gasolina) tem vindo a ser comprovada em 
estudos anteriormente realizados.4 A Equação 1 apresenta a formulação do VSP para 
veículos ligeiros de passageiros e comerciais: 
 

31,1 9,81 sin arctan 0,132 0,00032VSP v a grade v                            (1) 

  
A variável VSP é a potência específica do veículo (kW·ton-1); v é a velocidade 
instantânea do veículo (m/s); a é a aceleração instantânea do veículo (m·s-2); grade 
 é o declive da estrada no momento (%). O modelo VSP foi aplicado tendo por base 
duas bases de dados distintas: i) o parque automóvel nacional, classificado em 
veículos ligeiros (77% ligeiros de passageiros e 20% ligeiros comerciais) e divididos 
em veículos com motores Diesel (68%) e Otto (32%); ii) o parque automóvel 
disponível no software COPERT (Computer Programme to calculate Emissions from 
Road Transport) relativos à frota nacional portuguesa (23% - veículo diesel com mais 
de 2500 cm3, 19% - veículo diesel até 1900 cm3, 36% - veículo a gasolina até 1400 
cm3, 6% - veículo a gasolina até 1800 cm3, e 0,6% veículos a gasolina com mais de 
2000 cm3).5 A qualidade, a integridade e a consistência dos conjuntos de dados 
(composição da frota e atividade anual por categoria de veiculo) foram amplamente 
verificadas.5 Para facilitar a leitura do artigo e a análise dos resultados, foi adotada a 
seguinte nomenclatura: VSP-C, para o modelo VSP utilizando a base de dados do 
parque automóvel do software COPERT; e VSP, para o modelo VSP tendo por base os 
dados do parque automóvel Nacional (através dos dados disponibilizados pela 
Associação de Comércio Automóvel de Portugal - ACAP). 
 
Os valores VSP são, posteriormente, convertidos em modos para os quais existe um 
determinado fator de emissão para cada poluente (Figura 3). Estes modos 
representam o comportamento do veículo; os modos VSP 1 e 2 estão relacionados 
com momentos em que o veículo inicia ou termina a marcha como também 
acelerações/desacelerações bruscas, os modos 3 a 5 indicam o movimento a 
velocidades baixas, os modos compreendidos entre 5 e 9 representam o movimento 
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a velocidades cruzeiro e, os modos entre 10 e 14 representam velocidades e 
acelerações mais elevadas. Assim, para os diferentes modos, a distinção entre 
veículos ligeiros com motorizações Diesel e a gasolina foi realizada tendo por base 
dados do parque automóvel Nacional. As emissões de PM consideram apenas 
veículos com motorização Diesel. 

Figura 3: Variação de emissões NOX e PM10 ao longo dos modos VSP para veículos 
com motorizações Diesel e Gasolina. 

Modelo de emissões TREM 
O modelo de transporte para emissões de fontes em linha foi desenvolvido no 
Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. O algoritmo 
de cálculo implementado no modelo estima os fatores de emissão com base na 
velocidade média de circulação dos veículos, adotando para tal a metodologia 
MEET/COST.6 A estimativa das emissões considera a cinemática de veículos, com 
uma velocidade média constante e igual para todo o período, neste caso, de 50 km·h-

1, velocidade típica de circulação em meio urbano.6 O TREM considera ainda 
diferentes categorias de veículos, nomeadamente ligeiros de passageiros e 
comerciais, pesados de passageiros e de mercadorias, e motociclos; bem como 
diferentes tipos de combustíveis (gasolina, gasóleo e GPL), cilindrada e tecnologias. A 
emissão de poluentes p(Ep [g]) para cada segmento de via é estimada pelo modelo de 
acordo com a equação (2): 

Ep = (eip (v) i) L     (2) 

A variável eip(v) é o fator de emissão (com base nos fatores de emissão EMEP) 
(g·km–1) por classe de veículo i e por poluente p, definido em função da velocidade 
média v (km·h–1); Ni corresponde ao número de veículos da classe i, enquanto que, L 
corresponde ao comprimento do segmento da via (km). 
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A distribuição percentual do volume automóvel por categorias de veículos foi 
realizada tendo por base as estatísticas do parque automóvel em circulação em 
Portugal por região, segundo a abordagem seguida na aplicação do modelo VSP. 
 
Para todas as aplicações dos dois modelos em análise, os dados de saída, em taxa de 
emissão de poluente por via de tráfego, foram obtidos numa base horária para as 
PM10 e NOX, o que permitiu a realização de simulações numéricas horárias.

Modelo de qualidade do ar 
Para o estudo da dispersão em torno da Avenida 25 de Abril, foi utilizado o modelo 
VADIS, tendo sido realizadas um conjunto de simulações numéricas. O modelo é um 
sistema integrado composto por dois módulos: o módulo FLOW para simulação do 
escoamento na camada limite atmosférica, tendo por base uma aproximação 
euleriana para resolução das equações de Navier-Stokes, e o módulo DISPER para o 
cálculo da dispersão de poluentes atmosféricos, aplicando uma aproximação 
lagrangeana de trajetória de partículas. Na Figura 4 apresenta-se o esquema bi-
modular de funcionamento do VADIS. 

 
Figura 4: Esquema representativo do funcionamento do modelo VADIS. 

 
A simulação CFD utiliza como suporte a informação cartográfica em SIG (sistema de 
informação geográfica), o que possibilita a criação de uma configuração virtual da 
área de estudo, permitindo assim simular a influência de estruturas artificiais ou 
naturais (por exemplo edifícios ou árvores) no escoamento atmosférico. 
 
A representação realista e detalhada, tanto quanto possível, da volumetria dos 
elementos artificiais e naturais que possam interferir com o escoamento 
atmosférico, é um passo essencial na aplicação do modelo VADIS. O modelo requer a 
criação de uma configuração virtual da área de estudo. O domínio computacional, 
centrado na estação de qualidade do ar localizada na avenida 25 de abril, apresenta 
uma área horizontal de 1248 m x 1248 m e uma altura vertical de 120 m. No interior 
da canópia urbana foi considerada uma resolução vertical de 3 m, sendo a resolução 
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horizontal igual a 3 m em todo o domínio de simulação. Foram ainda considerados 
cerca de 297 edifícios e 310 árvores. As condições iniciais do modelo, velocidade e 
direção do vento, foram definidas através da análise dos dados meteorológicos 
medidos na estação meteorológica para o período da campanha experimental (numa 
base horária). 
 
A localização e configuração 3D dos elementos arquitetónicos e paisagísticos 
existentes na área de estudo foram extraídas através da utilização de imagens de 
satélite fornecidas pelo software Google Earth®, tendo sido submetidas a um 
tratamento no software de sistema de informação geográfica ArcGis®. Esta 
informação foi utilizada para a recriação virtual das diferentes estruturas (artificiais e 
naturais) existentes no domínio. Procurou-se definir o domínio de forma tão rigorosa 
quanto possível, mas garantindo que este era comportável do ponto de vista 
computacional. Na Figura 5 apresenta-se o domínio gerado virtualmente com 
recurso às ferramentas ArcGis, 2D.  

 
Figura 5: Domínio computacional considerado para as simulações numéricas – 

Avenida 25 de Abril, Portugal.  

Resultados e discussão 

Análise comparativa dos modelos de emissões 
A Figura 6 apresenta as emissões horárias de tráfego, estimadas com os diferentes 
modelos de emissões, para os poluentes NOX e PM, para o período em análise. 
Verifica-se que as emissões de ambos os poluentes, seguem o perfil horário do 
volume de tráfego automóvel, isto é, verificam-se emissões mais elevadas nos 
períodos de ponta (8-9h e 18-19h). Esta conclusão é válida para os dois modelos de 
emissões em análise. Verifica-se ainda que o modelo TREM é aquele que apresenta 
as emissões mais reduzidas para ambos os poluentes. Estas diferenças estão 
associadas à metodologia que está na base dos modelos, isto é, o VSP considera as 
acelerações, traduzida pelos diferentes modos, enquanto que o TREM considera uma 

Edifícios 
Árvores 
Estradas 

EQA 

  Avenida  
  25 de Abril 
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velocidade constante. Esta diferença na abordagem é extremamente importante no 
caso de estudo, uma vez que o domínio em causa integra duas escolas, tendo como 
consequência um constante pára-arranca dos veículos na proximidade das mesmas, 
principalmente nos períodos de ponta.  
 
Relativamente às PM10, verificam-se ainda diferenças entre as abordagens do VSP. 
Tal é justificado pela base de dados utilizada como dados de entrada do modelo de 
emissões, em que a base de dados COPERT considera uma percentagem inferior de 
veículos com motorizações Diesel, resultando num fator de emissão de PM10 inferior 
quando comparado com a base de dados do parque automóvel Nacional.

Figura 6: Emissões de tráfego rodoviário estimadas com os diferentes modelos de 
emissões, para o dia 7 de fevereiro de 2017, para os dois poluentes em análise  

(a) NOX e (b) PM10. 

Avaliação da qualidade do ar 
Para avaliar a influência dos modelos de emissões de tráfego no desempenho do 
modelo VADIS, compararam-se os resultados modelados com os dados 
monitorizados na estação de qualidade do ar existente no domínio (Tabela 1). 
Diferentes parâmetros estatísticos foram utilizados para o efeito, nomeadamente, a 
média, o desvio existente entre as concentrações simuladas e observadas em termos 
sistemáticos (BIAS), o erro quadrático médio normalizado (EQMN), e o coeficiente de 
correlação (r). Dois tipos de análise foram efetuados: i) comparação entre as 
concentrações simuladas e as concentrações monitorizadas pela EQA; ii) comparação 
entre as concentrações simuladas, considerando as concentrações de fundo (obtidos 
através da adição dos valores medidos na estação suburbana de fundo de Ílhavo aos 
valores simulados pelo modelo CFD), e as concentrações monitorizadas pela EQA. 
 
Os resultados indicam que o modelo VADIS subestimou a concentração de ambos os 
poluentes durante o período de estudo, quando não são consideradas as 
concentrações de fundo, traduzido pelos valores negativos do BIAS. Para o NOX, 
ambos os modelos apresentam um EQMN semelhante, próximos do valor ideal (0), e 
correlações superiores a 0,8. O modelo TREM é aquele que apresenta um desvio 
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mais evidente entre dados modelados e dados medidos. Para as PM10, verificam-se 
valores elevados de BIAS e EQMN, representando um reduzido desempenho do 
modelo VADIS, independentemente do modelo de emissões utilizado. Esta conclusão 
é reforçada por um valor negativo do coeficiente de correlação sistemático, que 
traduz uma relação não linear entre dados modelados e dados medidos, isto é, as 
duas variáveis não variam da mesma forma ao longo do tempo. 
 
Tabela 1: Parâmetros estatísticos utilizados na análise do desempenho do modelo. 
Os valores obtidos considerando as concentrações de fundo são apresentados a 
negrito. 

  Média ( g·m-3) BIAS ( g·m-3) EQMN (-) r (-) 

N
O

X 

EQA 15,43 - - - 
VSP-C 14,25 (23,70) -1,18 (+ 8,28) 0,45 (0,66) 0,88 (0,90) 
TREM 8,43   (17,89) -7,00  (+2,46) 0,49 (0,20) 0,91 (0,91) 
VSP 15,40 (24,86) -0,03  (+9,43) 0,49 (0,75) 0,88 (0,90)  

PM
 

EQA 21,10 - - - 
VSP-C 1,42 (21,00) -19,68 (-0,09)  14,32 (0,05) -0,37 (0,62) 
TREM 0,43 (20,02) -20,66 (-1,08) 50,42 (0,04) -0,38 (0,76) 
VSP 4,49 (24,08) -16,60 (+2,98) 3,72   (0,12) -0,36 (0,19) 

 
Quando são consideradas as concentrações de fundo, o desempenho do modelo, 
para ambos os poluentes, é alterado. No caso do NOX, o modelo VADIS sobrestimou 
as concentrações, tendo sido obtido um valor mais próximo do medido pela estação 
quando é utilizado o modelo de emissões TREM. É para este modelo de emissões que 
se verifica, de uma maneira geral, um melhor desempenho do modelo VADIS para 
todos os parâmetros estatísticos (redução do EQMN e BIAS) para este caso de estudo 
específico. É, no entanto, ao nível das PM10 que se verificam as maiores diferenças. 
Considerando as concentrações de fundo, verifica-se uma melhoria de todos os 
parâmetros estatísticos analisados para ambos os modelos de emissões. No entanto, 
os melhores resultados são obtidos através do TREM, com um EQMN muito próximo 
de zero e uma correlação acima dos 0,7, mas resultados bastante semelhantes são 
obtidos através do modelo VSP quando é utilizada a base de dados COPERT. Estes 
dados revelam que o tráfego automóvel não é a principal fonte de emissão na área 
de estudo. Face ao período em estudo (mês de inverno), as emissões associadas à 
combustão residencial apresentam um papel preponderante, em particular no 
período entre as 20h-04h. 

Conclusões 
O objetivo do presente estudo consistiu na avaliação da influência de diferentes 
métodos de estimativa de emissões, segundo uma abordagem bottom-up, no 
desempenho do modelo CFD VADIS. Foi considerado como caso de estudo uma área 

310

Parte III



 

urbana típica da cidade de Aveiro e analisaram-se as concentrações de dois 
poluentes NOX e PM. Os resultados para as concentrações de NOX revelaram um 
desempenho adequado do modelo VADIS com as duas metodologias de emissões; 
para este caso de estudo particular, foi ainda analisada a influência das 
concentrações de fundo nesta estimativa. No que diz respeito às concentrações de 
PM10, os resultados revelaram que o tráfego rodoviário não é a principal fonte de 
emissão da área de estudo; face ao período de análise (inverno), a combustão 
residencial apresenta um papel preponderante. Os resultados reforçam a relevância 
da precisão dos dados de emissões como condição inicial dos modelos de qualidade 
do ar, permitindo obter um melhor desempenho e representação mais realista dos 
fenómenos físicos e químicos da atmosfera, em particular em estudos à microescala. 
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Resumo 
O setor dos transportes é responsável por grande parte da emissão de poluentes e a 
União Europeia tem vindo a introduzir medidas de padrões tecnológicos em motores 
para promover uma mobilidade mais eficiente e ecológica. O presente estudo avalia a 
contribuição do parque automóvel nas emissões de poluentes e nos custos associados 
em quatro países Europeus com diferentes características: Portugal, Roménia, 
Espanha e Suécia. Os resultados mostram que uma mudança tecnológica nos 
motores dos veículos contribui para reduzir impactos ambientais e económicos dos 
transportes. Apesar do crescimento da frota, nos últimos anos assistiu-se a uma 
estabilização ou mesmo diminuição nas emissões, mas comparativamente aos dados 
do ano 2000, Portugal foi o único a apresentar um decréscimo nas emissões de CO2. 

Introdução 
Na Europa, o transporte rodoviário é um dos setores que mais contribui para 
emissões de poluentes; em particular, estima-se que o setor dos transportes é 
responsável por 20% das emissões totais de dióxido de carbono (CO2), um dos 
principais gases com efeito de estufa.1,2 As condições de condução, a qualidade do 
combustível, bem como as características do veículo, como o tipo de motor, o 
sistema de controlo de emissões e a tecnologia utilizada são fatores determinantes 
para as emissões.3 A promoção da utilização do transporte coletivo e dos modos 
suaves, aliada à adoção de padrões de emissão e restrições técnicas em veículos, são 
possíveis soluções mitigadoras das emissões de CO2.4 Neste sentido, a União 
Europeia tem vindo a desenvolver e promover políticas de transporte rodoviário 
eficientes, seguras e sustentáveis, que conduzam ao menor impacto possível no meio 
ambiente. Para alcançar os seus objetivos estratégicos, várias medidas regulatórias 
têm sido introduzidas para incentivar a implementação de determinados padrões de 
tecnologia por forma a desenvolver motores cada vez mais ecológicos. Por exemplo, 
a introdução de conversores catalíticos permitiu reduzir significativamente as 
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emissões de monóxido de carbono.1 Recentemente, foi apresentada uma proposta 
legislativa que estabelece novos padrões de emissão de CO2 para automóveis.5 As 
normas europeias de emissão (normas Euro) fixam os limites para emissões de gases 
de escape e os novos veículos devem ser desenvolvidos usando tecnologias de 
controlo das emissões de modo a cumprir os padrões estabelecidos. Alguns estudos 
mostram que a qualidade do combustível pode efetivamente contribuir para as 
emissões de poluentes. Por exemplo, um estudo recente relacionado com análise de 
misturas de combustíveis demonstrou que determinados veículos com uma mistura 
de combustível de 85% de etanol derivado de gramíneas e 15% de gasolina reduz os 
gases de efeito de estufa em 59.4%; no entanto, os resultados obtidos também 
sugerem um aumento no consumo total de energia em aproximadamente 101%.6 
Um outro estudo aponta que uma forma eficaz na mitigação de emissões poluentes 
requer autoridades locais munidas de ferramentas para tomar decisões coerentes e 
robustas, por exemplo, recorrendo a uma plataforma desenvolvida com o intuito de 
auxiliar a tomada de decisão no que concerne a medidas focando a melhoria na 
eficiência e tecnologia, a substituição por combustíveis ou misturas de combustíveis 
alternativos, e a redução da procura alterando a arquitetura urbana. 7 
 
A composição das frotas nacionais de automóveis assume um papel de destaque em 
termos de impactos significativos nas emissões e no consumo de energia. No âmbito 
do projeto Interreg Europe CISMOB, o presente trabalho pretende fornecer uma 
avaliação e análise do contributo da composição do parque automóvel nas emissões 
de poluentes, bem como mostrar a evolução dos custos de emissões para quatro 
países europeus que apresentam diferentes características: Portugal, Roménia, 
Espanha e Suécia. Esta análise pode ser de interesse para autoridades locais, 
entidades de gestão e planeamento de transportes e decisores políticos, na medida 
em que os resultados e conclusões podem facilitar a identificação das melhores 
práticas e medidas adequadas a implementar para garantir uma gestão mais 
eficiente dos sistemas de transportes. 

Metodologia 
Em termos metodológicos destacam-se três etapas: análise das frotas nacionais; 
estimativa das emissões e estimativa dos custos associados. 

Análise das Frotas 
Para a análise das frotas nacionais foram utilizados dados disponibilizados nos sítios 
web da PORDATA8 e da EMISIA9 e trabalhados por forma a ter uma visão geral do 
que as distingue em termos de número e tipo de veículos, distâncias percorridas, e 
de características tecnológicas relacionadas com motores que cumprem 
determinadas normas de emissões. 
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Estimativa das Emissões 

Para efeitos de estimativa das emissões poluentes anuais associadas ao transporte 
rodoviário de cada país em estudo recorreu-se a dados oficiais e ao software para 
cálculo de emissões COPERT 4 (EMISIA). A análise incidiu nos poluentes dióxido de 
carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), partículas finas (PM2.5), óxidos de azoto 
(NOX), compostos orgânicos voláteis (VOC) e compostos orgânicos voláteis não-
metânicos (NMVOC). 

Estimativa dos Custos 

Os custos associados às emissões de vários poluentes foram calculados com base nos 
valores de referência recentemente atualizados10 e apresentados na tabela seguinte. 
 

Tabela 1: Custos de emissões de poluentes usados como valores referência10 
 

País CO2 NMVOC NOX PM 2.5 
autoestrada rural urbano 

Portugal (PT) 
90 

1048 1957 18371 49095 196335 
Romania (RO) 1796 22893 56405 84380 231620 
Espanha (ES) 1135 4964 14429 48012 195252 
Suécia (SE) 974 5247 14578 50210 197450 

Análise das Frotas Nacionais 
Nesta secção procura-se apresentar um breve estudo da evolução do parque 
automóvel de cada caso de estudo, nomeadamente, Portugal, Roménia, Espanha e 
Suécia. A Figura 1 reúne informação relativa a características nacionais, como a 
evolução: a) da população, b) do número de veículos que constituem a frota, c) do 
número de quilómetros percorridos, e d) do número de veículos ligeiros por mil 
habitantes. A Figura 1a) mostra uma tendência decrescente da população Romena, 
claramente em contraste com o contínuo e acentuado aumento que se verifica em 
Espanha até 2012, período a partir do qual tem mostrado uma tendência 
decrescente. A evolução da população em Portugal mostra-se praticamente 
estabilizada durante o período em análise, apresentando um ligeiro decréscimo a 
partir de 2011. Na Suécia verifica-se um contínuo aumento na população. Da Figura 
1b) observa-se um crescimento, no geral, contínuo e especialmente acentuado entre 
2003 e 2007, do número de veículos em Espanha. A mesma tendência pode ser 
observada na Roménia, sendo mais vincado entre os anos 2007 e 2010. As evoluções 
em Portugal e Suécia são semelhantes para o período 2000-2012, apresentando uma 
tendência ligeira de crescimento. Portugal evidencia desde 2012 uma quebra ténue 
até 2014, provavelmente devido à crise económica, enquanto que o número de 
veículos na Suécia continua a aumentar. A Figura 1c) mostra a evolução da distância 
percorrida por cada frota nacional, e observam-se diferentes tendências quando se 
comparam tais evoluções. Em Espanha, a tendência foi de crescimento até 2007, e 
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decréscimo até 2012, altura em que se tem mantido perto dos 325000 milhões de 
quilómetros percorridos, enquanto que na Roménia a tendência tem sido, no geral, 
de crescimento aproximando-se nos últimos anos de 50000 milhões de quilómetros 
percorridos. Portugal e Suécia apresentam uma tendência de ligeiro crescimento até 
2010, altura que Portugal exibe um decréscimo, ao passo que a Suécia continua a 
aumentar o número de quilómetros percorridos. 
a) b) 

               

c)  
d)  

Figura 1: Evolução geral de características e frotas nacionais em Portugal, Roménia, 
Espanha e Suécia em termos de: a) população; b) número de veículos; c) milhões de 

quilómetros percorridos; d) número de veículos ligeiros por mil habitantes.8,9 
 

A Figura 1d) mostra a evolução do número de veículos ligeiros por mil habitantes. Na 
Suécia, esse valor tem tido pouco oscilação, mantendo-se aproximadamente entre os 
450 e 470 veículos. Observa-se um crescimento em Portugal e na Roménia, sendo 
que no primeiro caso, o valor de 430 veículos em 2014 face ao ano 2000 representa 
um aumento de 27%, enquanto que na Roménia passou para o dobro. Destaca-se 
que durante o período em estudo, Portugal e Roménia apresentam os valores mais 
baixos relativamente ao número de veículos ligeiros por mil habitantes. Espanha tem 
apresentado uma tendência de crescimento com leves oscilações e a partir de 2011 
um decréscimo, sendo em 2014 cerca de 470 veículos ligeiros por mil habitantes. 
 
A Figura 2 apresenta a evolução da composição das frotas nacionais. Pode observar-
se que cerca de 70% da frota em Portugal e Espanha é constituída por veículos de 
passageiros, enquanto que na Roménia e na Suécia a percentagem sobe 
aproximadamente 10%. Em particular, na Espanha pode-se observar um leve 
decréscimo no número destes veículos nos últimos anos (cerca de 3%), ao passo que 
na Suécia, assistiu-se a um decréscimo até 2009 a rondar os 5%. Em Portugal pode-se 
verificar um ligeiro aumento até 2010, seguido de uma tendência de diminuição. 
Ainda assim, em 2014, a percentagem de veículos de passageiros mantém-se acima 
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dos 70%. Em Portugal tem-se verificado uma percentagem praticamente constante, a 
rondar os 20%, para os veículos comerciais ligeiros. Nos restantes países, essa 
percentagem é menor. Os dados permitem concluir que na Suécia, o número de 
veículos comerciais ligeiros tem vindo a aumentar. Relativamente a veículos pesados, 
a Roménia tem apresentado a maior percentagem (6%). Durante o período em 
estudo, em Espanha, a percentagem de motociclos tem vindo a aumentar, sendo o 
país com maior percentagem, aproximando-se dos 9% nos últimos anos. 
a) Portugal b) Roménia 

  
c) Espanha d) Suécia 

 

 
Figura 2: Evolução da composição das frotas de veículos em a) Portugal; b) Roménia; 

c) Espanha e d) Suécia. 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

Evolução das emissões de poluentes 
A Figura 4 mostra a evolução em termos percentuais das emissões destes poluentes 
tendo por base os valores do ano 2000.  
a) Portugal b) Roménia 

  
c) Espanha d) Suécia

 
 

Figura 4: Evolução das emissões dos poluentes no setor do transporte rodoviário em 
a) Portugal; b) Roménia; c) Espanha e d) Suécia (referência: ano 2000). 
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Relativamente às emissões de CO, VOC e NMVOC, os dados sugerem que a evolução 
das emissões destes poluentes tem comportamentos similares em todos os países 
analisados. No geral, tem-se assistido a um claro decréscimo, apresentando em 2014 
um valor de aproximadamente menos 70-75% de emissões destes poluentes face ao 
ano 2000 em Portugal, Espanha e Suécia. Destaca-se que entre 2010-2011, registou-
se em Portugal e na Suécia uma ligeira oscilação nesta tendência. Relativamente às 
emissões de CO, VOC e NMVOC na Roménia, os dados sugerem um aumento de 
cerca de 20% em 2011 (tendo como referência os valores do ano 2000), seguido de 
uma tendência de decréscimo até 2010 a rondar os 60% para o caso das emissões de 
CO e 50% para VOC e NMVOC. Na Roménia, estas relações praticamente não se 
alteraram nos últimos anos. Quanto às emissões de PM2.5 e NOX, e evolução destes 
poluentes apresenta também algumas similaridades. Em Portugal, o único país que 
sempre registou uma tendência de decréscimo nas emissões destes poluentes, 
registou-se em 2014 um decréscimo de 40% face a 2000. Em Espanha, registou-se 
em 2011 um aumento de cerca de 20% nas emissões de PM2.5 e de 5% nas de NOX. 
A tendência que se seguiu foi, em geral, de descida até 2010, registando-se na altura 
um decréscimo face ao ano 2000 de 20% e 25%, respetivamente. Em 2011, assistiu-
se a um ligeiro aumento nas emissões de PM2.5, mas a uma estabilização nas 
emissões de NOX. Nos últimos anos a tendência é de descida, registando-se em 2014 
uma redução de sensivelmente 30% nestes poluentes. Na Roménia pode-se observar 
um aumento face aos valores de referência 2000 de aproximadamente 25% nas 
emissões de PM2.5 e NOX. Os dados mostram bastantes oscilações, mantendo-se 
ainda em 2009 com valores acima dos registados no ano 2000. Nos últimos anos, a 
tendência de descida mantem-se, destacando-se que em 2014 registou-se uma 
redução de aproximadamente 5% face aos valores do ano 2000 nas emissões de 
PM2.5, mas um aumento de 5% nas emissões de NOX. Na Suécia a evolução das 
emissões dos poluentes PM2.5 e NOX foi diferente. Em particular, assistiu-se a um 
aumento de 15% nas emissões de PM2.5 até 2004, altura em que a tendência se 
inverteu até 2009, registando-se uma redução face a 2000 de aproximadamente 
20%. Destaca-se que se pode observar que os valores das emissões de PM2.5 
apresentados em 2011 foram muito idênticos aos registados no ano de referência. 
Os progressos dos últimos anos permitiram um decréscimo de 25% destas emissões. 
Relativamente à evolução das emissões de NOX na Suécia, pode-se verificar uma 
tendência de descida até 2010, representando nesta altura um decréscimo de mais 
de 40% face aos valores de 2000. No entanto, pode-se assistir a um aumento em 
2011 de aproximadamente 10% relativamente ao ano anterior. A tendência nos 
últimos anos é decrescer, registando-se em 2014 uma redução face a 2000 de 
aproximadamente 50% nas emissões de NOX. No geral, embora se possa observar 
nos últimos anos uma estabilização ou mesmo diminuição de emissões de CO2, 
provavelmente devido à crise económica, estas apresentam valores ainda assim 
preocupantes. De facto, tendo por base os valores de emissões de CO2 em 2000 pode 
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verificar-se que Portugal é o único país em estudo que mostrou claramente um 
progresso no sentido da descarbonização, apresentando desde 2011 valores de 
emissões de CO2 mais baixos que no ano de referência. Em 2014, Portugal 
apresentou um decréscimo nas emissões de CO2 de 10% face ao ano 2000. Os 
resultados mostram que em Espanha e na Suécia os valores aumentaram 
significativamente até 2007, sendo esse aumento relativamente a 2000 de 
aproximadamente, 20% e 30%, respetivamente. A Roménia foi o país que apresentou 
uma evolução mais evidente, com várias oscilações, atingindo um máximo em 2009 
representando um aumento face a 2000 de 80%. De facto, difere dos restantes 
países, porque ainda está numa evolução crescente dos veículos e quilómetros 
percorridos, o que se reflete no aumento das emissões (principalmente, CO2). 

Evolução dos custos 
Por questões que se prendem com a disponibilidade de fatores de custo, apenas 
foram estimados os custos associados às emissões de CO2, NMVOC, NOX e PM2.5. A 
figura que se segue mostra a evolução dos custos das emissões destes poluentes 
considerando as frotas nacionais ao longo do período 2000-2014.  
a) Portugal b) Roménia 

c) Espanha d) Suécia

Figura 5: Evolução dos custos das emissões durante o período 2000-2014 em a) 
Portugal; b) Roménia; c) Espanha e d) Suécia. 

A Figura 5 permite concluir que os custos maiores em Portugal, Espanha e Suécia 
estão associados às emissões de CO2, enquanto que na Roménia é relativamente às 
emissões de NOX. Destaca-se também que os dados sugerem que Portugal foi o único 
país cujos custos associados às emissões de CO2 para os últimos 4 anos se encontram 
abaixo dos custos estimados para o ano 2000. A Figura 5a) mostra que os custos em 
Portugal com as emissões de CO2 têm tido ligeiras oscilações entre 2000 e 2011 
registando-se valores entre os 1600 e 1800 milhões de Euros. No entanto, nos 
últimos anos tem-se assistido a um decréscimo nestes valores, representando em 
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2014 aproximadamente 1500 milhões de Euros. Mais evidente é a tendência de 
descida que se pode verificar relativamente aos custos com as emissões de PM2.5. 
Nos últimos anos esses valores rondam os 450 milhões de Euros, representado 
praticamente metade dos custos estimados para o ano 2000. Esta tendência também 
pode ser observada nos custos estimados para as emissões dos restantes poluentes. 
De realçar que, nos últimos anos, os custos com as emissões de NOX se encontram 
muito próximos dos 100 milhões de Euros, representando praticamente metade do 
estimado para o ano 2000. Relativamente aos custos com as emissões de PM2.5 
podemos verificar que as estimativas são muito semelhantes às calculadas para a 
Suécia e apresentados na Figura 5d). Em particular pode-se verificar que os custos 
são mínimos (sempre abaixo dos 50 milhões de Euros) e apresentando uma 
tendência de decréscimo. Verifica-se que os custos com CO2 na Suécia têm-se sofrido 
oscilações, atingindo um máximo em 2007 de cerca de 1900 milhões de Euros. Nos 
últimos anos encontram-se muito próximos dos 1800 milhões de Euros, 
representado um aumento de quase 200 milhões de Euros face aos valores 
estimados para 2000. Comparativamente ao caso de Portugal, a Suécia apresenta 
uma diferença evidente relativamente aos custos para as emissões de NOX e PM2.5. 
Em Portugal os custos associados às emissões de PM2.5 durante o período em 
estudo são claramente superiores aos de NOX, contrariamente ao que acontece na 
Suécia em que se registaram oscilações. Além disso, os custos para NOX em Portugal 
são bastante inferiores aos estimados para a Suécia, representando uma proporção 
de aproximadamente 1:3. Quanto aos custos associados ao CO2 em Espanha pode-se 
observar na Figura 5c) uma tendência de subida até 2007, em que se registou um 
máximo de cerca de 9000 milhões de Euros, seguido de uma tendência de descida. 
No entanto, os valores estimados para os últimos anos aproximam-se dos 7000 
milhões de Euros. Os custos estimados para as emissões de NOX e PM2.5 são muito 
próximos um do outro, apresentado até 2009 oscilações com as mesmas tendências. 
A partir de 2010, os custos associados ao NOX tendem a baixar. Em 2014 as 
estimativas dos custos associados às emissões de NOX e PM2.5 rondam os 2000 
milhões de Euros, representando uma redução de mais de 1000 milhões e 500 
milhões de Euros, respetivamente. A Figura 5b) apresenta as estimativas dos custos 
associados a emissões de poluentes rodoviários na Roménia. Pode-se observar que 
os custos com as emissões de CO2 têm sofrido oscilações, mas evidencia-se uma 
tendência de crescimento, sendo mais de 1200 milhões de Euros em 2013, o que 
representa um aumento de praticamente o dobro face aos valores para o ano de 
2000. Os custos mais elevados recaem sobre os associados às emissões de NOX. Estes 
têm apresentado um comportamento inconstante e oscilando, atingindo um máximo 
a rondar os 2300 milhões de Euros em 2004. Dez anos depois, baixam cerca de 500 
milhões de Euros. Relativamente aos custos com as emissões de PM2.5 podem-se 
verificar diversas oscilações ao longo do período em análise, atingindo um máximo 
em 2003 de aproximadamente 800 milhões de Euros, altura a partir da qual pode-se 
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referir uma leve tendência de decréscimo, apresentando em 2014 cerca de 200 
milhões de Euros, o que não representa uma descida vincada face aos custos 
estimados para o ano de 2000. Os custos associados às emissões de NMVOC são 
maiores na Roménia, quase negligenciáveis nos últimos anos para Portugal e Suécia.

Evolução das tecnologias 
No que se segue, iremos focar a análise nos veículos de passageiros, uma vez que 
representam a maior percentagem na composição das frotas dos países em estudo.  

a) Portugal b) Roménia 

  
c) Espanha d) Suécia 

 
 

Figura 3: Evolução da percentagem de veículos de passageiros com motores que 
cumprem as normas de emissões em a) Portugal; b) Roménia; c) Espanha e d) Suécia. 
 
A Figura 3 mostra a evolução da distribuição de motores de veículos de passageiros 
que cumprem as normas de emissões para Portugal, Roménia, Espanha e Suécia. 
Todos os países em estudo apresentam uma tendência de decréscimo do número de 
veículos PRE Euro até 2011, altura em que apresentam, com a exceção da Roménia, 
um ligeiro aumento. Destaca-se que na Roménia, a frota de veículos de passageiros 
era constituída na sua maior parte por veículos com motores que cumprem somente 
normas PRE Euro: mais de 80% até 2003. Observa-se que no ano de 2000, a Suécia 
tinha veículos de passageiros que cumpriam a norma Euro 4, ao passo que nos 
restantes países, isso só se verificou a partir de 2005. Em Espanha e na Suécia, a 
tendência decrescente tem-se verificado para veículos que cumprem as normas Euro 
1 e Euro 2, sendo mais evidente na Suécia. 

Conclusões 
A análise de dados históricos do parque automóvel permite ter uma visão da 
evolução das tecnologias implementadas, das emissões de poluentes, bem como dos 
custos associados. Este tipo de análise é importante para fazer previsões futuras e 
formular políticas que possam ser usadas para gerir as emissões de poluentes. Neste 
trabalho procurou-se analisar o parque automóvel dos países em estudo e 
apresentar estimativas de emissões de vários poluentes rodoviários, bem como os 
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custos associados. Destaca-se uma redução significativa em termos de emissão de 
CO, VOC, NMVOC e NOX em todos os países analisados. Durante o período em 
estudo, a percentagem de veículos com novas normas de emissão foi aumentando 
em cada país. Paralelamente, e embora se tenha verificado um decréscimo nos 
custos associados às emissões de CO2, outras medidas para uma utilização mais 
sustentável das infraestruturas serão necessárias. Relativamente a políticas de 
transportes, estes resultados permitem tecer algumas considerações gerais: 
necessidade de reduzir drasticamente as emissões nocivas dos transportes; custos 
associados às emissões continuam a ser elevados; uso mais sustentável das 
infraestruturas pode aliviar estes custos; necessidade de desenvolvimento de 
tecnologias de propulsão menos poluentes. No entanto, os resultados deste estudo 
mostram que as restrições e limites impostos pela União Europeia são fundamentais 
para controlar as emissões de gases. 
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Resumo 
Há várias décadas que existe a intenção de construir uma ligação rodoviária eficiente 
entre Linden, na Guiana e o Estado de Roraima, no norte do Brasil, a qual deverá 
estar integrada com um porto de águas profundas ainda inexistente e sem 
localização decidida na Guiana. Já a estrada, apesar de existir, não é pavimentada e 
apresenta imensos constrangimentos à circulação. 
A avaliação ambiental deste projeto surge como um instrumento de apoio à decisão 
fundamental para o desenvolvimento sustentável de ambos os lados da fronteira. 
Trata-se de um instrumento frequentemente adotado por agências multilaterais de 
investimento para avaliar a sustentabilidade de determinados projetos e ajudar no 
processo de tomada de decisão.  
Para o presente caso desenvolveu-se uma metodologia de avaliação ambiental 
assente num exercício de definição do âmbito hierarquizado em três níveis de 
decisão distintos, mas com fortes ligações entre si: avaliação ambiental do país, 
avaliação ambiental e social estratégica, avaliação de impacto ambiental e social. 

Introdução 
As redes de transporte eficientes proporcionam oportunidades e benefícios 
económicos e sociais que resultam em multiplicadores positivos, como maior 
acessibilidade aos mercados, oportunidades de emprego, redução de custos e 
economia de tempo, preços mais baixos, aumento da competitividade e incentivo a 
investimentos adicionais. Reconhece-se que o crescimento económico está cada vez mais 
ligado à evolução dos transportes, nomeadamente à infraestrutura. 
Nos últimos tempos, o Brasil indicou o desejo de expandir suas fronteiras 
económicas para a Guiana através de um conjunto de iniciativas comerciais. 
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Contudo, muitas dessas iniciativas dependem da existência de uma ligação terrestre 
e de instalações portuárias eficientes, o que atualmente não acontece na medida em 
que o setor dos transportes da Guiana apresenta constrangimentos fortes que 
impedem o desenvolvimento socioeconómico do país bem e as relações comerciais 
com o norte do Brasil. 
Há várias décadas que existe a intenção de construir uma ligação rodoviária eficiente 
entre Linden, na Guiana e o Estado de Roraima no norte do Brasil a qual deverá estar 
integrada com um porto de águas profundas ainda inexistente e sem localização 
decidida na Guiana. Já a estrada, apesar de existir, apresenta imensos 
constrangimentos à circulação. Ao longo dos cerca de 450 km atravessa territórios 
indígenas e áreas de floresta de elevada importância conservacionista. 
Do lado do Brasil a expectativa é elevada na medida em que se encontraria um meio 
alternativo para fazer a exportação agrícola de uma região que se encontra em pleno 
desenvolvimento, mas que carece de um sistema de transportes eficiente e 
integrado que promova essa exportação. Atualmente os estados amazónicos do 
Norte do Brasil estão bloqueados sem acesso direto aos portos marítimos oceânicos 
e usam os portos do Atlântico no Brasil através do rio Amazonas e da Venezuela. De 
salientar no entanto que também deste lado da fronteira se colocam questões ao 
nível da conservação de áreas naturais e de terras indígenas. 
O Governo da Guiana solicitou assistência do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para uma Cooperação Técnica, com o objetivo de apoiar a 
realização dos estudos necessários para a preparação de uma operação futura para 
consolidar a ligação de transporte terrestre com o Brasil e o desenvolvimento de um 
porto de águas profundas. O objetivo da Cooperação Técnica é apoiar a 
competitividade económica da Guiana e a integração do projeto de forma social e 
ambientalmente sustentável. 
É com este enquadramento que o BID lançou um concurso internacional para 
realização de uma consultoria que teria como objetivo realizar um exercício de 
‘definição do âmbito’ para identificar as questões ambientais e sociais relevantes e 
definir os termos de referência para um conjunto de avaliações ambientais relativas 
ao projeto de transporte terrestre entre um porto de águas profundas na costa da 
Guiana e o norte do Brasil. 
A avaliação ambiental surge assim como um instrumento de apoio à decisão 
fundamental para o desenvolvimento sustentável de ambos os lados da fronteira. 
Trata-se de um instrumento que não estando formalizado em muitos países, 
nomeadamente em países em vias de desenvolvimento, é frequentemente adotado 
por agências multilaterais de investimento para avaliar a sustentabilidade de 
determinados projetos e ajudar no processo de tomada de decisão.  
A metodologia desenvolvida pela equipa do IDAD - Instituto do Ambiente e 
Desenvolvimento, e aplicada no presente caso, assentou num exercício de definição 
do âmbito hierarquizado em 3 níveis distintos de planeamento e de tomada de 
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decisão construindo-se uma visão integrada e hierarquizada dos vários processos, 
nomeadamente ao nível da avaliação ambiental do país (CEA1), da avaliação 
ambiental e social estratégica (SESA2) e, por fim, da avaliação de impacto ambiental e 
social (ESIA3), considerando em cada nível os seus objetivos específicos e restrições 
metodológicas associadas. 

Definição do âmbito: uma abordagem hierarquizada 
A complexidade das questões sociais e ambientais em jogo no desenvolvimento do 
projeto requer a conceção de um processo de avaliação diferenciado adequado. 
Assim, considerando a solicitação do BID para o desenvolvimento de um exercício de 
‘definição do âmbito’ que conduzisse à preparação de três termos de referência de 
avaliação ambiental relacionada com a implementação do projeto, promoveu-se o 
desenvolvimento de uma metodologia assente num exercício de definição do âmbito 
da avaliação ambiental hierarquizado em diferentes níveis de planeamento. Uma 
abordagem hierarquizada minimiza o problema da avaliação de impacto ambiental 
que representa apenas um "instantâneo no tempo" e promove a sustentabilidade do 
processo de tomada de decisão. 
Se bem resolvida, a hierarquização proposta providencia a ferramenta ideal para 
abordar a complexidade do planeamento e de tomada de decisão dentro dos quais 
as avaliações ambientais devem operar, nomeadamente em situações em que a 
complexidade das questões ambientais e sociais em jogo é elevada, como é o 
presente caso. 
Esta hierarquização foi construída através de uma visão integrada dos processos de 
avaliação ambiental do país, de avaliação ambiental e social estratégica e de 
avaliação de impactes ambientais e sociais, onde cada ‘camada’ da qual resultará um 
estudo de avaliação ambiental, corresponde a uma escala geográfica e institucional 
específica (Figura 1). 

1 CEA- Country Environmental Assessment 
2 SESA - Strategic Environmental and Social Assessment 
3 ESIA - Environmental and Social Impact Assessment 
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Figura 1: Processo de avaliação hierarquizada para a ligação de transporte terrestre 
entre um porto de águas profundas na Guiana e o Brasil. 

 
Em cada um dos três níveis de avaliação, é fundamental definir claramente os 
objetivos (Tabela 2), os limites geográficos (Figura 3) e, finalmente, as partes 
interessadas que precisam ser envolvidas no processo. 
 

Tabela 1: Objetivos da avaliação hierarquizada. 
AVALIAÇÃO OBJECTIVO 

CEA Análise de questões-chave 
Descrição da importância social e econômica do meio ambiente no 
país 
Descrição da política ambiental e quadro institucional para a sua 
gestão 

SESA Assegurar uma perspetiva estratégica, sistémica e ampla em 
relação a questões ambientais dentro de um quadro de 
sustentabilidade; 
Identificar, selecionar e discutir as principais opções de 
desenvolvimento para decisões mais sustentáveis (interligando 
questões biofísicas, sociais, institucionais e econômicas); 
Identificar oportunidades estratégicas e riscos; 
Identifique poupança de recursos e outras mudanças benéficas 
decorrentes da exploração de alternativas; 
Sugerir programas de acompanhamento através de gestão e 
monitorização estratégica; 
Assegurar processos participativos e transparentes que envolvam 
todas as partes interessadas relevantes através de diálogos; 
Assegurar os impactos transfronteiriços no processo de tomada de 
decisão (convenção ESPOO). 
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ESIA Garantir que fatores ambientais e sociais sejam considerados no 
processo de tomada de decisão; 
Garantir que possíveis impactos ambientais adversos sejam 
identificados e evitados ou minimizados; 
Assegurar uma implementação do programa de monitorização (se 
necessário); 
Informar o público sobre a proposta e dar às pessoas a 
oportunidade de identificar problemas. 

 

Figura 2: Limites geográficos do processo de avaliação hierarquizado da ligação de 
transporte terrestre entre um porto de águas profundas na Guiana e o Brasil. 
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Envolvimento das partes interessadas 
O envolvimento das partes interessadas é um aspeto fundamental do processo de 
definição de âmbito o qual permite compartilhar informações preliminares sobre o 
projeto e receber feedback das partes interessadas no que se refere às questões que 
devem ser consideradas dentro dos Termos de Referência de avaliação ambiental a 
serem desenvolvidos e abordados nos vários estudos realizados posteriormente. 
Será assim possível manter o foco nas questões relevantes e nas causas dos 
problemas.  
Neste contexto, a consulta é um mecanismo que contribui para uma melhor 
compreensão das questões locais e ajuda a desenvolver a tomada de decisão 
democrática. É um processo participativo, que deve começar durante a 
conceptualização do projeto e continuar durante a execução desse projeto. 
Uma boa maneira de envolver as partes interessadas é realizar workshops e 
discussões em grupos (Focus Groups Discussions) com os principais interessados. 
O exercício de definição do âmbito envolveu uma diversidade de partes interessadas 
para garantir que diferentes perspetivas fossem incorporadas no projeto, levando 
em consideração as diversas sensibilidades envolvidas. Assim, para permitir que a 
equipe considere as especificidades das várias partes interessadas, a análise e o 
mapeamento das partes interessadas foram conduzidos para identificar as partes 
interessadas que possam ser afetadas pelo projeto, os beneficiários do projeto e as 
instituições que possam influenciar o resultado do projeto. Como tal, os seguintes 
tipos de partes interessadas foram envolvidos: 

Instituições, entidades e atores no modelo de governança; 
Beneficiários; 
Academia; 
Comunidades indígenas; 
O setor privado, inclusive associações, empresas e empreendedores; 
Órgãos de referência, entidades e atores; 
Sociedade civil; e 
Especialistas nacionais. 

As principais técnicas adotadas para as consultas das partes interessadas foram 
baseadas em reuniões comunitárias, discussões em grupo e entrevistas, utilizando 
uma série semiestruturada de perguntas abertas para solicitar informações / 
preocupações / pontos de vista. 
Este exercício foi desenvolvido na Guiana e no Brasil (Estado de Roraima). 

Avaliação Ambiental do País 
A Avaliação Ambiental do País permitirá rever a legislação relevante, o sistema de 
governança e os requisitos do país e região em que o projeto será construído. É 
importante estabelecer o quadro de governança para identificar quem é quem na 
política, plano ou implementação do programa, e quais são as respetivas 
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responsabilidades. Inclui várias dimensões, tais como: a responsabilidade 
institucional pela decisão (competências e responsabilidades), os mecanismos de 
governança e os instrumentos disponíveis para a cooperação institucional e os atores 
relevantes que precisam se envolver em um processo participativo e colaborativo. 
Ao mapear as condicionalidades estruturais ex-ante, ou seja, as condições prévias 
necessárias para uma gestão efetiva e eficiente do projeto, é possível compreender 
melhor os obstáculos sistêmicos e, portanto, sinalizar prioridades e prazos 
adequados em relação a diferentes opções políticas e propostas de medidas 
preventivas. Também será possível: 

Rever o status das preocupações ambientais de alta prioridade selecionadas; 
Avaliar a capacidade das instituições ambientais e dos atores principais 
encarregados de abordar essas preocupações e; 
identificar, através de uma avaliação ex-ante, as condicionalidades existentes 
neste campo; 

Neste contexto, condicionalidades ex-ante são as condições prévias para a gestão 
eficaz e eficiente do projeto: 

Quadro regulamentar 
Políticas / estratégias com objetivos claros 
Capacidade administrativa / institucional 

Avaliação Ambiental Estratégica e Social 
Para garantir a eficácia da Avaliação Ambiental Estratégica e Social (SESA), o exercício 
deve seguir uma abordagem de base estratégica, que abranja o conjunto chave de 
questões estratégicas relevantes para o desenvolvimento sustentável da região. 
As principais questões estratégicas compreendem as dimensões essenciais que a 
avaliação ambiental deve abordar para entender estrategicamente o contexto, 
analisar os problemas e estabelecer escalas relevantes que permitam uma avaliação 
adequada. Eles identificam os aspetos que devem ser considerados no processo de 
tomada de decisão, na conceção da estratégia de desenvolvimento e das ações a 
serem implementadas, garantindo um forte enfoque nas questões estratégicas 
chave. A análise técnica será estruturada com base nessas questões estratégicas 
chave. 
É crucial identificar as principais questões estratégicas que precisam ser avaliadas 
para um bom processo de tomada de decisão. As questões estratégicas devem 
considerar explicitamente os efeitos indiretos e de longo prazo e considerar as 
medidas de mitigação como parte integrante do projeto. 
Para identificar as principais questões estratégicas devem ser consideradas: 

As opiniões e preocupações das partes interessadas consultadas; 
A análise de documentos estratégicos chave que proporcionaram consistência 
com termos e metas internacionais e nacionais; 
O exame do Estado do Meio Ambiente; 
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A consideração de questões socioeconómicas e institucionais importantes; 
A análise da implicação dessas questões estratégicas para o desenvolvimento 
sustentável. 

O desenvolvimento da SESA apoiará a: 
Identificação de alternativas de projeto; 
Identificação de áreas críticas para biodiversidade e ecossistemas, bem como 
áreas protegidas e / ou de conservação; 
Identificação de levantamentos de base disponíveis e investigações e / ou 
pesquisas e investigações que devem ser conduzidas, complementadas e / ou 
aprimoradas. 
Preparação e escopo da ESIA subsequente. 

Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
A construção e operação de uma estrada ou qualquer outro tipo de ligação de 
transporte e um porto marítimo de profundidade têm impactos positivos e negativos 
significativos a nível local e regional, principalmente em locais remotos inseridos em 
países em desenvolvimento onde a infraestrutura de transporte é escassa. 
Do lado positivo, uma nova estrada pode criar novas oportunidades para o 
transporte de bens e produtos que promovam o comércio entre regiões e até países. 
Do lado negativo, uma estrada causa mudanças e contribui para a fragmentação da 
biodiversidade e afeta o estilo de vida dos povos indígenas. 
A avaliação de impactos ambientais e sociais é um instrumento preventivo de política 
social e ambiental e de planeamento do uso do solo que garante que as prováveis 
consequências ambientais de um determinado projeto de investimento sejam 
analisadas e levadas em consideração no seu processo de aprovação.  
A consideração de alternativas e a identificação e avaliação de impactos transfronteiriços são 
aspetos fundamentais para uma decisão informada. 
Neste nível da avaliação hierarquizada, o principal objetivo do exercício de definição 
do âmbito residiu em identificar e avaliar as Componentes Socio-ecológicas com 
valor. As Componentes Socio-ecológicas com valor podem ser definidas como um 
elemento ambiental ou social de um ecossistema que é identificado como tendo 
importância científica, ecológica, social, cultural, econômica, histórica, arqueológica 
ou estética. O valor de um componente do ecossistema pode ser determinado com 
base em ideais culturais ou preocupação científica. Em termos práticos, um VSEC é 
uma componente do ambiente que tem algum "valor" (onde o valor poderia ser 
inerente ou poderia ser atribuído a ele por um indivíduo, comunidade, sociedade, 
etc.) e pode ser medido (quantitativamente ou qualitativamente). 
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Conclusões 
Concluindo, a realização do exercício de definição do âmbito da avaliação ambiental 
estruturada de forma hierarquizada permite de forma focalizada responder às 
questões apresentadas na Figura 3, contribuindo para a sustentabilidade do projeto 
desde a fase inicial do seu planeamento. 

 

Figura 3: Resultados do exercício de definição do âmbito. 
Existindo um conjunto de condicionalidades ex-ante que importa desde logo 
identificar e avaliar ao nível da avaliação ambiental do país, há questões estratégicas 
que diferem entre o que é a avaliação ambiental da estrada e a da localização do 
porto. Se, no primeiro caso, deverão ser tidas em atenção questões como a 
biodiversidade, os povos indígenas e a gestão dos recursos naturais, no segundo 
caso, aspetos relacionados com a urbanização e as dragagens assumem especial 
relevância. A ponderação de todos estes aspetos é fundamental para uma tomada de 
decisão sustentável ao nível do planeamento deste sistema de transportes, cuja 
solução a adotar será então alvo de avaliação de impacto ambiental à escala do 
projeto. As questões de governança habitualmente fundamentais em avaliação 
ambiental e social estratégica, e que no presente caso de estudo, seriam 
incontornáveis podem, no âmbito da metodologia de hierarquização adotada, ser 
consideradas antecipadamente e avaliadas no nível superior, isto é, no âmbito da 
avaliação ambiental do país. 
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Resumo 
No âmbito do desenvolvimento de uma plataforma integrada de gestão de tráfego 
cooperativa, o presente trabalho explora o potencial de fontes alternativas de dados 
de atividade urbana, para prever condições de tráfego e auxiliar a estimativa dos 
impactes decorrentes do tráfego rodoviário. Para dois casos de estudo, em Aveiro e 
Badajoz, os sistemas de informação cooperativa mostraram ser ferramentas eficazes 
para a estimativa custos de ambientais relacionados com ruído, gases com efeito de 
estufa (CO2) e poluentes atmosféricos (NOX, HC, PM).  Tendo em consideração os 
fatores de custo sugeridos na literatura e adaptados ao contexto geográfico do caso 
de estudo português, os impactos de emissões de CO2 tendem a assumir uma 
relevância significativa, seguidos da matéria particulada e ruído.  

Introdução 
Tanto os avanços tecnológicos como as restrições legislativas europeias têm 
contribuído nas últimas décadas para uma redução substancial das emissões 
associadas ao transporte rodoviário. No entanto, tendo em conta o aumento do 
transporte de mercadorias e de passageiros e a dispersão populacional nas zonas 
limítrofes urbanas, o risco de congestionamento e poluição associada está a 
aumentar. Neste contexto, um objetivo estratégico da União Europeia1 passa por  
promover a mobilidade sustentável, eficiente em termos energéticos, hipocarbónica 
e com baixas emissões de poluentes. Neste contexto, as possibilidades decorrentes 
dos recentes avanços nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) assumem 
particular importância como fontes alternativas de informação sobre o estado de 
tráfego e identificação de impactes. O presente artigo focaliza-se na análise do 
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potencial de sistemas cooperativos de dados como as horas populares (HP) da 
ferramenta Google Maps, para prever os custos referentes às externalidades do 
sector rodoviário e a variação relativa desses impactos sob diferentes níveis de 
procura.  
 
Revisão Bibliográfica 
 
Nos últimos anos, numerosos estudos têm explorado o potencial de usar fontes de 
dados baseadas na web para o planeamento e apoio à gestão do sistema de 
transportes 2. Tostes et al. tentou estimar a ocorrência de congestionamento usando 
informações  do Bing Maps3, enquanto Ni et al. desenvolveu um modelo de previsão 
de fluxo de tráfego de curto prazo baseado na atividade do Twitter e focado em 
condições de tráfego que antecederam eventos desportivos4. Sob o mesmo 
contexto, Chaniotakis et al. examinou dados de diferentes redes sociais e comparou-
os com pesquisas convencionais, nomeadamente inquéritos de mobilidade da cidade 
grega  de Salónica.4 Também na comunidade científica lusófona se verifica uma 
crescente atividade no campo de investigação focado em explorar potenciais 
correlações entre impactos de trânsito e dados das redes sociais/internet. Por 
exemplo, na cidade de Belo Horizonte estimaram-se correlações entre as condições 
reais de tráfego, e os dados do Twitter5, enquanto Pereira et al. desenvolveram um 
modelo probabilístico de análise de dados de redes sociais  com o objetivo de 
explicar a sobrelotação em sistemas de transporte público.6 Finalmente, Teixeira et 
al. exploraram correlações entre congestionamento de tráfego, velocidades e 
emissões, com dados de tráfego do Google Maps traffic 7. Tafidis et. al (2017), 
adicionou a componente ambiental (emissões de NOX e CO2), relacionando-as com a 
ferramenta horas populares (HP) patente no Google Maps em Aveiro, Portugal. Os 
autores concluíram que em certas artérias analisadas as HP podem explicar mais de 
90% da variabilidade do tráfego, bem como das emissões de CO2 (67%) e de NOx 
(55%).   
O presente trabalho estende a análise de trabalhos anteriores8 consistindo um 
avanço na literatura nos seguintes  aspetos: i) avaliação do potencial dos sistemas de 
informação baseados em dados cooperativos para estimar o impacto económico de 
algumas das principais externalidades de tráfego, ii) ajuste dos impactes às 
características demográficas locais, iii) análise da contribuição relativa dos vários 
tipos de externalidades ambientais considerados (emissões de CO2, NOX, HC e de 
ruído), sob diferentes níveis de procura.  
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Metodologia 
A metodologia do presente trabalho divide-se em 4 etapas fundamentais: 1) 
Trabalho empírico, 2) Modelação de poluentes e ruído, 3) Estimativa de custos 
associados às externalidades, 4) Tratamento estatístico (Figura 1a).  

 
a) 

            
b) 

 Figura 1: a) Diagrama da metodologia, b) exemplo de apresentação das HP (Google maps) 
 
Enquadramento – Fonte de informação crowdsourcing 
 
As horas populares (HP) são um recurso disponível no Google Maps, disponibilizando 
informação sobre os períodos de atividade e níveis de ocupação de uma 
determinada infraestrutura ou zona comercial. A informação apresentada incluí um 
gráfico de barras semanal e horário demonstrando os níveis de afluência com base 
em dados históricos (barra azul), bem com os dados de atividade em tempo real 
(barra vermelha). Um exemplo deste tipo de informação disponibilizada é 
apresentado na figura 1b. 
 
Trabalho de campo 
 Os dados de campo considerados foram recolhidos durante os dias de domingo 
(Aveiro) entre as a 10h-17h00 e sexta feira (Badajoz) entre as 10h e 18h a fim de 
alcançar uma gama diversificada de procura condições de tráfego Para efeitos, da 
presente análise, foram recolhidos quatro conjuntos de dados. O procedimento 
experimental encontra-se esquematizado no figura 2. 
 
Dados de HP em tempo real sobre a afluência das áreas comerciais estudadas A - 
Centro Comercial Glicínias em Aveiro e B - Carrefour Badajoz). A informação 
disponibilizada na ferramenta HP baseia-se no número de dispositivos android 
conectados num determinado espaço. Contudo, a informação disponibilizada não 
permite conhecer valores absolutos de procura.  Para o propósito da análise 
estatística e seguindo a metodologia descrita em 8, assumiu-se  que o valor mínimo 
da barra é zero e o máximo é um, dividindo-se o gráfico em dez segmentos iguais. O 
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respetivo valor (0; 0,1; 0,2…0,9; 1) associado à afluência em tempo real  foi registado 
com a frequência de quinze minutos.  
• Dinâmica do tráfego (tempo de viagem, velocidade e aceleração instantânea (1Hz) 
através de um veículo equipado com um dispositivo de recolha de dados GNSS 
(sistemas globais de navegação por satélite), realizando-se 10 viagens por hora em 
cada segmento da rede.8 Para aumentar a heterogeneidade do comportamento de 
condução, utilizaram-se diferentes condutores, sendo solicitados para conduzirem de 
acordo com a perceção da velocidade do fluxo de tráfego predominante 9.   
• Volumes de tráfego - Contagens de tráfego em intervalos consecutivos de 15 
minutos recorrendo a câmaras de vídeo. 

Dados de ruído - Através de sonómetro integrado RION-NL52 17 instalado em 
locais perto dos casos de estudo e seguindo o padrão ISO 11819-1: 1997.  
Os testes foram conduzidos com velocidades de vento inferiores a 4 km / h. A figura 
2 esquematiza o desenho experimental nos dois casos de estudo.  
 

 
Figura 2: Vista aérea dos segmentos estudados e esquematização do desenho experimental. Topo 

Aveiro, Portugal;  Badajoz, Espanha (FONTE: Google earth).  
 
A estimativa de emissões foi baseada no conceito da potência específica do veículo 
(VSP). Esta metodologia permite a estimativa das emissões instantâneas com uma 
frequência de 1 Hz, permitindo refletir de forma detalhada a variabilidade dos ciclos 
de condução sob diferentes condições de congestionamento e consequentes 
emissões 10–12.  
A Potência específica do veículo varia em função da aceleração, velocidade 
instantânea e declive, podendo ser expressa da seguinte expressão (1). 13 
 

3000302.0]123.0)))tan(sin((81.91.1[ vdecliveaavVSP                                          (1) 
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v diz respeito à velocidade instantânea (m/s);  a,  é  aceleração (m/s2) e o declive é  
variação (%) de altitude em função da distância percorrida. 
Os valores da VSP são por sua vez categorizados em 14 modos sendo que cada modo 
tem um fator de emissão específico para NOx, HC, CO2.14 Este estudo foca-se na 
estimativa de  CO2, NOx, HC e PM,  considerando-se para o efeito um veículo ligeiro 
representativo da composição da frota local (38% gasolina e 62% a diesel). Dada a 
indisponibilidade de fatores de emissão  de PM2.5 na metodologia VSP, o modelo 
COPERT  15, baseado na velocidade média, foi utlizado para obter as emissões deste 
poluente. 
 
Custo dos impactos ambientais   
 
O método usado para o cálculo dos custos baseou-se no relatório da Comissão 
Europeia16 que fornece  valores à escala nacional, referentes aos custos das 
externalidades ambientais CO2, HC, NOX, PM2.5 e ruído. No entanto, dado o 
contexto, específico das áreas de estudo procurou-se afinar os dados disponíveis 
através da população potencial eventualmente exposta ao ruído, de acordo com os 
dados estatísticos de demografia disponíveis com a maior resolução possível, i.e. ao 
nível da “subsecção” de freguesia 17. Saliente-se que a estratégia seguida não 
invalida, a relevância de desenvolver estudos mais aprofundados, através da 
modelação de qualidade do ar e exposição da população para avaliar as 
externalidades do sector rodoviário com o máximo de rigor. A tabela 1 descreve os 
custos anuais relacionados com a exposição ao ruído.16 
 

Tabela 1: Fatores de custo (EUR 2010/habitante.ano) referentes à exposição a 
diferentes níveis de ruído para Portugal e Espanha 16 

Lden, (dB) 51 55 60 65 70 75
Portugal 6 29 56 84 113 187
Espanha 8 39 78 117 156 259

 
Com o objetivo de processar sistematicamente os custos associados com os diversos 
níveis de ruído gerados pelo tráfego, foi desenvolvido um modelo baseado na 
interpolação polinomial de segundo grau, apresentada na figura 3. 
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Figura 3: Modelos de regressão polinomial para calculo dos custos de ruido  

 
Os valores anuais foram ajustados para períodos de exposição de 15 minutos e 132 
cidadãos expostos 17. Desta forma os custos do ruído produzidos, pelo tráfego 
automóvel podem ser estimados através das expressões apresentada na Figura 3.  
Na tabela 2 apresenta-se os fatores de custo relacionados com as emissões de 
tráfego rodoviário, ajustadas à densidade populacional local. 
 

Tabela 2 Fatores de custo disponíveis na literatura 16  ajustados de acordo com a 
densidade populacional ajustada 17 

Emissões CO2 NOX HC PM 
Fator de custo 
Portugal 
(EUR/TON) 

90 1957  1048 196335 

Fator de custo 
Espanha 
(EUR/TON) 

90 4964 1135 195252 

Fator de Custo 
ajustado (PT) 
(EUR/TON) 

90 6654 3563 667539 

 
 O fator de ajuste considerado consiste no valor do quociente entre a  densidade 
populacional estimada para a subsecção da freguesia (5102 hab/km2) e a do fator 
densidade populacional (1500 hab/km2)16. Como as emissões de CO2 acarretam 
sobretudo impactes a nível global (efeito de estufa), o fator de custo permanece 
constante.  
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Resultados  

Volumes observados, dinâmica e horas populares 
Estudos prévios8 descreveram a capacidade da informação descrita nas HP  para 
explicar a variabilidade no volume de tráfego das artérias adjacentes. Interessa, 
contudo, averiguar também, se as HP podem explicar a variabilidade a nível 
microscópico dos ciclos de condução e consequente distribuição modal dos modos 
de VSP. Na figura 4 apresenta-se a distribuição média dos modos VSP para os 2 
casos de estudo.  Sem prejuízo da necessidade do desenvolvimento de uma análise 
estatística robusta e suportada numa base de dados de dimensão superior, a Figura 
4 sugere que em ambos os casos de estudo, verifica-se uma ligeira tendência para 
que o tempo despendido nos modos 3 e 4 (correspondente a situações de pára-
arranca e velocidades reduzidas) é superior à média total, refletindo a existência de 
maiores níveis de congestionamento. O contrário ocorre com os níveis de VSP mais 
elevados 6 e 7 (velocidades mais elevadas) em situações de menor procura. 
 

Figura 4:  Distribuição de modos VSP observados por períodos de afluência para os 
casos de estudo: a) Aveiro; b) Badajoz  

Impactes médios por popularidade  

 
As figuras 4 e 5 apresentam os níveis de emissões de CO2, NOx, HC e Ruído, para 
diferentes níveis de HP registados em Aveiro e Badajoz respetivamente. Verifica-se 
que os impactos ambientais avaliados são crescentes em ambos os cados de estudo à 
medida que os valores de HP também aumentam.  Uma análise mais detalhada dos 
resultados mostra que os impactes da  emissão de poluentes atmosféricos crescem 
de forma relativamente linear e proporcional ao volume 8. Tal facto evidencia que, 
apesar do aumento da procura na rede, a saturação da via não é atingida e as 
condições globais de fluidez e nível de serviço não são alteradas significativamente.   
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Figura 5: Impactos médios (e desvio padrão) de acordo com vários níveis de afluência 
observados na área comercial adjacente (Aveiro Glicínias). 
 

  

  
Figura 6. Impactos médios (e desvio padrão) de acordo com vários níveis de afluência 
observados na área comercial adjacente (Badajoz-Carrefour).  
 
Com o intuito de avaliar a importância relativa do custo ambiental sob diferentes 
níveis de HP, a figura 7 exemplifica a contribuição relativa dos vários custos 
ambientais estudados para diferentes níveis de procura associados às HP.  
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Figura 7: Contribuição média absoluta e cumulativa (esquerda) do custo dos vários parâmetros 
ambientais analisados e contribuição média relativa de cada parâmetro (direita). 

Verifica-se que em termos de custos, e de acordo com a metodologia seguida, os 
impactos de referentes às emissões de CO2 são prevalentes para todos os níveis de 
procura (42% a 49%). Os impactos das PM2.5 representam o segundo fator mais 
relevante em termos de custo ambiental, seguido do NOx. Tendo em conta as 
emissões totais produzidas de HC e o seu fator de custo associado, verifica-se que o 
impacto económico das emissões de HC é negligenciável (<0.1%). Relativamente ao 
ruído verifica-se uma menor preponderância do seu custo em função do aumento do 
nível de tráfego. Este facto explica-se pela não linearidade dos níveis de ruído em 
função do fluxo de tráfego; com efeito, a contribuição marginal dos níveis de ruído 
por veículo alocado à rede é menos percetível e diluída à medida que o volume de 
tráfego aumenta. 18 
 
Conclusões 
O presente trabalho confirmou o potencial dos dados cooperativos como as HP, para 
prever (ou pelo menos diminuir) o grau de incerteza na estimativa diversos 
parâmetros ambientais.   O conhecimento de informação em tempo real ao nível dos 
segmentos de rede baseado nas HP pode constituir uma importante ferramenta de 
auxílio à implementação de medidas avançadas de gestão de tráfego (ex. gestão da 
procura, coordenação inteligente de semáforos ou sistemas de Eco navegação) em 
tempo real. Deve ser ainda salientado o potencial desta ferramenta para apoiar a 
construção de matrizes origem-destino e auxiliar o planeamento de sistemas de 
transporte público e partilhado.   
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Resumo 
Devido à dependência dos combustíveis fósseis, as emissões dos transportes 
marítimos contribuem significativamente para a poluição atmosférica. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar o impacte dessas emissões na qualidade do ar em 
Portugal, recorrendo a simulações numéricas com elevada resolução espacial e 
temporal. Simularam-se cenários com e sem emissões marítimas, para o ano de 
2011, com o sistema WRF-CHIMERE, de modo a avaliar esse impacte. Os resultados 
modelados indicam que os navios são responsáveis por diferenças superiores a 10% 
nas concentrações de PM10 e NOx estimadas para as zonas costeiras. A distâncias 
superiores a 20 km da costa, não são estimados impactes significativos das emissões 
marítimas na qualidade do ar. 
 

Introdução 
Sendo uma das fontes de emissões antropogénicas menos regulada, o transporte 
marítimo contribui significativamente para a poluição atmosférica e alterações 
climáticas1. Este é um setor importante na Europa, permitindo trocas de mercadorias 
entre as nações europeias. Quase 90% de todas as trocas de mercadorias com 
origem fora da UE são feitas por via marítima.2 Esta forma de transporte tem 
aumentado devido à globalização de processos de manufatura e trocas de 
mercadorias à escala global.3,4,5 
 
Aproximadamente 15% das emissões globais antropogénicas de NOx e 58% das 
emissões de SOx são atribuídas a navios.6,7 Uma vez que 70% destas emissões 
ocorrem a uma distância inferior a 400 km da costa, os navios têm potencial para 
contribuir significativamente para a degradação da qualidade do ar, especialmente 
em zonas costeiras. Nas últimas décadas, tem havido um maior esforço por parte da 
União Europeia (UE) na redução de outro tipo de emissões (industrial, produção de 
energia, etc.), o que resulta num aumento no peso das emissões dos navios para o 
total das emissões antropogénicas.8 Assim, é cada vez mais importante perceber o 
impacte destas emissões na qualidade do ar regional. 
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O projeto AIRSHIP (http://airship.web.ua.pt/) tem como objetivo avaliar o impacte 
das emissões do transporte marítimo na qualidade do ar em Portugal, tanto para o 
clima presente como para cenários de clima futuro. Para isso, são necessários 
cenários de emissões, com elevado detalhe e alta resolução, associados à modelação 
fisico-química de processos atmosféricos, permitindo assim compreender a 
contribuição das emissões deste setor para a qualidade do ar. Este trabalho está 
inserido no projeto AIRSHIP e tem como objetivo avaliar o impacte atual das 
emissões dos navios na qualidade do ar em Portugal, onde existem portos de 
grandes dimensões próximos de zonas urbanas. Neste estudo, quantificam-se as 
emissões decorrentes do transporte marítimo (NOx, SOx e PM10) e investiga-se o 
seu impacte na qualidade do ar (com a análise de concentrações de NOx, PM10 e 
O3), recorrendo a ferramentas de modelação numérica. 

Sistema de modelação 

O sistema WRF-CHIMERE é constituído pelo modelo Weather Research & Forecasting 
(WRF, versão 3.5.0)9 e o modelo químico de transporte CHIMERE10,11, com o 
esquema de simulação apresentado na figura 1. O WRF foi desenvolvido pelo 
National Center for Atmospheric Research (NCAR) e é um sistema de modelação 
numérica de mesoescala, utilizado não só para previsão do clima, mas também para 
investigação atmosférica. O CHIMERE é um modelo euleriano de qualidade do ar, 
com capacidade de simulações desde 1000 km a 1 km de resolução horizontal, 
combinando grelhas de alta resolução e processos de transporte de grande escala. 
Este sistema de modelação tem sido exaustivamente utilizado para a Europa e para 
Portugal12,13, nomeadamente para previsão da qualidade do ar (http://previsao-
qar.web.ua.pt/). 

382

Parte III



 

 
 

Figura 1: Esquema do sistema de modelação 
 
Foram considerados três domínios espacialmente diferentes para obter uma escala 
de alta resolução para Portugal com nesting (simulações de domínios mãe alimentam 
simulações de domínios filhos). Os três domínios, representados na figura 2, 
apresentam resoluções de 27x27 km2 (Sul da Europa, CONT27), 9x9 km2 (Península 
Ibérica, IP09) e finalmente 3x3km2 (Portugal, PT03).
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Figura 2: Domínios de simulação (CONT27, IP09 e PT03) 
 

Em termos de resolução vertical, são considerados 24 níveis verticais, que se 
estendem desde a superfície terrestre até aos 200 hPa. O primeiro nível vertical, 
mais próximo da superfície, tem uma altura de 3 hPa, cerca de 30 m. Quanto ao 
forçamento meteorológico, o WRF foi aplicado com parametrizações selecionadas 
com base nas recomendações de Wang et al.14 bem como de estudos de validação e 
sensibilidade previamente feitos para Portugal.15 Para as condições iniciais e de 
fronteira do domínio CONT27, foram utilizados campos meteorológicos globais com 
resolução de 1  por 1 , provenientes do Nacional Center for Environmental 
Prediction (NCEP). Para outros domínios, as condições iniciais e de fronteira têm 
origem na simulação do dia anterior e nos domínios-mãe, respetivamente. Outros 
detalhes sobre o sistema de modelação e sua validação podem ser encontrados nos 
trabalhos de Borrego et al.12 e Monteiro et al.16

 
 

Resultados 
 

Emissões 
 
Para estudar e quantificar a contribuição do sector marítimo para o total das 
emissões antropogénicas, foram utilizados dados do inventário Europeu TNO, visto 
ser o inventário com setores completos de maior resolução disponível para a 
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Europa.16 Estudaram-se as emissões dos poluentes mais críticos para este setor (NOx, 
PM10 e SOx), relativas ao ano de 2011, e a figura 3 apresenta a contribuição dos 
transportes marítimos em relação ao total das emissões antropogénicas. 
 

 
 

Figura 3: Contribuição dos transportes marítimos para o total de emissões 
antropogénicas, para a Europa e Portugal (NOx, SOx e PM10) 

 
A contribuição das atividades marítimas para o total das emissões é maior em 
Portugal do que na Europa, com um fator de 1,3 para NOx, 2,4 para SOx e 1,7 para 
PM10. Esta diferença era de algum modo esperada, dada a importância e extensão 
da área marítima em Portugal. A maior contribuição do transporte marítimo para o 
total das emissões antropogénicas, na Europa, é relativa ao NOx (18% na Europa e 
24% em Portugal), seguindo-se SOx (13% na Europa e 32% em Portugal) e PM10 com 
a menor contribuição (4% para a Europa e 7% para Portugal).  
 
Como os transportes marítimos estão restritos a áreas específicas (rotas marítimas 
nacionais e internacionais), as contribuições seriam muito superiores se o estudo 
fosse limitado apenas a áreas costeiras.  
 

Impacte das emissões na qualidade do ar 
 
Para avaliar e quantificar a contribuição das emissões dos transportes marítimos para 
a qualidade ar, os resultados dos cenários modelados foram analisados com base nas 
diferenças entre as simulações com e sem o setor marítimo. A figura 4 mostra a 
representação espacial das diferenças nas concentrações dos principais poluentes 
(NOx, PM10 e O3), na Europa. 
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Figura 4: Mapas de diferenças médias e máximas de concentrações de NOx, PM10 e 

O3 para a Europa (CONT27) 
 
Existem duas regiões onde a diferença é mais evidente, no Mar Mediterrâneo e no 
Mar do Norte, com diferenças superiores a 25 g.m-3 para NOx, 35 g.m-3 para PM10 
e 60 g.m-3 para O3. Em relação às diferenças médias, podem atingir valores de 18 

g.m-3 para NOx, 7 g.m-3 para PM10 e 14 g.m-3 for O3. Estas diferenças médias são 
da mesma ordem de grandeza que as médias anuais para Europa18:  
NOx < 20-25 g.m-3 e 15-35 g.m-3 para PM10. 
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Na figura 5 apresenta-se a análise espacial relativa ao domínio Português, com uma 
resolução mais elevada (3x3 km2). 
 

 
Figura 5: Mapas de diferenças médias e máximas de concentrações de NOx, PM10 e 

O3 para Portugal (PT03) 
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As diferenças do NOx estão concentradas nas rotas internacionais e nos maiores 
portos do país, com diferenças médias entre 5 e 20 g.m-3, e máximas de 30 g.m-3. 
No caso de PM10, o impacte das emissões marítimas é registado nas regiões até 
cerca de 60 km da costa, com diferenças médias de 2-7 g.m-3 e máximas de 30 

g.m-3. No entanto, a área de impacte do O3 é muito superior, estendendo-se por 
toda a costa Sul e Oeste do país, com diferenças médias de 5-15 g.m-3 e máximas 
superiores a 50 g.m-3. 

Conclusão 

Este estudo tem como principal objetivo investigar o impacte das emissões dos 
transportes marítimos na qualidade do ar em Portugal. Para isso, foi usada uma 
metodologia de modelação numérica, considerando os principais poluentes com 
mais impacte na qualidade do ar para a região, NOx, PM10 e O3. Compilaram-se as 
emissões do inventário TNO e simulou-se um domínio, para Portugal, de 3x3 km2.  

No geral, os resultados mostram que existem duas áreas críticas para a Europa, o 
Mar Mediterrâneo e o Mar do Norte, com foco especial nas rotas marítimas 
internacionais. Para Portugal, as maiores diferenças para NOx e PM10 estão 
localizadas nas rotas internacionais e em zonas perto dos grandes portos, com 
diferenças de 5-20 g.m-3 e 2-7 g.m-3, respetivamente, e máximos superiores a 30 

g.m-3 para ambos os poluentes. Quanto ao O3, as concentrações têm uma maior 
área de impacte, com influência em toda a costa Sul e Oeste do país, onde se podem 
encontrar incrementos médios de 5-15 g.m-3 e máximos superiores a 50 g.m-3, 
associados às emissões do sector marítimo. 

Estes resultados modelados mostram o impacte que as emissões deste setor têm no 
país, principalmente na zona costeira e em zonas urbanas que se localizem perto de 
grandes portos. Este estudo pretende apoiar a tomada de decisão e a definição e 
implementação de políticas ambientais e ações setoriais, especificamente 
relacionadas com o setor dos transportes marítimos e gestão de portos. No futuro, 
serão realizadas simulações numéricas tendo em consideração cenários de 
alterações climáticas e a evolução esperada das emissões do setor dos transportes 
marítimos.  

Agradecimentos 
Agradecimentos devidos ao projeto AIRSHIP (PTDC/AAG-MAA/2569/2014 - POCI-01-
0145-FEDER-016752), e ao Laboratório Associado CESAM - Centro de Estudos do 

388

Parte III



 

Ambiente e do Mar (UID/AMB/50017) financiado por fundos nacionais (PIDDAC) 
através da FCT/MCTES e cofinanciado pelo FEDER (POCI-01-0145-FEDER-007638), no 
âmbito do Acordo de Parceria PT2020, e Compete 2020 – Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização (POCI). 

Referências 
1. Eyring V., Kohler H.W., van Aardenne J., Lauer A., “Emissions from international shipping: 1. The 

last 50 years”, J. Geophys. Res., 110 D17305 (2005). 
2. Jonson, J. E., Jalkanen, J. P., Johansson, L., Gauss, M., and Denier van der Gon, H. A. C., “Model 

calculations of the effects of present and future emissions of air pollutants from shipping in the 
Baltic Sea and the North Sea”, Atmos. Chem. Phys., 15 783–798 (2015). 

3. Corbett, J. J., Fischbeck, P. S., “Emissions from Ships”, Science, 278 (5339) 823–824 (1997). 
4. Marmer, E., Dentener, F., Aardenne, J.V., Cavalli, F., Vignati, E., Velchev, K., Hjorth, J., Boersma, 

F., Vinken, G., Mihalopoulos, N., Raes, F., “What can we learn about ship emission inventories 
from measurements of air pollutants over the Mediterranean Sea?”, Atmospheric Chemistry & 
Physics, 9 6815-6831 (2009). 

5. Viana M., Hammingh P., Colette A., Querol X., Degraeuwe B., Vlieger I., van Aardenn J, “Impact of 
maritime transport emissions on coastal air quality in Europe”, Atmospheric Environment, 90 96-
105 (2014). 

6. Corbett, J. J., Winebrake, J. J., Green, E. H., Kasiblathe, P., Eyring, V., Lauer, A., “Mortality from 
Ship Emissions: A Global Assessment”, Environ. Sci. Technol., 41 8512–8518 (2007). 

7. Eyring, V., Kohler, H. W., van Aardenne, J., Lauer, A., “Emissions from international shipping: 1. 
The last 50 years”, J. Geophys Res.-Atmos., 110 D17305 (2005). 

8. EEA 2013. The Impact of International Shipping on European Air Quality and Climate Forcing. 
EEA, Copenhagen, p. 88. 

9. Skamarock W.C., Klemp J.B., “A time-split nonhydrostatic atmospheric model for weather 
research and forecasting applications”, Journal Computational Physics, 227 3465-3485 (2008). 

10. Mailler S., Menut, L., Khvorostyanov, D., Valari, M., Couvidat, F., Siour, G., Turquety, S., Briant, R., 
Tuccella, P., Bessagnet, B., Colette, A., Letinois, L., Meleux, F., “CHIMERE-2017: from urban to 
hemispheric chemistry-transport modelling”, Geosci. Model Dev., 10 2397-2423 (2017). 

11. Menut L, Bessagnet, B., Khvorostyanov, D., Beekmann, M., Blond, N., Colette, A., Coll, I., Curci, 
G., Foret, G., Hodzic, A., Mailler, S., Meleux, F., Monge, J.L., Pison, I., Siour, G., Turquety, S., 
Valari, M., Vautard, R., Vivanco, M.G., “CHIMERE 2013: a model for regional atmospheric 
composition modelling”, Geoscientific Model Development, 6 981-1028 (2013). 

12. Borrego, C., Monteiro, A., Pay, M.T., Ribeiro, I., Miranda, A.I., Basart, S., Baldasano, J.M., “How 
bias-correction can improve air quality forecast over Portugal”, Atmospheric Environment, 45 37 
6629-6641 (2011). 

13. Monteiro, A., Vautard, R., Borrego, C., Miranda, A.I., “Long-term simulations of photo oxidant 
pollution over Portugal using the CHIMERE model”, Atmospheric Environment, 39 3089-3101 
(2005). 

14. Wang C., Corbett J.J., Firestone J. “Improving Spatial Representation of Global Ship Emissions 
Inventories”, Environ. Sci. Technol, 42 193–199 (2008). 

15. Carvalho, A.C., Carvalho, A., Gelpi, I., Barreiro, M., Borrego, C., Miranda, A.I., Pérez-Muñuzuri, V., 
“Influence of topography and land use on pollutants dispersion in the Atlantic coast of Iberian 
Peninsula”, Atmospheric Environment, 40 3969–3982 (2006). 

16. Monteiro, A., Ribeiro, I., Tchepel, O., Sá, E., Ferreira, J., Carvalho, A., Martins, V., Strunk, A., 
Galmarini, S., Elbern, H., Schaap, M., Builtjes, P., Miranda, A.I., Borrego, C., “Bias correction 
techniques to improve air quality ensemble predictions: focus on O3 and PM over Portugal”, 
Environmental Modelling & Assessment, 18 (5) 533-546 (2013). 

389

Parte III



 

17. Russo, M.A., Leitão, J., Gama, C., Ferreira, J., Borrego, C., Monteiro, A., “Shipping emissions over 
Europe: a state-of-the-art and comparative analysis”, Atmospheric Environment, (in press) 
(2018). 

18. EEA, 2017. Air quality in Europe EEA Report No 13/2017. Available at: 
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017 (2017). 

390

Parte III



IMPACTO DOS TRANSPORTES NA QUALIDADE DO AR: 
ESTUDO DE CASO DE MANAUS, BRASIL. 

Jurandir Dutra1, Hélder Relvas2, Andrea Waichman3, Myriam Lopes4 
1,3 Centro de Ciências do Ambiente, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil 
2,4 Cesam & Departamento de Engenharia de Ambiente e Ordenamento, Universidade de 
Aveiro, Aveiro, Portugal 
 

jurandir.dutra@gmail.com, helder.relvas@ua.pt, awaichman@gmail.com, myr@ua.pt 

Resumo 
O presente estudo analisa a dispersão espaço-temporal de ozônio troposférico (O3) e 
compostos nitrogenados (NOx) produzidos a partir das emissões da mobilidade 
urbana na cidade de Manaus, Brasil. Foram elaboradas simulações para os meses de 
fevereiro e agosto, a fim de compreender e comparar as características das estações 
chuvosa e seca, respectivamente. Os resultados apontam para um comportamento 
de dispersão esperado, obedecendo à climatologia e circulação atmosférica da 
região. Durante o período chuvoso as concentrações de O3 e NOx são inferiores às 
percebidas durante o período seco devido ao efeito de limpeza da atmosfera e à 
nebulosidade associados à precipitação. A dispersão apresenta o mesmo 
comportamento espectral em ambas as estações. 

Introdução 
 
A poluição do ar é um fenômeno antigo ligado, sobretudo, às atividades 
antropogênicas modernas.1,2. Entretanto, após o início da revolução industrial, o 
incremento de poluentes atmosféricos tem sido mais relevante, em face do modelo 
de produção que fomenta o consumo. 
 
Embora a poluição atmosférica não seja somente resultado da ação antropogênica, a 
contribuição das atividades humanas foi primordial para acelerá-la. Por conseguinte, 
seus efeitos no ambiente geram problemas de ordem política, social e econômica. 

 
O conceito de poluição atmosférica refere-se à inserção direta ou indiretamente de 
materiais na atmosfera, que modifica o seu estado e cujas consequências são 
negativas ao ser humano, mas também a todo o composto de ordem orgânica ou 
inorgânica, aos ecossistemas e ao uso e apropriação do meio.3 
 

391

Parte III



Entretanto, determinar a qualidade do ar de uma região requer o monitoramento de 
um grupo de poluentes, seja pela sua ocorrência, seja por seus efeitos adversos. Para 
isso, instrumentos de auxílio são fundamentais, como estação de coleta de dados e 
modelos que predigam cenários com o menor desvio possível, a fim de que seus 
resultados sejam mais próximos e fieis à realidade. No entanto, o monitoramento 
tem um custo elevado pelo que o recurso de modelagem da qualidade do ar, com 
modelos numéricos da dispersão dos poluentes emitidos pelas fontes, apresenta-se 
como uma alternativa viável. Os desenvolvimentos ocorridos neste campo, nas 
ultimas décadas, permitem ter confiança nos resultados modelados.4,5 
 
Na região de Manaus não existem ainda estações de monitorização de qualidade do 
ar, a não ser em estágio experimental. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 
avaliar o comportamento espaço-temporal revelado no cenário de formação e 
extinção de ozônio troposférico (03) e compostos nitrogenados (NOx), através do 
modelo TAPM, consequentes das emissões de poluentes da mobilidade urbana na 
cidade de Manaus. 
 
Espera-se que seus resultados sejam capazes de contribuir para a elaboração de 
políticas públicas de mobilidade urbana, no que tange ao uso de fontes energéticas 
renováveis, mas também, fomentar o desenvolvimento do Programa Estadual de 
Qualidade do Ar, a fim de atender à previsão contida no inciso VII do art. 5ª da Lei 
3.135/2007.   
 
Materiais e Métodos 
 
Para cumprir o propósito deste trabalho fez-se uso de modelo numérico que utiliza 
uma base meteorológica global e dados de entrada das emissões antrópicas 
estimadas da mobilidade urbana e das contribuições biogênicas da floresta tropical 
que contorna a cidade. 
 
As simulações ocorreram para dois meses do ano de 2014: fevereiro e agosto. O 
primeiro, para caracterizar o período chuvoso e, o segundo, para caracterizar a 
estação seca. As saídas do modelo são expressas em concentrações medidas em 
partes por bilhão (ppb). 
 
 
O Modelo de Dispersão TAPM 
 
O The Air Pollution Model - TAPM é um modelo meteorológico de dispersão 
atmosférica em três dimensões. Foi desenvolvido pela Australia´s Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) em 1999.6 
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O TAPM permite realizar simulações em escala regional e local. É uma ferramenta de 
prognóstico matemático, determinístico e de mesoescala, com dispersão atmosférica 
em três dimensões. Faz uso de um amplo conjunto de dados e parâmetros de 
entrada. 
 
A base de dados orográfica, uso do solo e vegetação é proveniente da Earth 
Resources Observations Systems – EROS disponível numa base sistemática de 
coordenadas geográficas com espaçamento de 1 km. Os dados sinóticos foram 
resultados de simulações realizadas pelos modelos de previsão meteorológica 
Limited Area Prediction System – LAPS e Global Analysis and Predicition – GASP, 
ambos do Bureau of Meteorology – BOM da Austrália. São dados de 6 horas numa 
grade de espaçamento de 75 km a 100 km, também com base em coordenadas 
cartesianas. 
 
Os dados pertinentes à temperatura da superfície do mar são oriundos da US 
National Center Atmospheric Research – NCAR e estão disponíveis em forma de 
médias mensais, para espaçamento de 100 km e da mesma forma, orientado por 
coordenadas de latitude e longitude. 
 
Os dados de entrada relativos às emissões antrópicas da mobilidade urbana foram 
estimados pelos autores com base em protocolos orientados pelo IPCC, aliados a 
recomendações do governo federal e nas experiências registradas em grandes 
centros brasileiros que já realizaram seus inventários de GEE e poluentes 
atmosféricos7,8. As emissões foram distribuídas, por zonas da cidade de Manaus, de 
acordo com a proporção de rolamento viário estimado9, sendo: 20% para a Zona Sul; 
20% para a Zona Norte; 20% para a Zona Leste; 16% para a Zona Centro-Sul; 12% 
para a Zona Centro-Oeste e 12% para a Zona Oeste. Para tal utilizou-se o Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) ArcGis que fez a distribuição e a partilha entre 35 grades 
do domínio medindo 1000 m x 1000 m, aplicando inclusive, a proporcionalidade 
entre áreas das grades compartilhadas por duas ou mais zonas. Cada zona engloba 
um volume de bairros, cujo conjunto expressa a divisão política urbana. 
 
Para as contribuições das emissões biogênicas do entorno da cidade de Manaus 
adotou-se como referência as seguintes áreas e usos para o domínio: 80% de floresta 
densa, 10% de vegetação arbustiva de pequeno porte e 10% de culturas, como 
mandioca e milho. Essas áreas foram baseadas a partir dos resultados de proporções 
diretas obtidas das estimativas realizadas para o Vale do Aburrá, na Colômbia.10  
 
A região do entorno de Manaus, apresenta características parecidas aos usos 
verificados no respetivo estudo, mas em proporções diferentes de área. Desta forma 
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acredita-se que estes resultados sejam satisfatórios para alimentar o modelo até que 
sejam realizados inventários.  

Área da Pesquisa 
 
A área de estudo compreende a cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, 
Brasil. Está localizada à margem esquerda do Rio Negro, na sua confluência com o 
Rio Solimões formando o Rio Amazonas. Tem uma população aproximada de 
2.094.391 habitantes, área de 11.401,092 km2 e densidade demográfica de 
aproximadamente 183,7 hab.km-2.11   
 
A cidade apresenta uma frota da ordem de 710.586 de veículos12, o que representa 
um veículo para cada 2,95 habitantes. Tem uma frota de aproximadamente 1500 
ônibus do transporte coletivo público, transportando em torno de 20 milhões de 
passageiros/mês.13 
 
Dada a localização geográfica próxima a linha do equador (3 C de latitude sul e 60º 
de longitude oeste), a cidade registra uma temperatura média anual de 26 C e 
pluviosidade de aproximadamente 2300 mm, distribuidos sazonalmente em duas 
estações perceptíveis: estação chuvosa, compreendendo os meses de novembro a 
maio e, estação seca, observada entre os meses de julho a setembro, tendo junho e 
outubro, como meses de transição.14 

  
Resultados e Discussão 

O escoamento atmosférico superficial 

A circulação preferencial dos ventos a 10 metros de altura, de acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorologia – INMet definida climatologicamente para o período de 
1961 a 1990 sobre o país, registra para o mês de fevereiro ventos que sopram de 
nordeste e, para o mês de agosto, de leste.14 
 
Essa circulação prevista pode ser confirmada pela rosa dos ventos elaborada a partir 
dos dados coletados na Estação Experimental do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia - INPA, localizada a 3 04’ de latitude sul e 59 57’ longitude oeste, para 
ambas as estações (Figura 01). Confirma-se que os ventos são predominantemente 
fracos e de nordeste para o mês de fevereiro e de leste para o mês de agosto. 
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Figura 01. Intensidade e direção dos ventos para os meses de fevereiro (estação 
chuvosa) e agosto (estação seca), respectivamente. Fonte: Estação Experimental do 
INPA (2014) 

Evolução espaço-temporal das concentrações dos poluentes 
 

O modelo produziu resultados de dispersão para dois poluentes aqui analisados: 
óxidos de nitrogênio (NOx), e ozônio troposférico (O3). As séries foram extraídas 
para as mesmas coordenadas da estação experimental do INPA – Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazónia  (03 04’ latitude sul e 59 57’ longitude oeste). 
       
As concentrações dos óxidos de nitrogênio (NOx) na estação seca chegam a triplicar 
em relação à chuvosa (Figura 02). Como no período chuvoso as concentrações são 
bem menores, infere-se que as chuvas reduzem a quantidade presente na atmosfera, 
lavando-a.  
 
Os NOx têm suas concentrações mais significantes no horário noturno porque 
durante o dia, mesmo com o tráfego intenso, a região conta com ventos calmos e 
intenso saldo de radiação solar sobre a superfície, além de elevada umidade relativa 
do ar, promovendo desta forma, o processo de formação de ozônio troposférico, 
com consumo de  NOx. Cabe salientar que no período noturno ainda tem o 
agravante do volumoso tráfego de veículos pesados de mercadorias que são 
legalmente restringidos de circularem durante o dia.  
 
Não há nenhuma regulamentação de padrões-limites de concentração de compostos 
nitrogenados (NOx). O modelo estimou concentrações horárias máximas de 150 ppb, 
na estação chuvosa, e até 540 ppb na estação seca (Figura 2). Os NOx dispersam-se 
em direção à Zona Oeste da cidade e ao rio Negro. Esta zona da cidade é pouco 
populosa, mas tem duas Áreas de Preservação Permanente – APA em bom estado de 
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uso e conservação. Nela há poucas ocupações irregulares e o ordenamento urbano 
segue padrões legais.  
 
Situa-se também, nesta zona, o aeroporto internacional Eduardo Gomes com intenso 
tráfego de aeronaves, cujas emissões, no entanto, não foram consideradas no 
presente trabalho. É considerada pelos instrumentos de desenvolvimento e controle 
urbano como área de transição entre o urbano e o rural. 
 
Para além desta zona está localizado o rio Negro. Nele, a Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Tupé, importante área destinada ao turismo 
regional e o arquipélago de Anavilhanas – conjunto de ilhas fluviais preservadas por 
força de lei e submetidas à baixa pressão social. Ambas as unidades fazem parte do 
mosaico de áreas protegidas, em consonância com as terras indígenas, pertencentes 
ao Estado do Amazonas.  
 
As diferenças residem nos valores das concentrações entre as estações. O modelo 
simulou que no período das chuvas o tráfego rodoviário contribui para 
concentrações de até 70 ppb de NOx. Na estação seca os níveis de NOx atingem os 
100 ppb de NOx, o que representa um aumento da ordem de 42% (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variação temporal horária das concentrações de Óxidos de Nitrogênio (NOx) 
em ppb simuladas com o modelo TAPM, na estação experimental do INPA, para a 

estação chuvosa (à esqueda) e para a estação seca (à direita). 
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Figura 3 Dispersão espacial das médias das concentrações médias horárias de NOx 
(em ppb) na região de Manaus para as estações chuvosa (fevereiro) e seca (agosto). 

 
A produção de O3 troposférico está relacionada à disponibilidade de certos poluentes 
na atmosfera. Como promotores estão os óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos 
voláteis de modo geral, incidência de luz solar e forte presença de umidade relativa. 
Esse cenário é catalisado pelo tráfego intenso, com altos volumes de emissão dos 
motores do ciclo diesel, além das contribuições da floresta equatorial do entorno. 
Observa-se na Figura 4 que as maiores concentrações de O3 estacionam no horário 
de pico do intervalo do almoço, aliadas com a maior disponibilidade de radiação 
solar. 
 
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, órgão executor da Política 
Nacional de Meio Ambiente naquele estado-membro e reconhecida na América 
Latina como instituição produtora de doutrina referente à questão, estabelece para 
proteção da saúde humana um limite máximo de concentração O3 de 70 ppb para a 
média de 8 horas. Entretanto, o modelou estimou a ultrapassagem destes limites 
para apenas uma hora do dia, por volta das 12h00. O modelo estimou picos de até 75 
ppb em ambas as estações (Figura 4). De notar que estes resultados apenas 
consideram a contribuição das emissões antrópicas dos transportes, pelo que a 
adição de outras fontes pode resultar em níveis eventualmente maiores.  
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Figura 4. Variação temporal horária das concentrações de Ozônio troposférico (O3) 
em ppb simuladas com o modelo TAPM, na estação experimental do INPA, para a 

estação chuvosa (à esqueda) e para a estação seca (à direita). 
 

A dispersão do O3 troposférico um padrão semelhante ao do NOx, e está de acordo 
com os padrões de circulação atmosférica da região. Na Figura 05 observam-se os 
padrões de distribuição espacial das concentrações de ozônio na região de Manaus 
(médias horárias). Verifica-se que na estação das chuvas os níveis de O3 são mais 
baixos com um valor de concentração média mensal de até 14 ppb, deslocando-se a 
nuvem de dispersão para o rio Negro. Contudo, na estação seca o incremento foi da 
ordem 57% (22 ppb) com as concentrações mais elevadas sobre a praia da Ponta 
Negra que é um balneário popular acessível e bastante utilizado pelos moradores 
locais, sobretudo, aos domingos e feriados.  
 
A zona Centro-Oeste também apresenta concentrações de até 14 ppb na estação 
seca, o que representa o maior pico percebido na dispersão da estação chuvosa para 
a área estudada (Figura 5). Essa zona é bastante povoada, tem sérios problemas 
estruturais urbanos, sendo composta por moradias, em sua maioria, de ocupações 
irregulares. 
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Figura 05. Padrões de dispersão espacial de O3 (médias horárias em ppb) na região 
de Manaus, para a estação chuvosa (à esqueda) e a estação seca (à direita)  

 
Considerações Finais 
 
Foram realizadas simulações com o modelo TAPM para os meses de fevereiro e 
agosto de 2014 para a cidade de Manaus, a fim de estimar as concentrações 
ambiente e se observar os padrões de dispersão espaço-temporal de O3 e NOx, 
resultantes das emissões do tráfego rodoviário. 
 
Constatou-se que a dispersão espacial, para ambos os poluentes, segue o padrão de 
escoamento atmosférico observado pela rosa dos ventos e confirmado pela 
climatologia da região. Da maneira similar o comportamento temporal também foi 
coerente ao esperado, apontando para a dispersão dos poluentes em direção à zona 
oeste e ao rio Negro, que apresentam áreas protegidas ordenadas de baixa 
antropização. Quanto à variação temporal é possível observar picos de poluição 
devido aos NOX entre o entardecer e inicio da manhã e no caso do O3 entre o fim da 
manhã e o começo da tarde. As concentrações destes dois poluentes analisados são 
concordantemente maiores na época seca (em que o saldo de radiação solar na 
superfície é mais alto) do que na estação chuvosa, que apresenta maior pluviosidade 
e nebulosidade, fatores que contribuem para a menor formação fotoquímica e 
remoção úmida de poluentes. 
 
Os resultados deste estudo, embora preliminares são uma contribuição para se 
estabelecer políticas públicas de saúde e qualidade do ar. 
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Resumo 
No contexto actual, as condições de mobilidade surgem cada vez mais debatidas e assiste-se 
a uma mudança de paradigma da organização espacial. O projeto Interreg Sudoe ClimACT 
apresenta uma metodologia sistemática, com ferramentas próprias, para conduzir as 
escolas na sua transição para uma Economia de Baixo Carbono, recorrendo a indicadores-
chave de desempenho. Neste trabalho é apresentado o desempenho de 31 escolas-piloto no 
sector dos transportes. Os resultados evidenciam a necessidade de concertar esforços entre 
os vários stakeholders da comunidade escolar no sentido de alterar hábitos e melhorar o 
desempenho das infraestruturas de mobilidade. 

Introdução 
O projeto Interreg Sudoe ClimACT surge em resposta à problemática das alterações 
climáticas para desenvolver uma metodologia sistemática que apoie as escolas na sua 
transição para uma Economia de Baixo Carbono (EBC). A parceria do projeto foi montada no 
sentido de reunir os recursos e áreas do conhecimento necessários ao desenvolvimento 
dessa metodologia e é constituída por 41 entidades – escolas, autarquias, organizações não 
governamentais e equipas de investigação provenientes de quatro regiões do espaço Sudoe 
– Portugal, Espanha, França e Gibraltar. 
Recorrendo a indicadores-chave de desempenho (KPI – Key Performance Indicators), foi 
avaliada a situação de referência de 31 escolas-piloto ClimACT e foram identificadas 
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medidas de melhoria a implementar, não só ao nível do desempenho energético, mas 
também ambiental.  
 
O sector dos transportes, um dos seis setores avaliados no desempenho ambiental, é 
responsável por cerca de um quinto das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) e 
continua a ser aquele que apresenta um maior aumento percentual. De acordo com o 
Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), em 2010 os transportes 
foram responsáveis por 14% do total das emissões globais de GEE [1] e, de acordo com a 
Agência Internacional de Energia (AIE), em 2009 os transportes foram responsáveis por 23% 
das emissões globais [2].   
 
Desde 1992 a União Europeia (UE) tem vindo a impor valores limites de emissão de 
poluentes para o setor automóvel, cada vez mais exigentes. Estes têm obrigado a melhorias 
significativas no processo de fabrico dos veículos e na sua utilização. 
Infelizmente, não foi o virar do milénio, nem a inovação tecnológica, nem tão pouco a 
criação de uma consciência ambiental, que inverteu a tendência crescente das emissões 
devido aos transportes. Esta tendência é percetível, tanto numa escala temporal de 25 anos, 
como numa escala temporal anual, não só em Portugal, mas em toda a Europa [3].  
 
Com o desenvolvimento da indústria automóvel e a massificação deste bem, a organização 
do quotidiano passou a assentar-se em deslocações individuais diárias e a distâncias cada 
vez maiores. As previsões da AIE é que as emissões de CO2 associadas ao setor dos 
transportes cresçam 80% até 2050 [2]. É, portanto, necessário criar as infraestruturas físicas 
e alterar comportamentos para se transitar para formas de deslocação assentes numa EBC. 
 
Para promover esta transição, no contexto atual está-se a trabalhar na construção de 
cidades sustentáveis, onde a otimização do setor dos transportes surge como incontornável. 
As condições de mobilidade surgem cada vez mais debatidas e assiste-se a uma mudança de 
paradigma da organização espacial, em que se procura devolver o espaço de circulação aos 
pedestres e otimizar a rede de transportes públicos, de forma a retirar o tráfego e a 
poluição dos centros urbanos.  
 
No entanto, o conceito de mobilidade ainda não está a inverter a tendência crescente de 
emissões de CO2, para além de que não está a ser incorporado da mesma forma nas várias 
regiões da UE. Verificam-se muitas discrepâncias ao nível das infraestruturas e das questões 
comportamentais, discrepâncias essas que se repercutem nos vários sistemas que 
dependem deste setor, nomeadamente no sistema escola. Enquanto numas regiões o 
transporte dos alunos se faz em autocarros especializados, que têm unicamente por função 
o serviço escolar, noutras o transporte é efetuado em veículos particulares com 
consequentes congestionamentos.  
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Para além da emissão de GEE, existem outros aspetos que tornam o setor dos transportes 
um dos mais importantes numa análise da EBC nas escolas, tais como: a relação entre a 
elevada concentração de poluentes em torno das escolas (resultado da grande afluência dos 
veículos às escolas) e os problemas respiratórios em crianças [4]; a relação entre problemas 
cardiovasculares em adulto e o transporte ativo pedonal ou de bicicleta em criança [5]; ou a 
relação entre o meio de transporte usado na deslocação para a escola, o índice de massa 
corporal e o grau de pro-atividade dos alunos [6]. 
Este trabalho introduz os pressupostos metodológicos da avaliação do desempenho das 
escolas no setor dos transportes, apresenta os resultados da situação de referência e 
identifica medidas de melhoria a implementar no sentido da transição para uma EBC nas 
escolas. 
 

Metodologia 
A metodologia foi desenvolvida numa lógica de investigação-ação e aplicada em 39 escolas-
piloto, sendo aqui apresentados os resultados das escolas localizadas em Portugal, Espanha 
e França (Figura 1). Estas escolas situadas em zonas climáticas díspares, com línguas 
distintas e com diferentes níveis de ensino, proporcionaram cenários reais para a avaliação, 
otimização, calibração e validação da metodologia desenvolvida.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A metodologia é constituída por três fases: (1) construção de guias e de ferramentas 
metodológicas, realização das auditorias para caracterização da situação de referência e 
identificação de medidas de melhoria a implementar; (2) implementação das medidas; e (3) 
avaliação dos impactes das medidas e validação da metodologia conducente à transição 
para uma EBC. Este trabalho apresenta os resultados da primeira fase. 

Figura 1 – Localização das escolas no espaço Sudoe europeu.
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Auditoria ao setor dos transportes 

A informação relativa ao setor dos transportes foi recolhida em cada uma das escolas 
ClimACT através de auditorias que analisaram a rede de transportes que serve a escola, os 
locais de estacionamento para bicicletas e os postos de carregamento de veículos elétricos. 
Para o cálculo da pegada de carbono associada aos transportes aplicou-se um questionário 
comportamental a alunos, professores e funcionários. Este questionário debruçou-se sobre 
questões comportamentais (meio de transporte utilizado, distância percorrida ou tempo 
despendido). 

Desenvolvimento de KPIs para o setor dos transportes 
Para a avaliação do desempenho ambiental das escolas relativo ao setor dos transportes, o 
projeto ClimACT recorre a quatro KPIs.  
O KPIT1 caracteriza a pressão causada pelas deslocações dos alunos, professores e 
funcionários para a escola, através da contabilização das emissões de CO2 geradas. A 
aplicação do questionário forneceu informação sobre a frequência com que cada aluno usa 
cada tipo de transporte – a escala utilizada foi: “nunca” equivale a 0% das vezes, “quase 
nunca” a 33%, “quase sempre” a 67% e “sempre” a 100%. Como esta informação calculou-
se o número de Pessoas Equivalente (PE) relativo a cada meio de transporte, de acordo com 
a Equação 1. Foi então possível calcular as emissões de cada transporte de acordo com a 
Equação 2, sendo o FE de cada transporte apresentado na Tabela 2. As emissões anuais de 
CO2 da escola por estudante foram estimadas através da Equação 3. 
Os outros três KPIs caracterizam a resposta do sistema a essa pressão, no que diz respeito 
às infraestruturas de mobilidade que a escola disponibiliza; dois descrevem o tipo de 
estacionamento oferecido (KPIT2, KPIT3) e um terceiro caracteriza a rede de transportes 
disponível (KPIT4).  
A Tabela 1 apresenta os KPIs selecionados e respetivas fórmulas de cálculo. 
 

Tabela 1: KPIs do setor dos transportes 

KPI Fórmulas de cálculo

Emissões 

anuais de CO2

Equação 1      

 

Onde:  

 = meio de transporte (mota; carro; barco; elétrico, comboio; metro; autocarro; bicicleta; pedonal) 

= pessoa equivalente do meio de transporte . 

 

Equação 2      
 

Onde: 

Emissões de  = emissões anuais associadas às deslocações no meio de transporte . 
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KPI Fórmulas de cálculo

 = factor de emissão do meio de transporte . 

 
Equação 3      

Carregamento 

de carros 

elétricos

Equação 4      

Estacionamento 

de bicicletas
Equação 5      

Rede de 

transportes 

públicos

Equação 6       

Tabela 2: Fatores de emissão associados aos vários meios de transportes [7] 

Transporte 
Pedona

l 
Biciclet

a 
Autocarr

o 
Metr

o 
Comboi

o 
Elétric

o 
Barc

o 
Carro Mota 

Fator de 

Emissão de CO2 

(kgCO2.pessoa-

1.km-1) 

0 0 0.015 0.034 0.032 0.061 0.115 0.146 0.093 

Resultados  
A Figura 2 mostra que os alunos, professores e funcionários se deslocam essencialmente de 
duas formas: 40,2% recorrem à deslocação pedonal e 31,3% deslocam-se em veículo 
particular (29,8% de carro e 1,5% de mota). Em terceiro lugar a comunidade escolar recorre 
ao autocarro (15,4% em média). Os outros cinco meios de transportes (bicicleta, metro, 
comboio, elétrico e barco) apresentam-se distribuídos pelos restantes 14,6%. 
A reduzida utilização do metro, comboio, elétrico e barco explica-se pelo facto de haver 
menos oferta destes meios de transportes. Enquanto 30 das 31 escolas-piloto são servidas 
por autocarro, apenas duas escolas têm acesso ao metro, três têm acesso ao comboio e em 
nenhuma existe paragens para transporte fluvial ou de elétrico a menos de 1000m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

405

Parte III



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente à bicicleta, um meio de transporte privilegiado numa EBC, pode concluir-se 
que a sua utilização é mais frequente em França e mais raro em Portugal (Figura 3). As 
escolas Francesas têm em geral um número superior de lugares de estacionamento de 
bicicletas (Figura 4). Exceção é verificada para duas escolas portuguesas onde se verifica que 
um número elevado de estacionamentos não é acompanhado do número de utilizadores 
deste meio de transporte. Este facto dever-se-á à falta de ciclovias que permitem uma 
deslocação de bicicleta segura ou a uma questão comportamental. 
 

 

 
Figura 3: Número de utilizadores de bicicletas

Figura 2: Média da percentagem dos meios de 
transportes públicos utilizados
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A Figura 5 mostra que a utilização dos diferentes meios de transporte está muito 
dependente não só da localização da escola como também do nível de ensino. Em Portugal, 
em que os acessos pedonais são precários e não existem ciclovias, as escolas apresentam 
uma utilização de bicicleta de 1% em média, enquanto que em França, que tem 
infraestruturas com melhores condições de mobilidade, esta média aumenta para 11%. As 
escolas que apresentaram maior utilização de bicicleta são escolas secundárias, o que se 
poderá explicar pelo facto de os alunos já terem uma mobilidade mais autónoma, mas ainda 
não terem idade para terem carta de condução. A utilização do carro é mais frequente em 
escolas de ensino primário, o que revela que são os pais que levam os filhos à escola (E8, E9, 
E10, E13, E28 e E30). 

 

 

Figura 4: Número de lugares para bicicletas por estudante

Figura 5: Percentagem dos meios de transportes utilizados em cada escola
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Ao cruzar a informação relativa à percentagem dos meios de transportes utilizados (Figura 
5) com a quantidade de transportes públicos oferecidos (Figura 6) e com a distância que os 
estudantes têm de percorrer entre a casa e a escola (Figura 7), pode também concluir-se 
que estamos perante variáveis independentes, uma vez que apresenta comportamentos 
sem ligação entre si.  
 

 

 

 

A verificação de que o meio de transporte utilizado é independente da oferta de transportes 
públicos, coloca a responsabilidade em questões comportamentais e põe a tónica em 

Figura 6 – Número de transportes públicos num raio de 1000m

Figura 7 – Média das distâncias entre a casa e a escola
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medidas de consciencialização ambiental e de desenraizamento de hábitos prejudiciais a 
uma EBC. A quase inexistente prática de car-sharing, com uma média 0,03% da comunidade 
escolar a utilizá-la, reforça essa tónica a incutir na transição para uma EBC. Por último, a 
pegada de carbono por estudante (Figura 8), que varia com a distância entre a casa e a 
escola (Figura 7), remete para a discussão a questão da colocação dos alunos das escolas. 
 

 
Figura 8 – Emissões de Carbono 

Discussão 
Numa análise transversal dos resultados do setor dos transportes, ressaltam dois grandes 
grupos de medidas a implementar, no sentido de fazer as escolas transitar para uma EBC. 
Por um lado, a melhoria das infraestruturas de mobilidade e, por outro, a transformação 
dos hábitos comportamentais dos elementos que compõem a comunidade escolar. 
 
Relativamente ao estacionamento de bicicletas propõe-se a melhoria das infraestruturas 
através do aumento do número de lugares, mas chama-se a atenção para a necessidade de 
paralelamente se investir na construção de ciclovias. Tal implica um investimento em 
sinalização vertical e marcas rodoviárias, que não está ao alcance das escolas uma vez que é 
competência das autarquias. Assim sendo, o aumento do desempenho das escolas está 
dependente também do envolvimento das autarquias.  
 
Esperam-se também melhorias ao nível dos postos de carregamento de carros elétricos com 
as novas políticas de expansão deste serviço definidas para a União Europeia. 
 
Para obter um melhor desempenho no que diz respeito aos transportes públicos é 
necessário envolver outros agentes, como os operadores destes serviços, por quem passa 
um possível aumento do número de transportes públicos. No caso das escolas estudadas 
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talvez não se justifique a aplicação desta medida, uma vez que o número de transportes 
públicos poderá não influenciar o meio transporte utilizado pelos alunos. 
 
Por forma a reduzir as emissões de GEE associadas às deslocações é necessário intervir 
desde o momento da colocação dos alunos nas escolas, no sentido de garantir que as 
colocações são feitas de acordo com a área de residência, visto que a distância percorrida 
entre a casa e a escola é proporcional às emissões. Para além disso, é preciso envolver não 
só os alunos, professores e funcionários, como também os pais, no sentido de alterar 
hábitos comportamentais e criar uma consciência ecológica junto de toda a comunidade 
escolar.  
 
As medidas propostas de consciencialização ecológica envolvem jogos e/ou plataformas de 
promoção da deslocação pedonal, de bicicleta ou de transporte público. Envolvem também 
ações de sensibilização para a importância do transporte ativo e guias que sirvam de 
suporte a um planeamento ecológico das deslocações dos alunos, dando importância às 
questões de segurança, de forma a que os pais se sintam confortáveis com o tipo de 
deslocação exigida numa EBC – pedonal, de bicicleta ou de transportes públicos. Poderá até 
planear-se uma supervisão das deslocações dos estudantes recorrendo aos pais, aos avós, 
ou até à comunidade local em geral. 
 
Verifica-se que seria interessante formular um quinto KPI que avaliasse o nível das 
infraestruturas, em termos do estado das ciclovias, dos acessos pedonais às escolas, e das 
condições de segurança de quem anda a pé ou de bicicleta nas imediações da escola. 
Segundo Mehdizadeh, que efetuou uma investigação sobre a perceção que os pais têm do 
risco das deslocações dos alunos para a escola, a falta de segurança é um dos maiores 
obstáculos à implementação de um transporte ativo por parte dos alunos [8] (isto é, de uma 
deslocação que envolva exercício físico [6]).  
 
Uma vez que a transição para uma EBC implica fomentar esse tipo de transporte ativo, seria 
interessante ter em conta indicadores comportamentais que caracterizassem o 
posicionamento dos pais, pois são eles os que mais contribuem para a seleção do tipo de 
transporte utilizado pelos alunos. 

Conclusão 
A melhoria do desempenho das escolas relativamente à mobilidade dos seus utilizadores 
implica uma discussão conjunta de várias partes envolvidas (autarquias, escolas, operadores 
de transportes públicos e utilizadores), no sentido de conseguir coordenar as necessidades 
dos utilizadores com a capacidade de resposta dos serviços, tendo em conta o propósito da 
EBC. 
As questões comportamentais surgem também no centro da discussão sobre a transição 
para uma EBC nas escolas, sendo necessário uma atuação concertada entre escolas, alunos 
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e pais, desde o momento da colocação dos alunos nas escolas, até ao planeamento e 
monitorização de rotas que deixem os pais confortáveis com o transporte ativo dos filhos. 
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Resumo 

As emissões dos transportes marítimos aumentaram na sequência do crescimento do comércio 
internacional. Recentemente, as emissões atmosféricas associadas à atividade portuária têm 
recebido particular atenção da comunidade científica, uma vez que se tornaram uma preocupação 
significativa no que respeita aos impactos na qualidade do ar. Este estudo consiste na inventariação 
de emissões marítima detalhada para os navios que se movimentaram no Porto de Leixões. As 
emissões dos navios foram estimadas para os principais poluentes antropogénicos (SO2, NOx, COV, 
CO e PM), para o ano com o ano mais recente com dados disponíveis da última década - 2015. 
Estima-se que as emissões dos navios no Porto de Leixões contribuem em 31%NOx das emissões 
totais do porto tendo como base o ano 2015, sendo os navios de carga geral e de contentores 
que emitem grande percentagem poluentes para atmosfera.  

Introdução 

O transporte marítimo tem um grande impacto no comercio internacional, sendo 
reconhecido como o mais favorável para o meio ambiente quando comparada com outros 
meios de transporte de mercadorias1,2. Com a expansão do comércio internacional 
decorrente da globalização houve um aumento substancial no transbordo de mercadorias 
entre portos. Isto levou ao aumento de emissões dos navios e respetivas atividades 
aduaneiras nas áreas portuárias, com impacto na qualidade de ar3. O aumento da 
arqueação bruta dos navios, a procura de energias mais limpas e soluções logísticas cada 
vez mais otimizadas com a necessária desmaterialização de processos estão entre os 
principais desafios que a operação portuária nacional tem pela frente.4 O transporte 
marítimo é uma via preferencial para a entrada e saída de mercadorias em Portugal, sendo 
que 60% das exportações nacionais são efetuadas por via marítima.4 

De acordo com o Banco Mundial, há 14 anos que Portugal está entre os 20% de países com 
melhor desempenho logístico a nível mundial, estando classificado em 17º lugar no ranking 
de 144 países, sendo os países que contemplam os portos mais eficientes da Europa5. 
Em 2015, fizeram escala em Portugal cerca de 11.812 navios, sendo o total de arqueação 
bruta (GT) destes navios o mais elevado de sempre: 400 milhões de GT. Com estes dados é 
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possível concluir que os navios que fazem escalas nos portos nacionais são de elevadas 
dimensões e consequente elevada capacidade de carga4. 

De acordo com a Organização Europeia dos Portos Marítimos, a principal prioridade 
ambiental para a atividade portuária é a qualidade do ar local, dada a sua importância na 
saúde dos trabalhadores portuários e dos residentes próximos. A elaboração de um 
inventário de emissões é indispensável como suporte à definição de estratégias de gestão e 
ação política na área do transporte marítimo. Neste artigo estimámos as emissões dos 
navios e camiões associadas ao Porto de Leixões, tendo como ano base para este cálculo o 
ano mais recente com dados disponíveis: 2015. 

Área de estudo 

O Porto de Leixões tornou-se um ponto crucial para as linhas de navegação da Europa, além 
disso, devido a sua localização geográfica é um dos principais centros de operações do País. 
Este porto fica situado no Norte de Portugal, a Noroeste da Península Ibérica, a cerca de 2,5 
milhas a norte da foz do Rio Douro e nas proximidades da cidade do Porto, sendo 
enquadrado pelas povoações de Leça da Palmeira a Norte e Matosinhos a Sul. Representa 
25% do comércio internacional Português e movimenta cerca de 14 milhões de toneladas 
de mercadorias por ano. Matosinhos pertence à área metropolitana do Porto, com 130 984 
habitantes com uma área urbana de 62 km2. Uma vez que o porto é adjacente à cidade de 
Porto, todos os poluentes emitidos aqui terão potencial impacto na área urbana envolvente, 
afetando a saúde da população residente. A Figura 1 apresenta a área de estudo com a 
identificação dos terminais.  

Figura 1. Localização dos terminais portuários do Porto de Leixões. 
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O Porto de Leixões está equipado com 14 terminais de operação, sendo o terminal de 
contentores o que regista maior tráfego portuário. Em 2015, houve um registo 2 735 escalas 
de navios que corresponde a um total de 35 212 135 GT6.  

Dados e metodologia 

As emissões produzidas pelo transporte marítimo são uma consequência da combustão dos 
motores principais e auxiliares. Esta atividade económica pode, desta forma, gerar emissões 
de poluentes que podem ser importantes a nível nacional, principalmente em termos dos 
compostos associados à atividade de combustão: óxidos de nitrogénio (NOx), dióxido de 
enxofre (SO2) e partículas (PM). De acordo com o inventário europeu EMEP/CORINAIR7,8,9 o 
transporte marítimo pode ser responsável por 0-30% e 0-80% das emissões antropogénicas 
de NOx e SO2, respetivamente.  

A estimativa das emissões dos navios requer o conhecimento dos fatores de emissão e da 
atividade do navio, estando disponíveis da literatura um conjunto de fatores de emissão 
para cada poluente em função do tipo de motor e combustível utilizado nas diferentes 
operações do navio. Os movimentos detalhados dos navios necessário para o cálculo da 
atividade das foram disponibilizados pelo concessionário Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) contendo informações sobre os movimentos dos 
navios, arqueação bruta, nº de navios, tempo de rotação, ano de construção, entre outros. 
Os restantes dados necessários para o cálculo das emissões dos fatores de emissão foram 
obtidos através do SeaWeb Maritime10 sendo a maior base de dados de navios marítimos 
do mundo. A SeaWeb é uma ferramenta de referência marítima, que dispõe de informação 
de mais de 200 000 navios a nível mundial. A página disponibiliza da mais diversificada 
informação, desde ao nome do navio até o consumo de combustível por cada deslocação, 
potência máxima do motor, bem como informações técnicas sobre os navios. 

A metodologia adotada para o cálculo das emissões tem por base o consumo de 
combustível utilizado, bem como a tipologia do navio e o tempo de rotação de cada escala. 
De acordo com as Diretrizes do IPCC7, esta abordagem consiste no método detalhado Tier 3. 
Nesta metodologia a navegação em porto considera duas operações principais: as manobras 
de entrada e saída, e atracação. Manobras refere-se ao movimento do navio quando entra 
em território concessionado pelo porto, enquanto atracação refere-se ao posto de 
amarração do lado do cais do navio. Para cada escala de navio, a quantidade de poluentes 
do ar (PM10, PM2.5, SOx, COV, NOx e CO) produzidos durante as manobras de entrada e 
saída de navio, bem como quando se encontram atracados, foram estimados através das 
seguintes equações, respetivamente: 

 Eq. 1 
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 Eq. 2 

Onde Tmanobras e Tatracação é o tempo gasto em cada escala de navio para o período de 
manobra e atracação (horas), P é a potência máxima do motor (kW), LF é o fator de carga 
(%) e EF é o fator de emissão (g/kwh). As restantes nomenclaturas correspondem à 
categoria do motor – auxiliar ou principal (e); i é o poluente; j é o tipo de motor e m é o tipo 
de combustível. Os fatores de emissão para os diferentes poluentes foram considerados em 
função do tipo de motor e combustível do navio. Neste inventário os navios foram 
agrupados em 8 categorias, em função do tipo de embarcações que fizeram escala no porto: 
navios de carga geral; navios contentores; navios de passageiros; navios graneleiros; navios 
graneleiros alimentares; navio Roll-on / Roll-off; navios tanque e restantes embarcações.  

Resultados  

Os dados recolhidos permitiram estimar as emissões dos navios durante as operações no 
Porto de Leixões em 2015. Estimadas as emissões totais para a frota marítima que fizeram 
escala no Porto de Leixões, correspondendo um total de 2735 navios.  

A Figura 2 apresenta o valor mensal estimado para as emissões dos poluentes do ar 
provenientes dos navios, no Porto Leixões em 2015. As emissões mensais dos poluentes 
atmosféricos estimados não estão associadas à quantidade de navios que fizeram escala no 
porto, mas sim à tipologia do navio e à arqueação bruta. 

Figura 2. Distribuição mensal das emissões dos navios no Porto de Leixões em 2015. 

A Figura 3 mostra que o 1º semestre do ano apresenta elevadas emissões, quando 
comparado com o 2º semestre. Os resultados obtidos indicam uma redução das emissões 
entre janeiro e dezembro na ordem dos 35%.  
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Observa-se também que as emissões têm uma correlação com a arqueação bruta do navio. 
Na figura 3 mostra a correlação entre a arqueação bruta e a quantidade de emissões do 
NOx em toneladas. Pode-se concluir que os navios maiores dimensões, são responsáveis 
pela maior percentagem de emissões. 

Figura 3. Correlação entre arqueação bruta vs. emissões NOx. 

A Tabela 1 mostra a distribuição das emissões geradas pelos diferentes navios que 
frequentam o Porto de Leixões e apresentam a mesma gama de arqueação bruta (4000 GT). 
Com estes resultados é possível concluir que o tipo de navio que emite mais quantidade de 
poluentes é o navio de graneleiros. Contudo, o tipo de navio que revela mais impacto na 
atividade portuária de Leixões é o de carga geral, seguido pelos navios de contentores e só 
depois os graneleiros. Estas três tipologias de navios representam cerca de 70% dos navios 
que frequentaram o porto durante 2015. 

Tabela 1. Comparação das emissões em Leixões para cada tipologia de navio com 
dimensões semelhantes. 

Tipologia do navio 
Emissão (toneladas) 

NOx SOx CO PM10 
Navio Tanque 1189 454 112 23 
Navio Graneleiro 1867 714 169 36 
Navio Carga Geral 1400 535 134 27 
Navio Ro -Ro 459 175 45 9
Navio Passageiros 323 123 29 6
Navio Contentores 415 159 42 8
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Conclusões 

Este estudo permitiu estimar as emissões de PM10, NOx, SOx, CO e COV para os navios que 
fizeram escala no Porto de Leixões em 2015. As emissões resultantes da atracação dos 
navios são alvo de atenção especial devido ao seu potencial impacto na qualidade do ar na 
envolvente do Porto de Leixões. Os navios de carga geral e de contentores são as 
embarcações que mais contribuem paras estas emissões. Tal resultado é justificado pela 
quantidade de navios que fazem escala em Leixões, cerca de 70% da frota. Contudo, o tipo 
de navio que tem maior impacto relativo é o graneleiro, dado a sua capacidade de 
transporte.  
Estes resultados serão particularmente importantes para a gestão das atividades marítimas 
e portuárias, uma vez que permitem avaliar o impacto de diferentes fontes de emissão 
existentes e a consequente definição de cenário de mitigação.  
O conhecimento das emissões geradas na área portuária irá permitir estimar os impactos na 
qualidade do arque será fundamentalmente para suportar uma gestão mais eficiente, para 
a redução do uso dos combustíveis fósseis, implementação de soluções de fontes de energia 
limpa, fomentando práticas de poupança de energia e de eficiência energética com o 
objetivo de reduzir as emissões atmosféricas geradas. 
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Resumo 
 
A pesquisa visa uma análise descritiva de práticas tradicionais de produção de farinha 
de mandioca como o produto indispensável da dieta diária de maioria das populações 
locais nos municípios que são abrangidos pelo Programa do Governo Estadual do 
Maranhão, Plano Mais IDH-M. Para a pesquisa foram escolhidos os dois municípios 
vizinhos incluídos na lista dos 30 municípios com o menor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), Santo Amaro do Maranhão e Primeira Cruz, ambos pertencentes a 
Microrregião dos Lençóis Maranhenses e Mesorregião Norte Maranhense localizados 
na parte do litoral oriental do Estado. Uma parte do território dos dois municípios está 
abrangida pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, parte integrante do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação de Natureza e está inserida no bioma costeiro 
marinho, expondo os principais ecossistemas da região: manguezais, vegetação de 
restinga e dunas marítimas.  
 

Introdução 
 
A proposta da presente comunicação oral inclui os resultados preliminares de um 
estudo, ainda em andamento, no âmbito do Projeto de Pesquisa: A construção social 
de economia: estudo de agroindústrias de farinha de mandioca e sua incorporação em 
redes de entidades econômicas e não econômicas na cadeia produtiva, com o apoio 
financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, Brasil. 
A Unidade de Conservação Ambiental (UC), Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
(PNLM), foi criada pelo Decreto nº. 86.060 de 02 de junho de 1981 pelo Governo 
Federal, abrangendo três municípios, a saber, Primeira Cruz, Santo Amaro do 

430

Parte III



Maranhão e Barreirinhas do estado do Maranhão, Brasil. O estatuto da UC dado ao 
território, está acelerar a sua transformação em um ambiente de atividade turística e, 
recentemente, com a conclusão de construção de estrada rodoviária para o Santo 
Amaro do Maranhão, este processo de desenvolve com a maior intensidade.  
 
O PNLM é considerado o paraíso ecológico com grandes potencialidades turísticas. A 
área de 155 mil hectares de dunas, rios, lagoas e manguezais - raro fenómeno 
geológico que foi formado ao longo de milhares de anos através da ação de natureza. 
Mas nestes ambientes vivem as pessoas que lidam com o fenómeno e cuja vida 
econômica depende do vai-e-vem de chuvas e areias. Para as famílias rurais desses 
municípios, como em todo Estado do Maranhão, o cultivo de mandioca, milho, feijão e 
outras culturas é fundamental para sua sobrevivência. Segundo defende Durans 
(2017:19), “o cultivo de mandioca é uma atividade de grande importância social, visto 
congregar um contingente de trabalhadores e produtores que mantêm vivas suas 
tradições e relações familiares”. Porém, como também observam Bezerra et al. 
(2017:85), “ o Governo do estado do Maranhão apenas desenvolve políticas de 
incentivo à atividade turística, não inserindo de forma significativa outras 
potencialidades da região, como é o caso de agricultura para o abastecimento local”.   
  
Não pretende-se neste espaço a desenvolver uma discussão sobre os benefícios 
propriamente ditos que os serviços ecossistémicos daquela região proporcionam às 
pessoas, este estudo será apresentado em outro trabalho da Conferência, com a 
autoria de Kovtun e Araújo (2018). Neste espaço procura-se refletir sobre as 
estratégias que as pessoas criam e utilizam para o usufruto dos recursos naturais 
destinados para a sua sobreviência e para a manutenção de equilíbrio ecológico entre 
as suas atividades e a natureza. A manutenção desse equilíbrio é fundamental para a 
vida das comunidades locais no presente e no futuro, devido a localização geográfica 
da região (RTDRS, 2010).  
 
A beleza da região que se revela nas paisagens deslumbrantes: imensas dunas de areia 
branca que fazem o lugar se assemelhar a um deserto, mas com as características bem 
diferentes, convive acompanhada de esforços humanos e lutas diárias em busca de 
uma subsistência básica e da alimentação adequada. A região é banhada por rios e no 
período de chuvas os rios transbordam e surgem as maiores dificuldades de 
mobilidade e das relações de troca para as populações locais. Nestes períodos de 
chuva a movimentação fica impedida pela via terrestre e só é possível pelo rio e com o 
uso do transporte apropriado.  
 
A produção de mandioca (Manihot Esculenta) nesta região, bem como, em todo 
Estado do Maranhão e em toda região do Nordeste é de fundamental importância, 
pois, as raízes da planta são consideradas entre as principais fontes energéticas, depois 
de arroz e milho, para grande maioria da população. Segundo os dados da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA, 2016), a concentração na 
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produção de raízes corresponde a 25 % da produção nacional e o Maranhão ocupa a 2ª 
posição na lista do Nordeste em relação da área plantada. De acordo com a mesma 
fonte, na safra de 2014/2015 no Maranhão foi produzido 1.481.907 toneladas de 
raízes e o município que mais se destacou foi de Barreirinhas, que obteve 48.615 
toneladas de raízes. Este município também se destacou em deter o maior número das 
casas de farinha ou agroindústrias, cuja produção foi destinada ao consumo próprio no 
interior do município e nos municípios vizinhos. Para os agricultores familiares do 
Estado a mandioca representa a principal fonte da renda, sendo “uma das culturas 
mais importantes na produção de alimentos” (Durans, 2017), tendo em conta as suas 
características de maior resistência às condições climáticas desfavoráveis, como a seca, 
e por possuir um ciclo mais prolongado, o que permite lhe obter uma vantagem maior 
na recuperação diante das demais culturas anuais, como arroz, milho e feijão.  
 
 O cultivo de mandioca nos municípios estudados está quase controlado pelo 
fenómeno da natureza, visto que, com o começo das chuvas os produtores devem a 
antecipar a sua colheita para não permitir o estrago de raízes comestíveis que fiquem 
alagadas com a água dos rios. A antecipação da colheita influencie a interrupção do 
crescimento das raízes o que não permite o ganho maior do rendimento médio por 
hectare de plantio. Por outro lado, “os problemas de ordem social, como a falta de 
organização associativa e também da ordem tecnológica” influenciem negativamente 
às práticas de lavouras, tornando-as “incipientes sem atentar para a conservação dos 
recursos naturais” (Durans, 2017:19).  
 
Para atender a presente proposta de comunicação, o objetivo do estudo visava o 
mapeamento das agroindústrias rurais de farinha de mandioca, unidades familiares de 
produção, - objeto de estudo, - e a sua caracterização socioeconômica. Neste espaço 
limitado procura-se apresentar uma breve reflexão sobre a importância que esta 
atividade possui na cultura produtiva das comunidades locais e as dificuldades no 
processo produtivo, encontradas durante o mapeamento.

Metodologia  
 

A escolha dos municípios para a pesquisa foi planeada de tal modo que incluísse 
aqueles que são abrangidos pelo Programa do Governo Estadual Plano Mais IDH. Deste 
modo, foram escolhidos dois municípios vizinhos incluídos na lista dos 30 municípios 
abrangidos pelo Plano Mais IDH-M por possuírem baixos índices do desenvolvimento 
humano (IDH). São os municípios de Santo Amaro do Maranhão e Primeira Cruz, 
ambos pertencentes a Microrregião dos Lençóis Maranhenses e Mesorregião Norte 
Maranhense, localizados na parte do litoral oriental do Estado (Fig. 1).  
 
Segundo os dados do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos (2010) estes dois municípios encontram-se na lista dos domicílios com 
renda per capita correspondente a 1/4 do salário mínimo. Santo Amaro do Maranhão 
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ocupa 210ª posição com 47,8 % dos domicílios com a renda per capita na linha de 
extrema pobreza e Primeira Cruz, correspondentemente, está em 214ª posição com 
49,9 %. Com a referência ao ano de 2010 ambos os municípios estavam no ranking dos 
30 (trinta) municípios com menor índice do desenvolvimento humano municipal 
(IDHM), 0,518 para o Santo Amaro do Maranhão e 0, 512 para Primeira Cruz (PNUD, 
2013).  
 
A parte empírica das pesquisas nesta etapa inicial baseou-se nos procedimentos de 
metodologia qualitativa, por meio de uso do método etnográfico com a técnica de 
observação direta não participante (Costa, 1986; Bourdieu, 1999), partindo nas etapas 
posteriores para a pesquisa-ação (Lewin, 1935). Para a coleta de dados utilizou-se a 
técnica de entrevistas estruturadas por meio de aplicação dos questionários, com as 
perguntas previamente elaboradas, e das conversas informais com os produtores, 
proprietários de estabelecimentos agroindustriais familiares de farinha de mandioca. 
As pesquisas relacionadas com o mapeamento de agroindústrias de farinha de 
mandioca (casas de forno) no território do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
(PNLM) foram realizadas com o apoio e acompanhamento dos profissionais da 
cooperativa de transporte e turismo de Santoamarocoop da cidade de Santo Amaro do 
Maranhão. Para o registo das unidades familiares de produção, as trajetórias 
percorridas durante o trabalho de mapeamento foram gravadas por meio de uso do 
aplicativo GPS para o Android do programa informático Wikiloc, oferecido à equipe 
pela cooperativa. Este registo vai ajudar na elaboração de um mapa das comunidades 
visitadas dos municípios incluindo o local e nome da comunidade e o número de 
agroindústrias de farinha de mandioca localizadas lá. 

 

 
 

Figura 1. Mapa de localização dos municípios abrangentes pelo Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses. Fonte: IBAMA, 2008 

 
No processo de mapeamento (rotas de farinha) foram registadas ao todo de 45 
unidades de produção familiar de farinha de mandioca só na região do PNLM. O 
registo de atividades realizadas no processo de trabalho de campo foi feito através da 
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técnica de imagem. No município de Primeira Cruz foram visitadas duas comunidades 
localizadas na zona do PNLM. As fotografias das Rotas de farinha do Santo Amaro do 
Maranhão são disponíveis e podem ser visualizadas através do site: 
http://www.wikiloc.com. A técnica de imagem revelou-se como uma forma muito 
importante no processo de mapeamento das agroindústrias de farinha de mandioca, 
em conjunto com a observação direta e as entrevistas estruturadas, pois permitiu-nos 
a registar as imagens do processo de produção e as condições econômicas e sociais em 
que o processo produtivo ocorre. Por outro lado, as imagens permitiram nós a captar 
as perguntas que ficaram por perguntar e as respostas não respondidas.  
 

Análise de dados de mapeamento das agroindústrias rurais  
O mapeamento das agroindústrias de farinha de mandioca foi realizado em municípios 
de Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão durante as missões de pesquisa entre os 
meses de janeiro e março de 2018. Ao todo foram visitadas dezasseis comunidades, 
duas no município de Primeira Cruz e catorze no município de Santo Amaro do 
Maranhão, tendo em vista que o PNLM abrange a maior parte desse município. A 
utilização do aplicativo do Programa Wikiloc durante as missões permitiu nos a criação 
de seis registos de Rotas de farinha, sendo todas elas foram selecionadas pelo 
Programa para a inclusão no Google Earth (Fig. 2).  

 

Figura 2. As Rotas de farinha criadas pela equipe e inclu das no Google Earth 

Fonte: Google Earth, 2018   

Ao longo da missão de pesquisa observou-se que, as comunidades mapeadas são 
dispersas entre as dunas, a vegetação e o rio Grande do município de Santo Amaro do 
Maranhão. As lagoas e riachos neste período chuvoso alagam o todo território e 
dificultam a passagem. Por isso, para a chegar até às comunidades próximas e mais 
distantes, a nossa viagem foi realizada nos veículos com a tração de 4x4, por vezes, 
demorando a uma hora e meia de atravessar as dunas, a vegetação, lagoas e riachos. 
As vezes, a percorrer esse todo caminho encontramos uma ou duas casas de farinha 
(forno). Nestas comunidades a casa de farinha funciona para a toda comunidade, 
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sendo várias famílias aparecem com s laços familiares com o proprietário da casa de 
farinha. No período de “farinhada” as famílias decidem a ordem segundo qual utilizam 
o espaço para realizarem o processamento de mandioca e produzirem a farinha, 
participando e ajudando um ao outro. Deste modo, uma casa de farinha (forno) é 
utilizada por seis ou sete famílias produtoras, tendo em conta que a cada família é 
produtora de mandioca e precisa de processar a sua colheita. O trabalho é feito em 
conjunto, mas com a divisão de tarefas bem definida. A colheita de mandioca é 
realizada por homens e filhos e o descascamento por mulheres e filhas. Durante de 
atividades de processamento e transformação também existe a divisão de trabalho 
entre os homens e mulheres. Normalmente, os homens cuidam de forno e a cozedura 
de farinha, enquanto, as mulheres tratam o processo da prensa e da peneiração.  
 
Todos os estabelecimentos agroindústrias que foram visitados e cujos proprietários 
foram entrevistados são de pequeno porte e familiares. Os resultados demonstraram 
ainda que, as atividades realizadas nas agroindústrias de farinha são caracterizadas de 
baixo nível tecnológico e nenhuma assistência técnica por parte de serviços de 
agropecuária, tendo em conta que os produtores utilizam ainda os métodos 
tradicionais no processo de plantio, manejo e colheita de mandioca, bem como no 
processamento e transformação, particularmente, no processo de moagem e prensa, 
enquanto, no município vizinho de Barreirinhas estes processos já são na maioria 
mecanizados. Esta observação serve em parte para a justificar o baixo rendimento 
médio da colheita nestes municípios em comparação com o município vizinho (Tab. 1).  
 
Em relação de cuidado e gestão ambiental foi observado que uma parte das famílias 
produtoras não possuem ainda a luz elétrica nas suas casas de farinha e utilizam ainda 
a roda no processo de ralação de mandioca e a lenha ou carvão para a cozedura de 
farinha no forno. O abastecimento em água vem dos poços artesianos e em algumas 
comunidades ribeirinhas a água utilizada vem dos rios e riachos. Foi observado que em 
alguns casos os produtores deixam a mandioca no molho diretamente numa cova feita 
na terra e enchida de água de rio ou riacho, próximo de casa de farinha. Observou-se 
também que em nenhuma casa de farinha foi realizado o tratamento de efluente 
líquido (manipuleira) que é obtido durante a prensa da mandioca ralada. Os 
produtores não guardam a liquido e deixam que ele escorre para a terra, provocando 
grandes estragos para o solo. Só em caso de produção de goma o líquido é colhido em 
bacias preparadas para este fim. No entanto, as pesquisas da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2008) apontam que a manipuleira pode ser servir 
para vários usos potenciais, como, adubo para o solo, controle de pragas, controle de 
carrapato e berne em bovinos e outros animais domésticos, bem como, na 
alimentação animal, desde que são utilizadas as boas práticas de fabricação de farinha. 
 
Muitos produtores entrevistados, já com a idade acerca de 65 -70 anos responderam 
que já não têm as forças para a continuar nesta atividade, por isso, alguns arrendam o 
espaço para os vizinhos e em troca recebem a farinha como o pagamento. Foram 
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entrevistadas também as famílias numerosas cujos filhos são jovens e manifestaram o 
seu interesse em manter e continuar com a atividade, mas não possuem nenhum 
conhecimento sobre as noções de melhoramento de produção e novas técnicas de 
organização e gestão do processo de processamento agro-industrial para além 
daquelas básicas que foram transmitidas pelos seus pais e avôs. Mas o conhecimento 
novo obtido através das formações de capacitação e boas práticas agroecológicas, é 
fundamental para que esta atividade seja mais rentável, duradoura e respeitando o 
meio ambiente. O Interesse dos produtores jovens entrevistados em desenvolver e 
manter esta atividade significa que ela tem muita importância econômica e social para 
as famílias. O melhoramento da produção das raízes e a utilização das novas técnicas 
de processamento das mesmas poderá trazer o aumento para a segurança alimentar e 
da consciência das famílias de comunidades em relação à questão ambiental 

 

Tabela 1. Índices de produção de mandioca, no período de 2000-2016 

 

Município Área 

plantada 

(ha) 

Área  

colhida 

(ha) 

Quantidade 

produzida 

(ton.) 

Rendimento 

médio de 

produção 

(kg/ha) 

Valor de 

Produção 

(mil reais) 

2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 

Primeira Cruz 1251 690 1251 690 6255 5606 5000 8125 437 1598 

Santo Amaro  589 780 589 780 2945 7116 5000 9200 206 2071 

Barreirinhas 3850 4650 3850 4650 25025 46500 6500 10000 1951 12788 

Lençóis 

Maranhenses 

11546 13230 11546 13230 65590 120330 5680 9095 4920 33316 

Fonte: Tabelas especiais do IBGE/SIDRA 

 

Os resultados relativos às quantidades de produtos destinadas à venda demonstraram 
que todas as famílias nestas comunidades estão envolvidas em atividades econômicas 
voltadas principalmente para a subsistência. Este fato significa que poucos agricultores 
conseguem desenvolver as atividades que permitem agregar o valor aos produtos 
derivados de mandioca que eles produzem nos seus estabelecimentos. Observamos 
também que em todos produtos processados (farinha, goma ou tapioca) os 
agricultores utilizavam a matéria prima do próprio estabelecimento. As unidades 
visitadas caracterizam-se também com a ausência de condições básicas de higiene e da 
vigilância sanitária, o que cria o enorme risco de contaminação de produtos finais e 
apresenta o perigo para a saúde e o bem-estar das próprias familiar produtoras. 
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Considerações finais 
Os fatos observados durante a pesquisa revelam que, a agricultura familiar é 
responsável pela maior parcela de valores agregados à produção associados à 
transformação de mandioca, mesmo que esses valores não foram muito expressivos 
nos índices de venda. Este fator viabiliza a função e o papel dos estabelecimentos 
familiares neste tipo de produção agroalimentar, como também foi revelado em 
pesquisas nas outras regiões (Wesz Junior, 2009; Waquil et al., 2014). As comunidades 
visitadas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses - PNLM, e as famílias lá 
integradas, cuja vida sempre dependeu do vai-e-vem das chuvas e areias, agora 
obedecem também as normas da legislação vigente sobre as Unidades de Conservação 
Ambiental. Esta condição inviabilizou a sua existência como unidades de produção 
perante as outras entidades econômicas e representativas, como as de assistência 
técnica agropecuária, tecnológica e de fomento. Mas, os serviços de acompanhamento 
e de apoio por parte das instituições governamentais de todos os níveis (federal, 
estadual e municipal) são indispensáveis para o melhoramento das condições 
econômicas das famílias produtoras e a sua perceção da importância do lugar onde 
morram e produzem. Dessas condições dependerá a sua eficiência e eficácia como 
agentes econômicos, ou seja, como produtoras e consumidoras e protetoras de 
ambiente.  
Quanto ao caso concreto das agroindústrias de farinha de mandioca localizadas na 
zona do PNLM, estas precisam de ser preservadas e apoiadas com os incentivos 
governamentais como unidades tradicionais de produção que representam o grande 
valor cultural e, por isso, de serem tratadas e valorizadas como o património imaterial 
da sociedade brasileira em conjunto com as belezas naturais do Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses. 
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Resumo 

O acesso à água tornou-se num dos principais desafios do século XXI. É neste contexto que a 
construção de barragens continua a ser a opção mais recorrente para obter água onde esta é 
necessária. Por isso mesmo, frequentemente, os reservatórios situam-se em regiões onde 
naturalmente não existem condições para a manutenção de uma boa qualidade da água. 
Esta problemática assume particular relevância nas regiões áridas e semiáridas onde a 
escassez hídrica é uma ameaça para a humanidade e para a biosfera. É objetivo do presente 
trabalho, apresentar os primeiros resultados sobre o fitoplâncton analisado em 4 
reservatórios situados na ilha de Santiago. Em junho de 2016, maio de 2017 (período seco) e 
Dezembro de 2017 (final do período húmido) foram realizadas campanhas de amostragens 
nas barragens de Saquinho, Faveta, Poilão, Figueira Gorda e Flamengos (apenas em Dezebro 
de 2017). Foram colhidas amostras de água na zona eufótica para análise de fitoplâncton. 
Simultaneamente foram colhidas amostras de água à superfície e fundo para análise 
laboratorial dos seguintes parâmetros físico-químicos: Sódio; Potássio; Cálcio; Magnésio, 
Amónia; Cloretos, Nitratos; Sulfatos; Carbonatos e Bicarbonatos; Silica e Fósforo Total (neste 
trabalho apenas se apresentam os resultados para os nitratos, sulfatos e fósforo total); e 
efetuado um perfil em profundidade (sonda multiparamétrica) com registos da temperatura; 
Oxigénio Dissolvido; condutividade; pH; potencial de oxidação/redução; turbidez. Uma 
primeira análise dos dados revela a existência de uma ligeira estratificação térmica, não 
existindo uma grande diferença entre valores de superfície e de fundo. De um modo geral 
observaram-se valores elevados de pH (7,4-9,36), relacionados com a geologia de origem 
vulcânica e com a intrusão salina causada por bombeamento excessivo para irrigação. As 
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concentrações de nitratos foram elevadas (2,21-0,17 mg/L NO3-N), relacionadas com origem 
alóctone provenientes da bacia de drenagem. O fósforo total foi elevado na primeira 
campanha (0,56-5,6 mg/L P), apresentando valores mais reduzidos na segunda campanha 
(0,048-0,86 mg/L P) e na terceira campanha (0,03-0,17 mg/L P), provavelmente relacionado 
com a ocupação de solo nos terrenos sob influência dos reservatórios mas também com a 
libertação do fundo em situação de anóxia. Em termos de fitoplâncton verificou-se 
dominância das Cianobactérias, com presença de fluorescências (mais de 2.000 células/mL) 
de espécies potencialmente tóxicas (e.g. Aphanizomenon sp.; Aphanizomenon 
phanizomenoides; Aphanizomenon manguinii; Microsystis sp. ; Planktolyngbya sp). 
A qualidade da água nos reservatórios estudados é baixa, representando um risco para a 
saúde pública e para a integridade dos ecossistemas, sobretudo tendo em consideração as 
densidades extremamente elevadas de cianobactérias. Estas surgem devido ao efeito de 
vários fatores, i.e., elevados valores de temperatura, salinidade, pH, nutrientes. Torna-se 
urgente adotar medidas de gestão e proteção destes sistemas particulares por forma a: 
melhorar a qualidade da água, principalmente em períodos de escassez; transmitir 
conhecimentos para a gestão dos reservatórios, do solo, da energia e da biodiversidade, na 
perspetiva da participação comunitária. 

Palavras chave: algas, cianobactérias, qualidade da água, gestão ambiental 

INTRODUÇÃO 
O acesso à água tornou-se num dos principais desafios do século XXI, sobretudo se tivermos 
em consideração que mais de um bilião de pessoas, principalmente nos países em 
desenvolvimento, não tem acesso a água potável (Molde et al. 2007; Rosado et al., 2010; 
Braga et al., 2014). A construção de barragens continua a ser a opção mais recorrente para 
armazenamento de água onde esta é necessária. Por isso mesmo, frequentemente, os 
reservatórios situam-se em regiões onde naturalmente não existem condições para a 
manutenção de uma boa qualidade da água. Esta problemática assume particular relevância 
nas regiões áridas e semiáridas onde a escassez hídrica é um forte factor condicionante do 
desenvolvimento sustentável. 

O Arquipélago de Cabo Verde é constituído por dez ilhas e treze ilhéus e fica situado a uma 
distância de aproximadamente 500 km da costa ocidental africana ao largo do Senegal. 
(PANA II, 2004). O clima é do tipo subtropical seco com valores de humidade abaixo dos 10%. 
A precipitação média anual é de 225 mm, ocorre durante a estação húmida, de Julho a 
Outubro, frequentemente sobre a forma torrencial, evidenciando uma má distribuição no 
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espaço e no tempo (PANA II, 2004). Em termos médios, cerca de 20% da água da chuva 
perde-se por escoamento superficial, 67% evapora-se e 13% infiltra-se recarregando os 
aquíferos (PANA II, 2004). Como consequência Cabo Verde apresenta escassez de água doce, 
o que ao longo dos séculos, tem levado a população a recorrer a poços, galerias e furos para
o abastecimento de água e agricultura. Todavia a degradação da qualidade da água, aliada
uma má gestão e à diminuição da disponibilidade, tem conduzido à procura de outras
soluções, tais como sejam a dessalinização da água do mar e a intensificação da captação e
armazenamento da água superficial.

É neste contexto que a partir de 2006, o Governo de Cabo Verde apostou na construção de 
barragens em rios, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de água para a agricultura. 
A primeira a ser construída foi a barragem de Poilão, (São Lourenço dos Órgãos) na ilha de 
Santiago, seguindo-se a construção de mais 5 barragens na mesma ilha (Saquinho em Santa 
Catarina, Salineiro na Ribeira Grande, Faveta em São Salvador do Mundo e Figueira Gorda em 
Santa Cruz e Flamingos inaugurada em 2017) e de mais 2 barragens, respetivamente na  ilha 
de santo Antão (Canto Cagarra) e de S. Nicolau (Banca Furada). 

É objetivo do presente trabalho, apresentar os primeiros dados de parâmetros físico-
químicos e de fitoplâncton analisado em 5 reservatórios situados na ilha de Santiago. Estes 
resultados inserem-se no âmbito de um projeto de cooperação bilateral entre Cabo Verde e 
Portugal mais vasto, que tem como objetivo global desenvolver uma atividade multifuncional 
no domínio da interação água e bacia de drenagem, que contemple a observação e previsão 
da evolução da qualidade da água nas barragens de Cabo Verde (5 na ilha de Santiago; 1 na 
ilha de S. Antão; 1 na ilha de S. Nicolau) e a sua influência na água subterrânea (qualidade e 
quantidade). 

METODOLOGIA 
Durante o período entre Junho de 2016 e Dezembro de 2017, foram realizadas três 
campanhas de amostragem (2 no final do período seco, respetivamente Junho de 2016 e 
maio de 2017; e 1 no início do período húmido, em Dezembro de 2017), em 5 reservatórios 
na Ilha de Santiago: barragens de Saquinho, Faveta, Poilão, Figueira Gorda e Flamingos 
(apenas em Dezembro de 2017). Na zona mais profunda de cada reservatório (junto à 
barragem) foram colhidas amostras de água a duas profundidades (superfície e fundo), 
através da utilização de uma garrafa de Van Dorn (3L de capacidade) para a análise 
laboratorial de parâmetros físico-químicos (Sódio; Potássio; Cálcio; Magnésio, Amónia; 
Cloretos, Nitratos; Sulfatos; Carbonatos e Bicarbonatos; Silica e Fósforo Total). 
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Complementarmente em cada local foi colhida uma amostra composta, representativa da 
zona eufótica, para a identificação do fitoplâncton (método de Wotherman). As amostras 
compostas foram obtidas através da recolha de volumes de água iguais, desde a superfície 
até ao limite da zona eufótica (determinada pelo uso de um disco secchi). Estas amostras 
foram mantidas no frio e no escuro até ao seu processamento em laboratório. 

As amostras de fitoplâncton foram tratadas de acordo com o método de Wotherman, usando 
câmaras de sedimentação. (Leica DMl). O fitoplâncton foi identificado através de microscópio 
(Leica DMl) com recurso a bibliografia específica, e.g. (Bourrelly, 1966; Cleve-Euler, 1951; 
Komáreck e Anagnostidis, 1989). No presente trabalho apenas se apresentam os resultados 
obtidos para os Nitratos, Sulfatos e Fósforo Total.  

Os resultados obtidos foram graficados, através do programa Excel (gráficos de linha) para 
análise da evolução temporal de parâmetros físico-químicos. Os resultados da identificação 
do fitoplâncton foram organizados em tabela para os principais grupos fitoplânctónicos, 
apresentando-se igualmente os géneros e espécies pertencentes ao grupo das cianobactérias 
devido ao seu potencial tóxico com repercussões na da saúde pública e animal.    

RESULTADOS 
Nas três campanhas de amostragem e em todos os reservatórios amostrados, verificou-se a 
existência de uma ligeira estratificação térmica acompanhada de estratificação para a % de 
Oxigénio Dissolvido, pH, Potencial de Oxidação Redução, Condutividade e Turbidez, não 
existindo contudo uma grande diferença entre valores de superfície e de fundo. Na Figura 1 
apresentam-se, como exemplo, os resultados obtidos na barragem do Pilão em maio de 
2016. 

Na Figura 2, apresentam-se a evolução temporal dos valores médios de superfície e fundo 
para os Nitratos, Sulfatos e Fósforo Total. Observam-se concentrações elevadas de nitratos, 
podendo estar relacionadas com inputs externos, provenientes de adubações efetuadas nas 
respetivas bacias de drenagem. Verifica-se ainda um aumento ao longo do tempo, mais 
acentuado na última campanha, o que vem corroborar a hipótese de origem externa, 
proveniente da bacia de drenagem, uma vez que a última campanha (Dezembro de 2017) é 
referente ao início do período seco, refletindo portanto as entradas exógenas ao longo do 
período húmido (Julho a Outubro). 
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Figura 1 - Perfis médios de temperatura, oxigénio dissolvido, pH, potencial redox e turbidez 
condutividade e turbidez para o reservatório Poilão amostrado em  Junho de 2016 (período 

seco 

Relativamente aos sulfatos, a precipitação poderá ter tido um efeito contrário, com diluição 
das concentrações tendencialmente mais elevadas observadas em período seco. Pelo 
contrário, para o fósforo total os valores mais elevados foram detetados em Junho de 2016 
(período seco), sobretudo em situação de anoxia no fundo, facto que potencia a libertação 
do fósforo do sedimento e que aponta para uma elevada taxa de libertação. Esta recarga 
interna de fósforo sustenta elevados níveis de produtividade primária. De facto os valores de 
fósforo total são muito elevados; superiores a 0,035 mg/L (limite que classifica o sistema 
como eu trófico) para a totalidade das situações analisadas. Por outro lado, a densidade total 
de fitoplâncton (células/mL) foram muito elevadas em todas as situações estudadas, sempre 
superiores a 10.000 células/mL (Tabela 1) 
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Figura 2 – Evolução temporal de nitratos, sulfatos e fósforo total para os cinco reservatórios 
entre Junho de 2016 e Dezembro de 2017. 

No que se relaciona com a composição taxonómica de fitoplâncton não é evidente a 
existência de um padrão temporal. As cianobactérias estiveram presentes em todas as 
amostragens, com dominância na maioria das situações (excetua-se Figueira Gorda em Maio 
de 2016 com dominância de Clorófitas; Saquinho e Faveta em Dezembro de 2017, com 
dominância respetivamente de Criptófitas e Clorófitas). Os taxa pertencentes aos grupos das 
Criptófitas e das Clorófitas estiveram presentes em todas as situações amostras, o mesmo 
não se verificando em relação aos grupos Bacilatriófitas, Euglenófitas e Pirrófitas. 

Tabela 1 – Densidades (cel/mL) por grupo taxonómico e densidade total para os 
reservatórios amostrados nas 3 campanhas. A verde evidencia-se as densidades obtidas para 

o grupo das Cianobactérias
Ano Local Densidade (cel/mL) Total 
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Bacilariófitas Cianobactérias Clorófitas Criptófitas Euglenófitas Pirrófitas 

2016 

ju
nh

o 

Saquinho 2501 3016344 4955 26380 670 3050850 

Saquinho 

(Margem) 
513 3446123 803 1406 112 3448957 

Poilão 134 63651 60393 1785 5267 131230 

Figueira 

Gorda 
201 1986 17408 134 201 19930 

Faveta 491 359769 38254 5847 1518 405879 

2017 

m
ai

o 

Saquinho 5372187 25 64 4 5372280 

Poilão 18 437071 4803 3527 214 536 446169 

Figueira 

Gorda 
134 1353374 425 179 1354112 

Faveta 30 396662 670 357 15 397734 

De
ze

m
br

o 

Saquinho 26915 1183 6695 4464 112 156 39525 

Flamengos 0 1063282 176850 45 357 89 1240623 

Figueira 

Gorda 
0 2184459 4999 1116 0 45 2190619 

Faveta 661 5303 28425 1893 0 0 36282 

Poilão 447 1662124 1072 4732 179 1517 1670071 

Para o grupo das Cianobactérias todos os taxa identificados são potencialmente tóxicos, com 
capacidade de produzir hépato-toxinas e de neurotoxinas. Com maior expressividade e 
densidades superiores a 2.000 células/mL (situação de fluorescências) refiram-se os taxa: 
Aphanizomenon sp.; Aphanizomenon phanizomenoides; Aphanizomenon manguinii; 
Microsystis sp. ; Planktolyngbya sp.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise global dos resultados revelou que os 5 reservatórios estudados na ilha de Santiago 
apresentam uma dinâmica temporal elevada, variando em termos de características abióticas 
(parâmetros físico-químicos) que influenciam a sucessão temporal da comunidade 
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fitoplanctónica sem contudo ser muito evidente um padrão temporal típico (i.e. as 
Cianobactérias foram dominantes na maioria das situações amostradas.  
Os nitratos parecem ter sobretudo uma origem externa, proveniente da bacia de drenagem, 
pelo contrário o fósforo total com valores mais elevados em período seco em situação de 
anoxia, aponta para uma elevada taxa de libertação dos sedimentos de fundo. De facto os 
valores de fósforo total foram muito elevados; superiores a 0,035 mg/L (limite que classifica 
o sistema como eu trófico) na sua totalidade. A recarga interna de fósforo, em período seco e
a entrada com origem externa (na bacia de drenagem), em período húmido, é responsável
pelos elevados níveis de produtividade primária, como atestam as elevadas densidades totais
de fitoplâncton (superiores a 10.000 células/mL). Em termos de composição taxonómica, o
fitoplâncton não evidenciou uma sucessão temporal muito nítida. As cianobactérias são
dominantes na maioria das situações amostradas, surgindo com densidades muito elevadas
indicadoras de fluorescências (densidades > 2000 células/mL) substituídas progressivamente
por taxa pertencente aos grupos das Criptófitas e Clorófitas que se mantêm com expressões
significativas (sempre presentes).

É importante realçar que associado à presença de florescências de cianobactérias, acrescem 
riscos potenciais para a saúde das populações humanas e animais, expostas ao consumo 
direto ou indireto da água dos reservatórios. A Organização Mundial de saúde (WHO, 2003) 
estabeleceu guias para o nível de risco para a saúde humana associado à presença de 
cianobactérias, em situações de dominância, definindo: risco relativamente baixo para 
densidades compreendidas entre 20.000 a 100.000 células/mL; risco moderado para 
densidades superiores a 100.000 células/mL; risco elevado para presença de mantos densos 
de cianobactérias que tornam a água opaca. Nos reservatórios estudados, verificaram-se 
situações de risco moderado com presença de florescências de densidades muito elevadas 
(Tabela 1). Observação que só por si alerta para a urgência de implementar medidas de 
gestão na bacia hidrográfica que contribuam para uma melhoria da qualidade da água nos 
cinco reservatórios estudados. 

De facto, os resultados obtidos indicam que a água nos reservatórios estudados é baixa, 
representando um risco para a saúde pública e para a integridade dos ecossistemas, 
sobretudo tendo em consideração as densidades extremamente elevadas de cianobactérias. 
Estas surgem devido ao efeito de vários fatores, i.e., elevados valores de temperatura, 
salinidade, pH, nutrientes. Torna-se urgente adotar medidas de gestão e proteção destes 
sistemas particulares por forma a: melhorar a qualidade da água, principalmente em 
períodos de escassez; transmitir conhecimentos para a gestão dos reservatórios, do solo, da 
energia e da biodiversidade, na perspetiva da participação comunitária. 
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Com o objetivo de identificar as medidas necessárias para melhorar o estado das massas de 
água, sugere-se que num primeiro passo, se identifiquem as principais causas que 
contribuem para situações de Eutrofização Observada, podendo estas ser agrupadas em três 
categorias: pressão pontual; pressão difusa; modificações/pressões até 50 m da linha de 
água.  

As pressões pontuais relacionam-se com efluentes de Estações de Tratamento de Águas 
Residuais mal dimensionadas ou inadequadas com baixa eficiência e com efluentes não 
tratados de atividades urbanas e industriais que drenam diretamente para os reservatórios.  

A pressão difusa tem origem em diferentes atividades desenvolvidas na bacia de drenagem, 
relacionadas com a agricultura, com a carga animal, com a indústria e com a ocupação 
urbana. Consequentemente é difícil quantificar a carga orgânica resultante que entra para os 
reservatórios. Esta dificuldade surge agravada em cabo Verde, onde a precipitação ocorre de 
forma irregular frequentemente sob a forma de eventos torrenciais que arrastam materiais e 
contaminantes ao longo da bacia, que se acumulam nos reservatórios situados a jusante. 

As modificações físicas na zona de margem e as ações antropogénicas inerentes a estas 
modificações, alteram a integridade ecológica dos reservatórios com consequências diretas 
no seu funcionamento, nas comunidades biológicas, na qualidade da água e 
consequentemente no estado de eutrofia com efeitos na saúde pública das populações que, 
direta ou indiretamente, estão relacionadas com a água. 

Torna-se pois urgente adotar medidas de gestão e proteção destes sistemas particulares com 
o objetivo de: (i) melhorar a qualidade da água, principalmente em período seco uma vez
que podem surgir situações de risco para a saúde pública e animal; (ii) transmitir
conhecimentos para a gestão dos reservatórios, do solo, da energia e da biodiversidade, na
perspetiva da participação comunitária e do desenvolvimento sustentável em equilíbrio com
o ambiente. Complementarmente de forma transversal é fundamental promover ações de
sensibilização e de educação ambiental direcionada para as escolas e para sectores da
economia local, para que em conjunto, se contribua para o despertar de uma consciência
ambiental que promova uma gestão sustentável dos reservatórios de água em cabo Verde,
integrados na respetiva bacia hidrográfica.
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Resumo 
Na viticultura, a aplicação de fungicidas à base de cobre resulta frequentemente na 
contaminação dos solos por cobre, e consequentemente dos sistemas aquáticos 
adjacentes, devido à erosão acentuada comum em vinhas. Vários estudos apontam 
para os diversos benefícios de aplicar biochar no solo. Neste sentido, com o objetivo 
de avaliar a influência do biochar na qualidade do solo e na imobilização de 
sedimentos ricos em cobre através do escoamento superficial, este estudo testou a 
utilização de dois tratamentos com aplicações distintas de biochar (5 kg/m2 e 10 
kg/m2) e a sua influência nas propriedades do solo. Verificou-se que o tratamento 
com menor taxa de aplicação de biochar foi o mais eficaz diminuindo a erosão e a 
mobilização de cobre. 

Introdução 
O setor vitivinícola assume-se como um sector de grande relevância na agricultura1 e 
economia2 portuguesas. Com o objetivo de evitar perdas de produtividade ou 
qualidade são frequentemente aplicados produtos fitofarmacêuticos (PF) nas vinhas. 
Entre as várias doenças que acometem a videira, o oídio e o míldio são as doenças 
fúngicas mais comuns, sendo a aplicação de PF, mais especificamente fungicidas, a 
forma de combate mais eficaz1.  

Fungicidas, em particular à base de cobre (Cu), foram intensivamente aplicados na 
Europa2,3, maioritariamente através da mistura de Bordéus, ou calda bordalesa, 
(CuSO4+Ca(OH)2), e posteriormente através de outros compostos à base de Cu3. O 
uso intensivo de sulfato de cobre (CuSO4), que é um composto inorgânico, muito 
persistente em solos, de baixa solubilidade e baixa capacidade de lixiviação4, levou a 
uma acumulação generalizada de Cu em solos vitícolas. Elevados níveis de Cu foram 
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detetados nas camadas superficiais destes solos2,3. Esta entrada antropogénica de Cu 
e sua acumulação a longo prazo nos solos levantaram a questão da 
biodisponibilidade do Cu5, ou seja, o seu potencial de bioacumulação e de toxicidade 
para os organismos terrestres6. Os máximos de adsorção para os componentes do 
solo seguem a ordem: óxidos de manganês (Mn)>matéria orgânica>óxidos de ferro 
(Fe)>minerais de argila. Contudo, a matéria orgânica é o componente de maior 
relevância devido à sua abundância em comparação com os óxidos de Mn7,8. No solo, 
o Cu encontra-se nas fases dissolvida e sólida8, sendo as frações de cada fase
dependentes das propriedades do solo. A mobilização de Cu pode ser vertical ou
lateral, e está fortemente correlacionada com o pH do solo. Um pH mais elevado leva
a uma maior complexação do Cu com os constituintes do solo e, portanto, a uma
redução do cobre dissolvido. Entre as varias espécies de Cu, as espécies solúveis são
especialmente disponíveis e são, portanto, mais preocupantes9.

As vinhas estão frequentemente localizadas em zonas de declives íngremes2 e estão 
geralmente sujeitas a processos de erosão hídrica10, facilitando a mobilização de Cu 
pelo escoamento superficial para águas de superfície adjacentes11,12. Assim, a 
aplicação de Cu em vinhas, para além dos efeitos no ecossistema terrestre, pode 
igualmente afetar a qualidade das massas de água e o seu estado ecológico13–15.  

Recentemente, vários estudos apontam para os benefícios do biochar na qualidade 
do solo. A sua aplicação pode ter efeitos positivos na estabilidade dos solos16, 
protegendo-os de processos de erosão17. As características adsorventes do biochar 
podem diminuir a mobilização e biodisponibilidade de metais pesados, ajudando na 
estabilização de solos contaminados18,19. Adicionalmente, o biochar é bastante rico 
em carbono, cálcio, potássio e azoto (C, Ca, K, P e N)20,21, contribuindo para o 
aumento das concentrações totais destes nutrientes no solo. A aplicação de biochar 
tem um efeito de alcalinização no solo recetor e aumenta o teor de matéria orgânica 
do mesmo22,23. Portanto, o biochar é adicionado ao solo como estratégia de 
remediação de baixo custo19.  

Neste trabalho, os objetivos específicos foram: (i) avaliar a concentração de Cu 
no solo da vinha, (ii) avaliar a quantidade de sedimentos e Cu particulado 
mobilizados pelo escoamento superficial, e (iii) avaliar os efeitos da aplicação de 
biochar nas características do solo e as suas implicações nas perdas de 
sedimentos e Cu por escorrências superficiais 
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Materiais e métodos 

Área de estudo 
Este estudo foi realizado numa vinha na Quinta do Ribeirinho (40°28'16.2"N 
8°32'59.9"W), município de Anadia, na região centro de Portugal. Esta vinha está 
incluída na região vinícola da Bairrada (denominação de origem controlada (DOC)), 
que representa cerca de 5% da produção de vinho em Portugal24. 

A região vinícola da Bairrada (DOC) é delimitada a norte pelo rio Vouga, a sul pelo rio 
Mondego, a leste pelas serras do Buçaco e do Caramulo, e a oeste pelo Oceano 
Atlântico25. O clima da região é classificado como temperado, com precipitação 
abundante (total 1000-1200 mm/ano) e temperaturas moderadas (média diária de 
12,5-15 °C)26–28. No sistema de classificação climática de Köppen-Geiger, é 
classificado como Csb, com verões secos e temperados, noites frias, e seca 
moderada29–31. As vinhas da Bairrada estão localizados a cerca de 40-120 metros 
acima do nível do mar, sofrendo uma forte influência marítima com efeitos 
consideráveis sobre a precipitação, vento e humidade relativa26,27. Os solos da região 
variam na sua maioria entre arenosos e argilo-calcários27. Em temos geológicos, a 
área inclui o período Jurássico (solos argilo-calcários) e o início do período 
Quaternário (depósitos de areia e silte)32. 

A vinha estudada, propriedade do vinicultor Adega Luís Pato, tem cerca de 60 anos. 
O solo foi classificado como um Regossolo distrófico33, caracterizado por um 
horizonte Ap de 0,1 m de profundidade e um horizonte C com mais de 0,7 m de 
profundidade, ambos classificados como franco-arenosos. De acordo com o 
administrador da vinha, a topografia do local foi alterada no início do século XX, 
quando se extraiu areia daquele local para fins comerciais. A atual camada superficial 
da vinha tem um solo mais recente e menos desenvolvido face aos solos contíguos. 

A vinha é gerida de acordo com os sistemas de produção integrados desde 
2008/2009. Uma vez por ano, o solo da vinha é alternadamente mobilizado entre 
linhas. As ervas daninhas são controladas mecanicamente, evitando a necessidade de 
aplicar herbicidas. Esta abordagem, no entanto, é muito recente, e até ao ano de 
2015 os herbicidas ainda eram aplicados. Para o controlo de doenças fúngicas são 
plicados PF, nomeadamente o sulfato de cobre. 

Desenho experimental e amostragem 
Na vinha estudada foram instalados quatro blocos (A, B, C, D). Cada bloco continha 
três parcelas selecionadas aleatoriamente, cada uma das quais correspondia a um de 
três tratamentos diferentes: i) No Biochar (NB) - tratamento sem a aplicação de 
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biochar, atuando como controlo; ii) Biochar Low (BL) - biochar aplicado a uma taxa de 
5 kg/m2; e iii) Biochar High (BH) - biochar aplicado a uma taxa de 10 kg/m2. Estas 
taxas de aplicação foram escolhidas com base em Abrol et al.17. Nos três 
tratamentos, o solo foi mobilizado a uma profundidade de 0,2 m. 

Foram configuradas um total de 12 parcelas, cada um com uma área de 16 m2 (2x8 
m). Nas parcelas 1 a 9 foram instalados sistemas de drenagem para coletar e 
armazenar o escoamento superficial, e foi instalado um pluviómetro nas 
proximidades das parcelas. As parcelas do bloco D (parcelas 10 a 12) foram utilizadas 
para amostragem do solo.  

O biochar utilizado neste estudo foi fornecido pela Ibero Massa Florestal (Aveiro, 
Portugal). As características do biochar são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Propriedades físicas e químicas do biochar aplicado na área de estudo. 

Granulometria C fixo Cinza Voláteis pH 
m % % % 

    8 

As amostras de solo foram recolhidas no primeiro metro das parcelas do bloco D, em 
novembro de 2016. Por cada parcela deste bloco, recolheram-se três amostras de 
solo a uma profundidade 0-0,1 m, em duas subáreas (solo compactado pelo rodado 
do trator (R), e solo não rodado (NR)). Durante o período de estudo, de novembro de 
2016 a maio de 2017, foram recolhidas semanalmente amostras do escoamento 
superficial. A pluviosidade total (mm) foi também medida semanalmente. 

Métodos analíticos 
Amostras de solo. Todas as amostras foram previamente secas ao ar, à temperatura 
ambiente, e crivadas (2 mm). 

O pH do solo foi determinado de acordo com a metodologia ISO 10390: 200534, 
enquanto a condutividade elétrica (CE) do solo foi determinada seguindo a 
metodologia ISO 11265:199435.  

O teor de matéria orgânica do solo (MOS) foi determinado com base na metodologia 
de Périé e Ouimet36. O teor de carbono do solo (CS) foi diretamente medido após a 
moagem das amostras com recurso ao módulo de sólidos TOC HT 1300, acessório do 
analisador multi N/C® 3100. 
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Finalmente, com base na metodologia de Pereira et al.37, a concentração de cobre 
(Cu) foi determinada por espectrofotometria de absorção atómica com chama, 
utilizando o analisador Thermo Scientific® iCE 3000 Series.  

Amostras de escoamento superficial. As concentrações de sólidos suspensos totais 
(SST) e sólidos suspensos voláteis (VSS) foram determinadas com base nos métodos 
2540 D e 2440 E (perda por ignição), respetivamente, definidos pela APHA38. Os 
teores de carbono particulado (CP) determinaram-se ao filtrar as amostras com filtros 
Whatman® Glass Microfiber Filters GF/F , e a medir diretamente as 
concentrações de C nos filtros usando o mesmo equipamento utilizado na medição 
de CS. 

O Cu particulado (CuP) foi medido através de uma versão adaptada do método 
desenvolvido por Caetano et al.39. A sua concentração foi medida por 
espetrofotometria de absorção atómica com chama, utilizando o analisador Thermo 
Scientific® iCE 3000 Series. 

O escoamento superficial total e as perdas totais de SST, SSV, CP e CuP foram 
estimados ao somar os respetivos valores em todos os eventos, um total de oito. 

Métodos estatísticos 
Foi aplicada uma análise de variâncias (ANOVA) a dois fatores seguida de um teste de 
comparação múltipla de Tukey para aferir diferenças significativas entre os vários 
tratamentos (NB, BL e BH) e subáreas (R, NR). O nível de significância utilizado foi de 
0,05 (p<0,05). 
Utilizou-se ainda o coeficiente de correlação de Spearman para determinar 
correlações significativas entre os diferentes parâmetros medidos nos três 
tratamentos (NB, BL e BH) para amostras de solo. 

Resultados 
A Tabela 2 mostra os valores médios obtidos em novembro de 2016 para os 
diferentes parâmetros do solo analisados, nas duas subáreas (R, NR), em cada 
tratamento (NB, BL, BH).  

Tabela 2: Matéria orgânica (MOS), pH, condutividade elétrica (CE), carbono (C) e 
cobre (Cu) no solo a 0,1 m de profundidade, por subárea (R – rodado, NR – não 

rodado) e por tratamento (NB – No Biochar, BL – Biochar Low, BH – Biochar High). Os 
valores apresentados correspondem às médias com os respetivos desvios-padrão 
(n=3). (a) e (b), e (i) e (ii) indicam a existência de diferenças significativas (p<0,05) 

entre tratamentos e subáreas, respetivamente. 
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MOS pHH2O CE CS Cu

g/kg  g/kg mg/kg 

NB 
R 

37,93 ± 10,05 
(a, i) 

5,8 ± 0,2 
(a, i) 

30,8 ± 7,3 
(a, i) 

16,39 ± 4,7 
(a, i) 

68,91 ± 20,01 
(a, i)  

NR 
32,50 ± 3,25 

(a, i) 
5,8 ± 0,3 

(a, i) 
37,8 ± 9,9 

(a, i) 
16,84 ± 2,6 

(a, i) 
50,83 ± 3,79 

(a, i) 

BL 
R 

54,94 ± 10,19 
(a, i) 

6,3 ± 0,4 
(a, i) 

47,2 ± 18,6 
(a, i) 

27,42 ± 5,2 
(a, i) 

65,63 ± 6,36 
(a, i) 

NR 
64,06 ± 11,76 

(b, i) 
6,5 ± 0,3 

(b, i) 
52,9 ± 20,2 

(a, i) 
37,07 ± 8,2 

(b, i) 
67,47 ± 8,94 

(a, i) 

BH
R 

132,08 ± 3,81 
(b, i) 

7,5 ± 0,1 
(b, i) 

104,2 ± 43,7 
(b, i) 

74,76 ± 8,7 
(b, i) 

49,32 ± 3,41 
(a, i) 

NR 
82,64 ± 20,02 

(b, ii) 
6,9 ± 0,2 

(b, ii) 
67,8 ± 14,8 

(a, i) 
50,82 ± 15,0 

(b, ii) 
55,88 ± 3,38 

(a, i) 

Comparando os três tratamentos, observaram-se diferenças significativas (p<0,05) 
entre tratamentos para todos os parâmetros, com exceção do Cu. Diferenças 
significativas entre o solo rodado e não rodado (p<0,05) foram limitadas a um 
parâmetro, MOS. Finalmente, com exceção do Cu, todos os parâmetros estão 
correlacionados entre si (Tabela 3). 

Tabela 3: Correlação de Spearman entre os parâmetros do solo estudados. Os 
coeficientes de correlação (r) com p<0,05 (*) ou p<0,01 (**) estão assinalados a 

negrito. 

SC 
g/kg 

Cu 
g/kg 

pHH2O 
CE 
S/cm 

MOS g/kg 0,971** -0,123 0,948** 0,913** 

SC g/kg -0,115 0,954** 0,905** 

Cu mg/kg -0,124 -0,0691

pHH2O 0,898** 

A formação de escoamento superficial no bloco A, especialmente na parcela 1, 
foi muito superior à de outras parcelas com o mesmo tratamento. Observações 
no campo sugeriram um escoamento superficial e subsuperficial com origem 
numa vinha adjacente, de posição topográfica mais elevada. Este acréscimo de 
escoamento introduziu algum fator de incerteza (não mensurável e 
comparável) aos dados 
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provenientes desta parcela. Desta forma, e pela incongruência dos valores obtidos, 
os dados referentes ao bloco A foram excluídos. 

Os primeiros meses de 2017 foram particularmente secos, com uma precipitação 
total de 237,1 mm entre fevereiro e maio. Observando os totais do escoamento 
superficial e perdas neste período (Tabela 4), foi clara a diferença entre o controlo 
(NB) e os tratamentos com aplicação de biochar (BL, BH). Deste modo, a aplicação de 
biochar no solo resultou em menores perdas, mas o seu comportamento não se 
apresentou linear entre as duas taxas de aplicação de biochar, com BH a apresentar 
maior mobilização de SST, SSV, CP e CuP que o tratamento BL. 

Tabela 4: O escoamento total e a mobilizações totais de sedimentos (SST), matéria 
orgânica (SSV), carbono particulado (CP) e cobre particulado (CuP), em cada 

tratamento (NB – No Biochar, BL – Biochar Low, BH – Biochar High), entre fevereiro e 
maio de 2017. 

NB BL BH 

Escoamento mm 13.9 9.9 9.8 

SST kg/ha 68.7 21.6 34.4 

SSV kg/ha 19.1 7.0 9.2 

CP kg/ha 7.9 2.7 4.1 

CuP g/ha 34.3 8.2 11.7 

Discussão 
As concentrações de Cu no solo obtidas (49,3-68,9 mg/kg) apresentaram-se altas 
quando comparadas com o nível médio de Cu (15,5 mg/kg) medido em solos 
agrícolas europeus40. Não obstante, tratando-se de uma vinha antiga, seria 
expectável obter níveis de Cu mais elevados como resultado de contaminação 
histórica. O facto de se tratar de um solo ácido e pobre em matéria orgânica, pode 
justificar estes valores, uma vez que estas condições facilitam a mobilização do 
Cu7,8,11. 

A aplicação de biochar no solo influenciou significativamente as propriedades 
químicas e físicas do solo, resultando em valores mais elevados de pH, CE, MOS, e CS 
no solo. A justificação baseia-se nas características do biochar, rico em C e de 
propriedades alcalinas, e também em estudos que avaliaram os efeitos do biochar no 
solo, como o aumento da CE, dependendo da temperatura à qual se produz o 
biochar41 e da matéria-prima utilizada42. No geral, registou-se uma melhoria nas 
propriedades químicas e físicas do solo. 
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Um valor de MOS reduzido é indicativo de solos pouco férteis e facilmente 
erodíveis43. A matéria orgânica do solo nos tratamentos BL e BH foi, respetivamente, 
1-2 vezes e 2-4 vezes maior do que no controlo (NB). No entanto, a taxa de
decomposição do biochar diminui com o tempo, e a sua fração prontamente
disponível é 3%)44. Assim ,o biochar mostrou ser uma solução benéfica
a curto prazo na gestão da MOS, existindo contudo reservas sobre os seus efeitos na
MOS a médio-longo prazo23,44.

Relativamente ao pH do solo, este afeta a solubilidade de macronutrientes (N, P, K, 
Ca, Mg, S) e micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Zn, Cl)45, bem como a atividade 
enzimática e microbiana46. A maioria das culturas tem melhor desenvolvimento num 
pH entre 6 e 747. No solo compactado pelas rodas do trator (R), a alta taxa aplicação 
de biochar (BH) resultou num pH excessivamente alto. Para determinados nutrientes, 
um pH de 7,5 é o suficiente para que se observe uma diminuição da sua 
disponibilidade no solo. Por outro lado, os valores de pH obtidos com uma baixa taxa 
de aplicação de biochar (BL) aparentaram ser mais adequados. 

Um solo de textura franco-arenosa conduz pouca corrente elétrica em virtude da sua 
abundância em areia e, portanto, a baixa CE do solo no controlo (NB) era expectável. 
A CE mais elevada observada nos tratamentos com biochar (BL e BH) deveu-se 
provavelmente à presença comum de sais na matéria-prima do biochar42. 

Em relação à mobilização de sedimentos (SST), esta refletiu-se na matéria orgânica 
(SSV) e nos nutrientes (C e Cu) que foram exportados. Além disso, considerando que 
a taxa de erosão média anual em vinhas influenciadas pelo clima Mediterrâneo é de 
cerca de 8,62 t/ha/ano48, poder-se-á concluir que a taxa de erosão da vinha foi 
bastante baixa (Tabela 4). As práticas agrícolas e o declive do terreno são fatores que 
predispõem o solo à erosão49,50. No entanto, no presente estudo o declive do terreno 
é pouco acentuado , assim como a precipitação ocorrida, o que justifica a 
erosão do solo baixa. 

Em comparação com o controlo (NB), o tratamento BL apresentou menos 28,8% de 
escoamento superficial total, e menos perdas totais de SST, SSV, CP e CuP em 68,6%, 
63,4%, 65,8% e 76,1%, respetivamente. Abrol et. al17 observaram melhor infiltração 
de água no solo com uma taxa de aplicação semelhante, mas maiores perdas de solo. 
Já o tratamento BH apresentou menos 29,5% de escoamento superficial total e 
menos perdas totais de SST, SSV, CP e CuP em 49,9%, 51,8%, 48,1% e 65,9%, 
respetivamente (Tabela 4). Assim, a taxa de aplicação de biochar mais baixa (5 
kg/m2) mostrou ser a mais eficaz na redução da formação de escorrências e da 
erosão. 
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Conclusões 
Este estudo enfatizou a contribuição da viticultura como fonte de contaminação de 
solos por cobre, assim como a influência do biochar na qualidade do solo, 
melhorando a infiltração de água e reduzindo a erosão. 
No geral, a aplicação de biochar no solo mostrou ser benéfica a curto prazo. 
Considerando que a aplicação de uma menor taxa de biochar se mostrou mais 
efetiva na diminuição da erosão e na mobilização de cobre e ainda o custo 
económico associado a maiores taxas de aplicação de biochar, conclui-se com este 
trabalho que a aplicação de biochar a uma taxa mais baixa se mostrou como a 
melhor opção. 
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Resumo 
A contaminação por incêndios florestais é um problema que vem alcançando 
relevância na comunidade científica, uma vez que os seus efeitos não se limitam à 
devastação da região diretamente afetada, podendo alcançar outros ecossistemas. 
Este estudo focou-se na contaminação da água por metais e hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (PAHs) de cinzas de alta severidade de eucalipto. Foram 
realizadas análises químicas das cinzas, ensaios ecotoxicológicos com larvas de 
Chironomus riparius e análises bioquímicas, nomeadamente perfil em ácidos gordos e 
quantificação proteica. Os resultados revelam que as cinzas não causam efeitos letais 
em C. riparius, sendo mais provável este tipo de organismos serem afetados a nível 
bioquímico. 

Introdução 
Os incêndios florestais são das catástrofes naturais com maior impacto em países na 
zona Mediterrânea, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, e também no Sul de 
França, Córsega, Austrália e Norte da América.1,2,3 Os incêndios afetam todos os 
ecossistemas da região, não só no período imediatamente a seguir ao incêndio, 
como também durante o tempo de recuperação da floresta.4 Os impactos ambientais 
têm efeitos diretos e indiretos nos ecossistemas. Estão diretamente associados com 
os incêndios florestais a combustão de grandes porções de vegetação, a libertação 
de elevadas quantidades de dióxido de carbono e vários grupos de poluentes para a 
atmosfera, erosão dos solos e redução da sua capacidade de infiltração pelo 
aumento da camada impermeável à água.3,5 Este último caso leva-nos para o 
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principal tópico deste estudo: contaminação da água pelo transporte de cinzas e solo 
erodido para os cursos de água na região afetada e suas consequências. Estes 
impactos são dependentes da frequência, severidade e propriedades do próprio 
incêndio e da região ardida, mas também das condições climáticas após o evento de 
combustão. No caso dos impactos no solo, a vegetação é destruída e a camada 
orgânica dos solos, devida às elevadas temperaturas que podem ser atingidas, é 
substituída por uma fina camada de cinzas, nutrientes mineralizados, camada 
mineral exposta e também aumenta as propriedades repelentes do solo à água.5 

Todos estes eventos, juntamente com a intensidade do vento e das chuvas, 
aumentam a erosão e mudam a estrutura e composição dos solos, mesmo após o 
incêndio6, apresentando assim impactos nas redes hidrológicas.  
 
A mistura de cinzas com solo erodido é constituída fundamentalmente por 
nutrientes do solo, substâncias pirolíticas e elementos químicos incluindo metais. 
Após eventos de elevada precipitação, estes compostos podem alcançar os cursos de 
água através de escorrências superficiais, alterando a qualidade da água – 
aumentando a sua turbidez, a sua camada orgânica, alcalinidade, pH, condutividade 
e depleção do oxigénio dissolvido.2,7,8,9 Atualmente, o número de estudos sobre a 
contaminação da água por incêndios florestais tem vindo a aumentar, contudo, mais 
pesquisas são necessárias para se alcançarem conclusões sólidas, especialmente no 
que diz respeito ao impacto de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) e 
metais nas comunidades de água doce. 
 
Os ácidos gordos são moléculas importantes que desempenham funções tanto na 
estrutura como regulação funcional da célula, sendo os ácidos gordos essenciais 
obtidos principalmente através da alimentação e transferidos de produtores 
primários para níveis tróficos superiores.10,11,12,13 Dada a sua sensiblidade a 
alterações ambientais e a contaminantes, os ácidos gordos são considerados 
bioindicadores de stress ambiental10,12,13,14. Por outro lado, as proteínas encontram-
se envolvidas na reparação e proteção celular, sendo por essa razão que a sua 
produção e expressão reflete respostas fisiológicas dos organismos a mudanças 
ambientais.13,15 
 
O presente estudo explora a compreensão das interações dos contaminantes 
presentes em cinzas de incêndio, conhecidos pela sua elevada toxicidade, 
persistência ambiental, moderada a elevada solubilidade em água e tendência para 
bioacumulação.3,9 Porém, somente uma análise química das amostras de cinzas não 
é suficiente para compreender todos os efeitos das cinzas, como a sua 
biodisponibilidade, interações entre contaminantes e interferências na componente 
molecular e bioquímica dos organismos. A implementação de ensaios 
ecotoxicológicos e bioquímicos que abordam os riscos dos incêndios florestais em 
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ecossistemas aquáticos é uma necessidade.16,17 Assim, neste trabalho foram 
avaliados os efeitos letais e sub-letais de cinzas de eucalipto de alta severidade em 
larvas de Chironomus riparius. Esta espécie de inseto pode ser encontrada em quase 
todos os ecossistemas aquáticos de água doce, base de muitas cadeias alimentares, e 
representa uma espécie-padrão em ecotoxicologia. Primeiramente foi realizado um 
ensaio ecotoxicológico de exposição, seguido de análise do perfil em ácidos gordos e 
quantificação proteica.  

Materiais e Métodos 

Área de estudo e recolha das amostras  
A área de estudo está localizada no norte-centro de Portugal, perto de Talhadas, 
Sever do Vouga, Distrito de Aveiro (N40º39’54’’; W8º21’47’’). É uma região com um 
clima do tipo transitório Atlântico-Mediterrâneo, caracterizado pelos seus invernos 
húmidos e verões secos. As amostras de cinzas foram recolhidas após os primeiros 
eventos de precipitação posteriores a um incêndio ocorrido em julho de 2013, que 
afetou uma região de 815 hectares, predominantemente coberta por plantações de 
eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro (Pinus pinaster). As cinzas utilizadas neste 
estudo foram somente de eucalipto de elevada severidade.  

Concentração de metais e HAPs nas amostras de cinzas  
As concentrações de metais e HAPs foram analisadas numa sub-amostra preparada 
com água da torneira desclorada (numa razão de 1:4 (v/v)) a partir das amostras de 
cinzas compostas. Antes das análises químicas, a sub-amostra foi submetida a uma 
digestão no micro-ondas (DIN 22022-1). A seleção dos metais foi realizada tendo em 
conta algumas das suas características, como a sua elevada toxicidade ambiental 
(arsénio, cádmio e chumbo), o seu papel como elemento vestigial essencial (cobalto, 
cobre e manganês) e o seu interesse biológico (níquel e vanádio). Os HAPs analisados 
foram 15 dos 16 considerados contaminantes prioritários pela Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos18: acenafteno, acenaftileno, antraceno, 
benz(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, 
benzo(k)fluoranteno, chrysene, di-benz(a,h)antraceno, fluoranteno, fluoreno, 
indeno(1,2,3-cd)pireno, fenantreno e pireno. O seu conteúdo foi determinado 
através do uso de cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de massa (GC-
MS) na sub-amostra de cinzas, seguindo o padrão DIN EN 15527. 

Organismo teste e ensaio ecotoxicológico  
Os organismos utilizados foram obtidos a partir de culturas mantidas em laboratório 
segundo o protocolo da OECD19, a uma temperatura de 20  2ºC, com fotoperíodo 
(16hL:8hD), em meio ASTM.  
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O ensaio ecotoxicológico foi realizado de acordo com o protocolo da OECD19, nas 
mesmas condições laboratoriais descritas anteriormente. Foram utilizadas larvas de 
Chironomus riparius < 24 horas, as quais foram expostas, durante 10 dias, a uma 
gama de concentrações de cinzas (5, 10 e 20 g/L), e a um controlo negativo. Para 
cada tratamento e controlo foram preparadas 3 réplicas. O ensaio foi realizado em 
recipientes de plástico com 8 cm de diâmetro, cada um contendo areia fina de 
quartzo como sedimento e 400ml de meio – ASTM. No final do ensaio foi registado o 
número total de organismos vivos por réplica e o seu tamanho foi medido 
recorrendo a uma lupa estereoscópica. Os organismos foram recolhidos e 
preservados a -80ºC até serem utilizados para análises bioquímicas. Para a análise de 
proteínas e de ácidos gordos foram preparadas réplicas com 5 e 15 organismos em 
cada réplica, respetivamente. 

Análises Bioquímicas  
A concentração de proteínas foi determinada de acordo com o método 
espectrofotométrico de Bradford20 adaptado a microplacas, num comprimento de 
onda de 595 nm, com a albumina do soro de bovino (BSA) como padrão.  
 
A extração de ácidos gordos e sua metilação a ésteres metílicos de ácidos gordos 
(FAMEs) seguiu o procedimento descrito por Gonçalves et al.14 A identificação dos 
FAMEs foi realizada por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de 
massa (GC-MS), utilizando um equipamento Agilent Technologies 6890N Network 
(Santa Clara. CA), equipado com uma coluna DB-FFAP de 0,25 mm de diâmetro 
interno, 0,1 μm de espessura do filme e 30 m de comprimento. O injetor estava a 
uma temperatura de 250oC tinha um liner de vidro de 4,0 mm de diâmetro interno. O 
detetor seletivo de massa (Agilent 5973 Network) foi programado em modo de 
impacto de eletrões de 70 eV, lendo o espectro m/z 40-500 em ciclos de 1s em modo 
de leitura total. Na quantificação dos FAMEs seguiu-se o procedimento descrito por 
Gonçalves et al.14, utilizando como padrão interno o ácido nonadecanóico (C19:0). 

Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas recorrendo aos programas IBM SPSS 
Statistics 24 e ao TIBCO Software Inc. Statistica 10. Primeiramente, foram 
determinados os valores de ECx (x=10, 20, 50) e de seguida realizado uma ANOVA 
unidirecional, onde foram analisadas a mortalidade e taxa de crescimento de 
Chironomus riparius expostos às cinzas em comparação com o controlo. A 
significância foi p ≤ 0,05 para todos os dados analisados. 
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Resultados e Discussão 
Concentração de metais e HAPs nas amostras de cinzas 
Os metais Mn, V e Pb foram identificados como os principais metais presentes nas 
amostras de cinzas (298, 180 e 127 μg/L, respetivamente) (Tabela 1). Em outros 
estudos2,5,16,21, as concentrações dos metais encontravam-se em ordens de grandeza 
maiores em comparação com as deste estudo. Isto poderá se dever ao fato de que a 
composição química das cinzas é bastante dependente das características do próprio 
fogo e da região afetada (tipo de rocha, solo e vegetação).16 No entanto, os metais 
aqui encontrados em maiores concentrações são os mesmos que em estudos 
anteriores.2,5,16,21  
 

Tabela 1: Concentração de metais (μg/L) nas amostras de cinzas. 
 

METAIS CONCENTRAÇÃO  
(μμg/L) 

51V 180 
55Mn 298 
59Co 8.8 
60Ni 45 
65Cu 98 
75As 36 

111Cd 0.8 
208Pb 127 

 

Dos HAPs analisados, somente onze foram registados com valores acima do limite de 
deteção nas amostras de cinzas e destes o Fenantreno foi o que alcançou uma maior 
concentração, 55,3 ng/L (Tabela 2). O mesmo foi observado em Olivella et al.1 e em 
Silva et al.16, porém os resultados de Campos et al.4 foram bastante diferentes. Neste 
caso4, as  escorrências foram recolhidas imediatamente após o incêndio, tendo 
indicado o Benzo(a)antraceno como o HAP mais abundante, com uma concentração 
de 290 ng/L, enquanto o Fenantreno só atingiu 42,4 ng/L. Porém, nas amostras 
recolhidas um ano após o incêndio, a concentração de Benzo(a)antraceno já se 
encontrava abaixo dos limite de deteção. Outro estudo9,  realizado recorrendo a 
amostras oriundas do mesmo incêndio aqui analisado, apresenta resultados relativos 
a amostras da água superficial de ribeiros e a escorrências nas encostas da região 
afetada. Comparando os resultados obtidos no presente estudo com as escorrências 
superficiais descritas em Nunes et al.9, verifica-se uma grande semelhança tanto nas 
concentrações dos metais como dos HAPs assim como na sua variação.  
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Tabela 2: Concentrações individual e total de HAPs (ng/L) e respetivo limite de deteção (LD) 
nas amostras de cinzas analisadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensaio Ecotoxicológico  
No ensaio ecotoxicológico, tanto na mortalidade como na taxa de crescimento, não 
foram registadas alterações significativas em relação ao controlo (Figura 1). Os 
valores de EC50 estimados apresentaram valores muito elevados (Tabela 3), indicando 
que as concentrações usadas não foram suficientemente elevadas para se registarem 
efeitos nos parâmetros avaliados. Isto poderá ser devido às baixas concentrações de 
metais nas amostras de cinzas, mas fundamentalmente ao facto de organismos de 
Chironomus riparius serem reconhecidos como uma espécie com elevada tolerância 
a alterações climáticas e a pressões antrópicas.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Efeitos das cinzas nos parâmetros mortalidade (barras a preto) e taxa de 
crescimento (barras a cinza) em Chironomus riparius após 10 dias de exposição. 

HAPs   LD   CONCENTRAÇÃO (ng/L) 

Acenafteno < 0,4 10,4 

Acenaftileno < 0,5 1,88 

Fluoreno < 0,5 38,2 

Fenantreno < 1,0 55,3 

Antraceno < 0,5 7,16 

Fluoranteno < 0,4 8,40 

Pireno < 0,8 10,9 

Benz(a)antraceno < 0,4 1,53 

Chrysene < 0,6 0,38 

Benzo(b)fluoranteno < 0,8 3,75 

Benzo(k)fluoranteno < 0,5 <LD 

Benzo(a)pireno < 0,6 1,65 

Di-benzo(a,h)antraceno < 0,5 <LD 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,5 <LD 

Benzo(g,h,i)perileno < 0,7 <LD 

∑ HAPs  140 
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Tabela 3: Valores de ECx (x = 10, 20, 50) estimados para a mortalidade e taxa de crescimento 

de C. riparius, em g/L, após 10 dias de exposição a cinzas. ND - Não determinado. 
  

 EC 10 EC 20 EC 50 

Mortalidade ND 6.57 >20 

Taxa de Crescimento ≈20 ND ND 
   
Outros estudos realizados com larvas de Chironomus analisaram concentrações mais 
elevadas ou analisaram efeitos sub-letais.22,23,24,25 Milani et al.26 determinou que a 
sobrevivência de C. riparius perante a exposição a Cd, Cu e Ni (compostos também 
presentes nas amostras de cinzas do presente estudo) foi mais afetada na presença 
de Ni, com uma concentração letal média de 5,25 mg/L. Já em Faria et al.24, as larvas 
de Chironomus foram expostas a uma gama de metais (As, Cd, Pb, Ni, Mn e Cu) com 
o intuito de avaliar a contaminação do metal através da largura da cápsula da cabeça 
e do comprimento do corpo. Os seus resultados indicaram que a contaminação dos 
metais inibiu mais significativamente o crescimento da cápsula da cabeça, senda esta 
afetada principalmente pela contaminação dos sedimentos em relação à 
contaminação da coluna de água. Em paralelo, efeitos dos HAPs foram também 
abordados noutros estudos22,23,25, onde foi demonstrado que estes compostos não 
apresentam efeitos sob o crescimento de larvas de Chironomus riparius e somente 
são registados efeitos na mortalidade quando as suas concentrações são muito 
elevadas. Verrhiest et al.23 testou uma mistura de Fenantreno, Fluoranteno e 
Benzo(k)fluoranteno, observando  efeitos significativos na mortalidade de C. riparius 
a uma concentração de 18 mg/kg. Contudo, os HAPs podem eventualmente exercer 
efeitos sub-letais ao longo do seu ciclo de vida, tal como os metais, confirmando-se 
que as cinzas apresentam uma toxicidade com efeitos sub-letais nestes organismos. 
A acumulação de alguns HAPs em Chironomus spp foi investigada em Clements et 
al.22 que demonstrou que esta acumulação ocorre muito rapidamente através de 
sedimentos contaminados. Esses resultados indicaram que os HAPs, presentes nos 
sedimentos, podem ser mobilizados e ficarem disponíveis para invertebrados 
bentónicos e peixes. Um fenómeno semelhante poderá ter acontecido com as larvas 
usadas no presente estudo, já que, quando em contacto com as cinzas,  ingeriram 
cinzas, denunciadas pela cor preta observada no trato digestivo. 

Análises Bioquímicas  
A concentração média total de proteína determinada foi de 84,88 mg/g, enquanto o 
perfil de ácidos gordos (Tabela 4) indicou que os ácidos gordos saturados foram 
encontrados em maiores concentrações que os restantes, no controlo. Segundo 
Goedkoop et al.27, o ácido eicosapentaenóico (EPA- C20:5n3) é um dos ácidos gordos 
essenciais, com funções reguladoras, sendo que a sua concentração é considerada 
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um bom indicador da qualidade do alimento. Espera-se uma redução ou ausência de 
alguns destes ácidos gordos nos tratamentos com cinzas, relacionado com a 
presença de cinzas no trato digestivo dos organismos estudados, o que provoca 
stress aos organismos, nomeadamente ao nível alimentar.  
 

Tabela 4: Abundância relativa (mg/organismo) no perfil em ácidos gordos de larvas 
Chironomus riparius. SFAs – Ácidos gordos saturados, MUFAs – Ácidos gordos 

monoinsaturados, PUFAs – Ácidos gordos polinsaturados, HUFAs – Ácidos gordos altamente 
insaturados. 

 

Ácidos Gordos  Abundância relativa  
(mg/organismo)       

C12:0 
 

0,0034 
 

C13:0 0,0080 
C14:0 0,0244 
C15:0 0,0145 
C16:0 0,4977 
C17:0 0,0129 
C18:0 0,7478 
C20:0 0,0273 
C22:0 0,0164 
TOTAL% SFAs 51,29694665 
C14:1 

 

0,0215 
C15:1 0,0087 
C16:1 0,2996 
C17:1 0,0080 
C18:1n9t 0,0948 
C24:1n9 0,0201 
TOTAL% MUFAs 17,17497284 
C18:3n6 

 

0,3893 
C18:3n9 0,0050 
C20:3n3 0,0692 
TOTAL% PUFAs 17,58168609 
C20:5n3 0,3677 
TOTAL% HUFAs 13,94639442 

Conclusão 
Apesar dos resultados deste estudo não terem revelado efeitos letais, os incêndios 
florestais são uma fonte de contaminação para cursos de água e, portanto, mais 
estudos são necessários para compreender as implicações destas perturbações nos 
ecossistemas aquáticos e, assim, nas comunidades aquáticas, através de exposições a 
longo prazo. Alterações na composição bioquímica destes organismos podem levar a 
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alterações ao longo da cadeia trófica alimentar, com repercursões para o ser 
humano. 
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Resumo  
O Miombo é o ecossistema florestal mais importante da África sub-sahariana, constituindo 
um repositório de biodiversidade vegetal e animal e de serviços essenciais para as economia 
nesta parte do globo. Neste contexto, a realização de queimadas para proveito dos solos e 
produtos florestais é um factor chave da dinâmica deste ecossistema. Neste trabalho, 
pretendeu-se avaliar a resposta de 5 espécies de árvores típicas do miombo, sujeitas a 
diferentes regimes de queimadas. Foram avaliados no total 99 indivíduos, onde foram 
medidos vários caracteres de performance ecológica e fisiológica, como a altura, espessura 
das folhas e da casca, entre outros. Os resultados, ainda preliminares, mostram que alguns 
caracteres se relacionam com a frequência e intensidade das queimadas. No entanto, a 
natureza e intensidade destas alterações devem ainda ser exploradas para averiguar 
possíveis respostas destas espécies. 
 

Introdução 
As florestas e savanas tropicais são dos sistemas mais importantes a nível global, pois 
cobrem 1/6 da superfície terrestre, e produzem cerca de 1/3 da produção primária total da 
vegetação terrestre.1 Incluídas neste bioma estão as florestas do miombo, que ocupam 
vastas áreas no sul do continente africano (estão presentes em sete países: Angola, R. D. do 
Congo, Malawi, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué) e albergam cerca de 50 
milhões de pessoas. O miombo é das principais fontes de madeira com valor comercial, de 
espécies como a Pterocarpus angolensis, Dalbergia melanoxylon e Millettia stuhlmannii.2, 3, 4 
Estas florestas têm também grande valor ambiental, e têm um papel importante nos fluxos 
globais de energia e atmosfera, pois têm uma biodiversidade muito rica, grande capacidade 
de produção de biomassa, e por conseguinte, sequestro de Carbono, ao mesmo tempo que 
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podem ser uma fonte emissora de gases nocivos provenientes das queimadas, do solo, 
vegetação e animais.5, 6 

 
Nas florestas tropicais, e no miombo em particular, os fogos são uma questão amplamente 
discutida. Por um lado, os fogos trazem benefícios ao nível da conversão e fertilização de 
solos, ajudam no controlo de pragas e na produção de foragem para alimentação animal. 
Por outro lado, podem trazer várias consequências negativas em termos ecológicos, 
económicos e sociais. Ao nível do ecossistema, a incidência de fogos frequentes pode 
alterar a composição e estrutura da vegetação, diminuir a biodiversidade e a biomassa, o 
que resulta numa diminuição dos recursos florestais (p.ex. carvão, remédios, alimentos, 
materiais de construção), com consequências graves na economia das populações locais. 
Além disso, a emissão de gases durante os fogos ou queimadas representa perigos para a 
saúde humana e animal.6, 7 No entanto, os factores que determinam a intensidade e 
frequência dos fogos (naturais ou queimadas) variam entre regiões, o que torna a 
implementação de estratégias de maneio dos fogos um desafio importante no continente 
africano.7 
 
No miombo, as queimadas são um dos principais factores que determinam a vegetação, a 
par dos elefantes.6, 8, 9 Estes promovem uma vegetação mais aberta, além de poderem 
danificar directamente as árvores, o que favorece os extractos mais baixos de vegetação. 
Por sua vez, isto permite que as queimadas sejam feitas de uma maneira mais frequente e 
intensa. Todos estes factores actuam na vegetação do miombo, promovendo o estrato 
herbáceo sobre o arbóreo. No entanto, estes processos são dinâmicos, e a forma como 
actuam na vegetação ainda é pouco conhecida e pouco estudada de uma forma sistemática. 
Por outro lado, as alterações globais previstas para a região, não só as alterações climáticas 
ao nível da temperatura, precipitação e CO2 disponível10, mas também outras como o 
crescimento populacional, vão muito provavelmente ter implicações no regime de fogos 
practicado e nos efeitos das próprias queimadas. Assim, perceber a dinâmica do miombo 
em resposta a estes factores é essencial para prever como este ecossistema vai responder 
às alterações globais, bem como para delinear estratégias de gestão de recursos e 
conservação.  
 
Este trabalho foi desenvolvido na Reserva Nacional do Niassa, a principal área de 
conservação do miombo, localizada no norte de Moçambique. Nesta região, as queimadas 
são feitas de uma forma diferenciada no espaço, dependendo da localização das populações 
e da acessibilidade dos locais. Assim, neste trabalho, estabeleceu-se um gradiente de locais 
com diferentes frequências de queimadas, com o intuito de estudar a resposta da vegetação 
arbórea às queimadas. Em particular, estudou-se a resposta de cinco espécies arbóreas 
típicas deste ecossistema. Outro trabalho11 já mostrou que as espécies típicas do miombo 
ocorrem ao longo de toda a Reserva, ao contrário de outras que só se observam em locais 
pouco ou nada perturbados, como a região mais a Este da Reserva. Este trabalho pretendeu 
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assim perceber se, embora as populações destas espécies se mantenham ao longo de toda a 
Reserva, os indivíduos apresentam impactos das queimadas ao nível do fenótipo.  
  
 

Metodologias 

Local de estudo 
A Reserva Nacional de Niassa localiza-se na região norte de Moçambique, entre os paralelos 
12o38’48,67’’S and 11o27’05,83’’S e os meridianos 36o25’21.16’’E e 38o30’23.74’’E17, com 
uma área total de 42000 km2. O clima da região é tropical sub-húmido, com precipitação 
média anual que varia entre 800 mm a Este, até 1200 mm a Oeste. A temperatura média 
anual varia entre 20 e 26 oC durante a estação seca (Maio a Outubro) e é de 30 oC na 
estação húmida (Novembro a Abril). A topografia é de ondulação leve, que varia entre os 
300 e os 600 m asl.  
 
Neste trabalho foram escolhidos 8 locais de amostragem, de entre locais de amostragem 
permanentes que compõem o Programa de Investigação em Queimadas que começou a ser 
implementado em 2004 na Reserva Nacional de Niassa. Estes locais foram estabelecidos 
com o intuito de representarem a variabilidade de vegetação de miombo na Reserva. Ainda 
assim, isto não foi conseguido na totalidade pois algumas áreas são praticamente 
inacessíveis. No âmbito deste programa, são recolhidas informações do sensor MODerate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), que permitem caracterizar o regime de 
queimadas praticados em cada local.8 Os locais de amostragem perfazem assim um 
gradiente de queimadas, que vai desde locais que foram queimados anualmente, a locais 
que foram queimados apenas uma vez durante o período em estudo (2001-2007). As 
variáveis ambientais consideradas foram a frequência das queimadas, contabilizadas como 
o período de retorno médio, em anos; a área ardida e a intensidade média das queimadas. 
Além destas variáveis, foi também considerada a altitude, que variou entre 466 e os 600 m 
asl. e a textura do solo, que pode ser arenoso ou areno-argiloso.  
 

 Amostragem de vegetação 
Neste trabalho estudaram-se cinco espécies arbóreas típicas do miombo: Brachystegia 
boehmii (Djombo), Burkea africana (Djembe), Pseudolachnostylis maprouneifolia (Ntsolo), 
Pterocarpus angolensis (Ntumbati), Terminalia sericea (Tchizu). Foram escolhidas estas 
espécies por se encontrarem entre as que têm elevado Índice de Importância no miombo, o 
Importance Value Index.16 Este índice é calculado tendo em conta a frequência com que a 
espécie é encontrada nos locais de amostragem (nº locais), a abundância por local (nº 
indivíduos/local) e a dominância por local (área basal em m2/ha).  
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Cada local de amostragem corresponde a uma área circular com 30 m de diâmetro, onde 
todos os indivíduos de cada uma das cinco espécies foram contabilizados e foram medidos 
vários caracteres fenotípicos, nomeadamente a altura (m), o diâmetro à altura do peito 
(cm), a altura da bifurcação do tronco (m) e a espessura da casca, do floema e das folhas 
(mm). Foi também avaliado o formato do tronco e da copa, o estado fitossanitário e sinais 
de reprodução (existência de flores ou frutos). A amostragem de vegetação foi realizada em 
2013. 
 

Análise de dados 
Para avaliar se o regime de queimadas influencia o fenótipo destas cinco espécies, verificou-
se a existência de correlações entre os caracteres medidos nas árvores e as variáveis 
ambientais. Foram consideradas as correlações de Spearman, para um nível de significância 
de 5%, tendo em conta que é comum a existência de relações não-lineares entre variáveis 
ecológicas. Estas correlações foram feitas para as cinco espécies em separado, para verificar 
a resposta de cada espécie individualmente às queimadas. Mas também se testaram 
correlações considerando todos os indivíduos medidos em simultâneo, para verificar se 
algum dos caracteres medidos varia de forma consistente com as queimadas, 
independentemente da espécie.  
 
Por último, foi feita uma Principal Components Analysis (PCA) como forma de visualizar a 
distribuição dos indivíduos com base nos seus caracteres, e verificar a possível relação com 
as variáveis ambientais consideradas. Usou-se a base de dados dos caracteres medidos por 
indivíduo como matriz inicial para a distribuição dos indivíduos no espaço gráfico, utilizando 
valores escalados dos caracteres para evitar enviesamento resultante das diferentes 
unidades e escalas, e depois sobrepuseram-se as variáveis ambientais e verificou-se a sua 
relação com os eixos da análise. 
 

Resultados 
As cinco espécies estudadas, embora se encontrem de entre as mais importantes do 
ecossistema do miombo, não ocorrem em todos os locais de amostragem. Também se 
verificou que, no conjunto dos 8 locais amostrados, o período de retorno entre queimadas 
varia entre 1 (queimadas anuais) e 6 (local queimado apenas uma vez no período 2001-
2007). No entanto, a maioria dos locais amostrados sofre queimadas a cada dois anos (dois 
locais amostrados com períodos de retorno de 1 ano, quatro locais com período de 2 anos, 
um local com período de 4 anos e um local com período de 6 anos). Este facto também se 
traduziu num maior número de indivíduos amostrados com um período de retorno entre 
queimadas de 2 anos, como é mostrado na tabela 1. No total, foram avaliados 99 indivíduos, 
mas apenas a P. angolensis ocorre ao longo de todo o gradiente de queimadas (tabela 1).  
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Tabela 1: Número de indivíduos amostrados ao longo do gradiente de queimadas, por 

espécie. A frequência das queimadas foi contabilizada como o período de retorno entre 
queimadas, em anos, para o período 2001-2007. 

 
Período de retorno 
entre queimadas 

1 2 4 6 Total 

Brachystegia boehmii 2 9 7 18 

Burkea africana 18 2 20 

Pseudolachnostylis 
maprouneifolia 

4 7 
 

7 18 

Pterocarpus angolensis 7 6 4 2 19 

Terminalia sericea 10 14 24 

Total  23 54 4 18 99 

  
 
Relativamente às correlações por espécie, entre os caracteres medidos e as variáveis 
ambientais, apenas se apresentam resultados para a P. angolensis, pois esta foi a única 
espécie registada ao longo de todo o gradiente de frequências de queimadas. No entanto, 
nenhum caracter medido mostrou uma relação significativa com a mesma, mas com outras 
variáveis decorrentes das queimadas. Nomeadamente a altura e o DAP mostraram uma 
tendência para aumentar com o aumento da área ardida. A altura teve uma correlação de 
Spearman com a área ardida de 0,54, nível de significância abaixo dos 0.05, e o DAP uma 
correlação de 0,66, nível de significância abaixo dos 0,01. Este último está representado na 
figura 1. A altura desta espécie variou entre os 3.5 e os 11 m, e o DAP variou entre os 7,4 e 
os 39 cm.  
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Figura 1: Diâmetro à altura do peito dos indivíduos de P. angolensis, em relação à área 

ardida no período 2001-2007. Em cima, à esquerda é apresentado o valore da correlação de 
Spearman, e o nível de significância ** inferior a 0,01. 

 
Para verificar a existência de uma relação entre caracteres fenotípicos e o regime de 
queimadas, independente da espécie considerada, fizeram-se correlações considerando 
todos os indivíduos amostrados em conjunto. Em relação à frequência das queimadas, 
verificou-se que a altura das árvores e a espessura das folhas, se correlacionaram 
significativamente com o período de retorno entre queimadas, como é mostrado na figura 
2.  
 

 
 

Figura 2: Altura, à esquerda, e espessura da folha, à direita, considerando todos os 
indivíduos amostrados, em relação ao período de retorno entre queimadas. Cada ponto 
corresponde a um indivíduo, e pontos coincidentes estão ligeiramente desfasados para a 
sobreposição ser visível. São apresentados os valores das correlações de Spearman, e o 

nível de significância: * inferior a 0,05 e ** inferior a 0,01. 
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As árvores amostradas tinham entre 3 e 11 m de altura e esta tende a aumentar com o 
aumento do período de retorno, isto é, há uma tendência, embora não muito forte, para as 
árvores serem mais altas nos locais queimados menos frequentemente. Nos locais 
queimados anualmente, as árvores tinham em média 5,13 m de altura, enquanto que nos 
locais com 6 anos entre queimadas tinham uma altura média de 6,22 m. Relativamente à 
espessura das folhas, esta tendeu a diminuir com o período de retorno, ou seja, as folhas 
são tendencialmente mais espessas nos locais que são queimados com maior frequência, 
passando de 0,60 mm nos locais queimados todos os anos a 0,38 mm nos locais com 
período de retorno entre queimadas de 6 anos. Além do período de retorno entre 
queimadas, a intensidade das queimadas também se relaciona, negativamente, com a 
altura das árvores, como mostra a figura 3. As árvores tendem a ser menores, em altura e 
DAP, nos locais onde as queimadas são mais intensas. 
 
 

 
Figura 3: Altura, à esquerda, e DAP, à direita, considerando todos os indivíduos amostrados, 
em relação à intensidade média das queimadas no período 2001-2007. São apresentados os 
valores das correlações de Spearman, e o nível de significância: * inferior a 0,05 e ** inferior 

a 0,01. 
 

 
Por último, de forma a avaliar a relação entre os caracteres medidos e as variáveis 
ambientais de uma forma integrada, fez-se uma Análise de Componentes Principais, cuja 
representação gráfica se mostra na figura 4.  
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Figura 4: Análise de Componentes Principais, PCA, aos caracteres fenotípicos medidos nas 

cinco espécies. Os números representam os vários indivíduos, e as etiquetas vermelhas 
representam os caracteres (Alt_m: altura; DAP_cm: diâmetro à altura do peito; EspCasca: 

espessura da casca; EspFloema: espessura do floema; EspFolhas: espessura das folhas; 
EstSanit: estado fitossanitário; FolhJovens: se tem folhas jovens; FormCopa: formato da 

copa; FormTronco; formato do tronco; Ramif_m: altura da bifurcação do tronco; Reprod: se 
mostra sinais de reprodução; ReproAnoAnt: se mostra sinais de reprodução do ano 

anterior), e as etiquetas azuis representam as variáveis ambientais com uma relação com os 
eixos da ordenação, com um nível de significância abaixo dos 0,1. 

 
Desta análise resultou que as variáveis ambientais não mostraram uma relação significativa 
com a distribuição dos indivíduos, baseada nos caracteres medidos, tendo em conta um 
nível de significância de 5%. No entanto, verificou-se que a altitude do local e a intensidade 
média têm alguma relação com os eixos da ordenação, ambas com um valor de significância 
de 0,08. A intensidade média das queimadas tem uma relação positiva com o primeiro eixo, 
r2 = 0,93, e a altitude tem uma relação positiva com o segundo eixo da ordenação, com um 
r2 = 0,76.  
 

Discussão e Considerações finais 
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O presente artigo descreve os resultados deste estudo que pretendeu avaliar os efeitos das 
queimadas em espécies arbóreas típicas do miombo, um ecossistema de entre os mais 
importantes dos ecossistemas tropicais. Nestes sistemas, as queimadas são uma práctica 
generalizada para proveito dos solos com fins agrícolas. No entanto, a grande importância 
destes ecossistema em termos ecológicos e sociais torna imperativo que se conheçam os 
efeitos desta práctica, de forma a permitir uma melhor gestão, bem como antecipar 
possíveis efeitos das alterações climáticas previstas para a região. O presente trabalho ainda 
se encontra em desenvolvimento, de modo que os resultados aqui descritos devem ser 
considerados preliminares. Desse modo, o pretende artigo pretende principalmente 
divulgar a importância desta investigação.  
 
As queimadas podem ter efeitos no ecossistema a vários níveis. O trabalho de Ribeiro et al. 
(2013)16 mostrou que a frequência das queimadas pode influenciar a composição da 
vegetação, limitando a distribuição de espécies mais sensíveis a áreas pouco perturbadas. 
Neste trabalho, estudou-se não só a frequência das queimadas, mas também o possível 
efeito da dimensão das queimadas, em termos de área ardida e intensidade do fogo, num 
conjunto limitado a cinco espécies, mas que são das mais importantes deste ecossistema1. 
Devido à distribuição limitada das espécies no conjunto de locais amostrados, a análise da 
resposta individual de cada espécie foi resumiu-se apenas a uma espécie, a P. angolensis. 
Esta espécie parece ser influenciada principalmente pela dimensão das queimadas, pois 
verificaram-se relações significativas com a área ardida. O facto de a altura e DAP se 
correlacionarem positivamente com a área ardida indica uma predominância de árvores de 
maior porte nos locais com queimadas mais extensas. 
 
No conjunto das espécies estudadas, a altura e DAP das árvores relacionou-se 
significativamente com a intensidade das queimadas, de forma que esta parece influenciar 
negativamente o porte das árvores. Além da altura e DAP, a espessura das folhas também 
parece ser influenciada pela intensidade das queimadas, o que pode indicar que estas 
espécies, embora presentes de uma forma abrangente no miombo, podem desenvolver 
alterações de fenótipo em resposta às queimadas. No entanto, a natureza e intensidade 
destas alterações devem ainda ser exploradas, de forma a perceber se existem respostas 
diferenciadas entre espécies e quais os factores determinantes, entre frequência, área e 
intensidade das queimadas, ou outras. 
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Resumo 
Um estudo de biomonitorização com líquenes nativos foi realizado no concelho de 
Ponte de Sor (Portugal), um dos concelhos com maior número de unidades de 
produção de carvão, de modo a avaliar a existência de impactos desta atividade na 
qualidade do ar. A vitalidade dos líquenes foi avaliada através da medição da 
condutividade elétrica e a caracterização química das amostras foi realizada pela 
técnica analítica nuclear PGAA (Neutron-capture Prompt-gamma Activation Analysis). 
A avaliação dos biomonitores permitiu identificar um maior estresse nos líquenes, 
bem como teores mais elevados de enxofre, na zona mais sobrecarregada com 
unidades de produção de carvão, demonstrando o potencial impacte desta atividade 
na qualidade do ar. 
 

Introdução 
A monitorização de poluentes atmosféricos é essencial devido ao seu conhecido 
impacte nos ecossistemas e na saúde humana. Como resultado de anos de 
investigação epidemiológica, é reconhecida a existência de uma forte associação 
entre elevadas concentrações de partículas inaláveis e o aumento da mortalidade e 
morbilidade.  
A produção de carvão vegetal no Alentejo (e outras regiões de Portugal) é, 
habitualmente, realizada de um modo tradicional e com ligação à indústria florestal, 
surgindo como uma solução para a reutilização de resíduos desta atividade e 
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também como uma forma de obter um combustível de baixo preço e maior valor 
energético que a madeira.1  
A indústria da produção de carvão vegetal possui habitualmente, como infra-
estruturas, um grande número de fornos, recorrendo a técnicas tradicionais e 
ancestrais (de baixa tecnologia). Necessitando de mão-de-obra, tornam-se agentes 
económicos importantes em pequenas zonas rurais. No entanto, estas instalações 
são muitas vezes alvo de queixas por parte das populações circundantes devido às 
suas emissões. Além disso, em Portugal o enquadramento desta atividade na 
legislação nacional tem suscitado várias dúvidas, conduzindo a dificuldades de 
licenciamento, bem como de monitorização dos seus impactes. Habitualmente, o 
licenciamento deste tipo de instalações é realizado considerando apenas o número 
de trabalhadores e a potência térmica elétrica instalada, não tendo em atenção 
outros fatores como o número de fornos de carvão, o carácter sazonal da atividade 
ou o tipo de tecnologia utilizado. 
Em 2009, a CCDR Alentejo realizou um levantamento da quantidade e localização dos 
fornos de carvão ativos na área do Alentejo, que se apresenta na Figura 1. Através 
deste levantamento foi possível apurar que Ponte de Sor é o concelho com a maior 
densidade de unidades de produção de carvão do Alentejo. 
 

Unidades de produção de carvão e o seu tamanho (nº de fornos de carvão)

Número de fornos de carvão

 
Figura 1. Distribuição das unidades de produção de carvão vegetal na região do 

Alentejo e respetiva dimensão (nº de fornos de carvão). 
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O carvão é um resíduo sólido que resulta da pirólise da madeira sob condições 
controladas (limitação do fornecimento de ar) num espaço fechado, habitualmente 
designado por forno. Este procedimento promove a decomposição química da 
madeira num resíduo negro e poroso – o carvão.2 O tipo e quantidade de emissões 
deste processo irá depender do tipo de madeira utilizado e do tipo de processo de 
carbonização.  
Em 2014, um total de 23 produtores de carvão vegetal exerciam a sua atividade no 
concelho de Ponte de Sor, com cerca de um total de 200 fornos de carvão e 
empregando cerca de 100 trabalhadores. Em 2017, a revista “Visão” divulgou uma 
reportagem dando a conhecer uma das unidades de produção de carvão do 
concelho,3 como apresenta a Figura 2. No entanto, a localidade de Ervideira reúne 
mais de metade dos fornos de carvão do concelho, sendo que várias unidades estão 
localizadas apenas a algumas centenas de metros do perímetro urbano. A Ervideira 
está localizada a 2.2 km da cidade de Ponte de Sor. 

 
Figura 2. Fornos de carvão em funcionamento no concelho de Ponte de Sor. Imagens 

extraídas  do vídeo publicado pela revista “Visão” a 22/03/2017 no âmbito da 
reportagem “Nos fornos de carvão de Ponte de Sor, ao meio dia”.3 
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O presente trabalho pretende avaliar o impacte de fontes locais (em concreto, de 
pequenas indústrias tradicionais, como os fornos de produção de carvão) na 
qualidade do ar de uma cidade do interior e localidades envolventes, nomeadamente 
no concelho de Ponte de Sor (Portugal). Várias queixas de saúde já foram reportadas 
por parte da população de pequenas localidades como a Ervideira, onde esta 
atividade é mais intensa.  
Com esse objetivo, um estudo de biomonitorização foi realizado com recurso a 
líquenes nativos no concelho de Ponte de Sor. A técnica de biomonitorização é 
vantajosamente usada para a identificação de variações geográficas de poluentes 
atmosféricos em grandes áreas de estudo, bem como na identificação de fontes de 
emissão,4-8 exigindo uma infraestrutura e custos de mão-de-obra muito reduzidos. A 
identificação de fontes é considerada como um importante resultado paralelo na 
definição de programas de controlo da poluição atmosférica. 
 

Metodologia 

Local de Estudo | Amostragem  
Líquenes nativos da espécie Flavoparmelia caperata (L.) Ach. foram recolhidos em 12 
locais diferentes do concelho de Ponte de Sor a 26 de outubro de 2016, formando 
uma grelha de amostragem com a localidade de Ervideira no centro, uma vez que é 
este o local do Alentejo com mais fornos de carvão ativos e muito próximos do 
perímetro urbano (cerca de 100 fornos ativos). A Figura 3 apresenta a grelha de 
amostragem utilizada. Todas as amostras de líquenes foram recolhidas de troncos de 
oliveiras (Olea europaea Lineu) a cerca de 1,5 m de distância do solo. 
Os locais de amostragem podem ser caracterizados da seguinte forma: 
 
Local A – zona industrial de Ponte de Sor e a norte do perímetro urbano da cidade 
Locais B, C, F – zona residencial (B – Barroqueira, C – Foros do Domingão, F – Água 
Todo o Ano) e de baixo tráfego 
Locais D e J – zona verde junto à estrada nacional N224 
Local E – zona residencial de Vale de Açor junto à estrada nacional N119 
Local G – zona verde inserida em área florestal 
Locais H e I – zona da Ervideira, localizada a cerca de 200 metros dos fornos de 
carvão (local mais próximo de fornos de carvão) 
Local K – zona verde com algumas residências 
Local L - zona verde junto à estrada nacional N2 
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Figura 3: Grelha de amostragem de líquenes Flavoparmelia caperata (L.) Ach. No 
concelho de Ponte de Sor (Portalegre), com 12 pontos de amostragem (de A a L) 
onde o círculo vermelho representa o local de maior concentração de fornos de 

carvão na localidade de Ervideira. 

Avaliação da integridade da membrana celular – condutividade elétrica 
A análise da condutividade elétrica dos líquenes foi realizada como primeira 
abordagem de identificação de estressores ambientais.  
No laboratório, as amostras de líquenes foram selecionadas e limpas de material 
exógeno como pó, vestígios de folhas, fungos e material degradado. Para avaliar a 
vitalidade dos líquenes, as amostras foram imersas em água desmineralizada e a 
condutividade da água foi medida. O procedimento adotado baseou-se no descrito 
por Canha et al.4 e Almeida et al.6 e em que: (1) a amostra de líquen foi limpa e 
lavada durante 5 segundos com água desmineralizada, repetindo este passo mais 
duas vezes; (2) após secagem ao ar durante 24 horas, cerca de 100 mg foi pesado e 
imerso em 10 ml de água desmineralizada durante uma hora; e (3) após a remoção 
da amostra de líquen, a condutividade da solução foi medida com um 
Conductometer Metrohm 712. Os brancos foram realizados do mesmo modo, mas 
sem a imersão de líquenes. Os valores obtidos para os brancos foram subtraídos à 
condutividade da solução das amostras (média dos brancos 0,164 ± 0,032 mS.m-1). A 
condutividade elétrica da água desmineralizada foi sempre medida entre cada 
medição da condutividade das soluções. Um total de três réplicas foi medido por 
amostra.  
A caracterização química dos líquenes foi realizada através da recente instalação da 
Research Neutron Source Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) da Universidade Técnica de 
Munique (Alemanha), através da utilização da técnica PGAA (Neutron-capture 
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Prompt-gamma Activation Analysis) de alto fluxo, onde elementos como H, C, F, Cl, 
N, S, Si, O e elementos de terras raras foram identificados. Para realizar o controlo de 
qualidade, analisou-se o material de referência IAEA-366 – Lichen em simultâneo 
com as amostras. 

Resultados e Discussão 
A Figura 4 apresenta a condutividade elétrica das amostras de líquenes recolhidas no 
concelho de Ponte de Sor, cuja média foi de 7.0 ± 3.2 mS.m-1.g-1. Este valor médio da 
condutividade elétrica é muito semelhante ao encontrado em líquenes recolhidos 
num local de referência em Montargil (Ponte de Sor) num estudo anterior,4 cujo 
valor médio foi de 7.4 ± 1.9 mS m g  (n = 10) a partir de líquenes recolhidos em 
abril de 2010. No presente estudo, o local K foi o que registou menor condutividade 
elétrica (4,2 ± 0,1 mS.m-1.g-1), revelando que os líquenes neste local não se 
encontram sob estresse e, como tal, pode ser considerado um local sem fontes de 
poluição para a altura do ano em que os líquenes foram recolhidos (outubro de 
2016). 
O local mais próximo dos fornos (Local I) apresentou o maior valor de condutividade 
(16,4 ± 3,0 mS.m-1.g-1) indicando que os líquenes se encontram sob estresse neste 
local. 
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Figura 4: Condutividade elétrica dos líquenes nos vários locais de amostragem (A a L) 

no concelho de Ponte de Sor. 
 
A Tabela 1 (A a C) apresentam os resultados das concentrações dos elementos 
químicos nas amostras de líquenes determinados pela técnica PGAA. O material de 
referência IAEA-366-Lichen utilizado para controlo de qualidade apenas forneceu 5 
elementos com valores de referência (K, Na, Fe, Mn e Sm) e um elemento com valor 
indicativo (Cl) pois a técnica PGAA foca-se principalmente nos elementos químicos 
mais leves, ao contrário da técnica utilizada para a determinação dos valores de 
referência (INAA – Análise Instrumental por Ativação Neutrónica). Dos elementos 
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certificados e indicativo, o K e o Cl mostraram boa concordância, enquanto os 
restantes mostraram um desvio entre 25 e 59% em relação à média certificada.  

 
Tabela 1-A: Concentrações presentes nas amostras de líquenes estudadas. As 

concentrações de IAEA-336 Lichen referem-se aos valores certificados (à exceção do 
Cl que é indicativo), MR refere-se às amostras de material de referência analisadas. 

   Amostras 
Elementos Unidades IAEA-336 Lichen MR A B C 

K mg.kg-1 1840 ± 200 1790 ± 60 4600 ± 140 5400 ± 120 4600 ± 130 
Cl mg.kg-1 1900 ± 300 1710 ± 50 390 ± 9 540 ±  11 470 ± 10 
Na mg.kg-1 320 ± 40 385 ± 19 300 ± 34 460 ± 30 400 ± 52 
Fe mg.kg-1 430 ± 50 590 ± 51 1060 ± 30 1300 ± 40 1030 ± 30 
Mn mg.kg-1 63 ± 7 100 ± 8 60,0  ± 2,4 51,0 ± 2,1 55,0 ± 2,9 
Sm mg.kg-1 0,106 ± 0,014 0,0800 ± 0,0074 0,135 ± 0,005 0,195 ± 0,006 0,127 ± 0,005 
H % 51,8 ± 1,1 41,0 ± 0,7 41,8 ± 0,6 41,0 ± 0,5 
C % 41,0 ± 1,2 42,0  ± 0,8 41,0  ± 0,8 39,0 ± 0,7 
F % 6,10 ± 0,34 1,40 ± 0,37 1,60 ± 0,32 3,30 ± 0,18 
N % 2,15 ± 0,11 3,70  ±  0,09 4,80 ± 0,11 4,30 ± 0,10 
Si mg.kg-1 3750 ± 280 19700 ± 600 23300 ± 600 18700 ± 500 
Ca mg.kg-1 3000 ± 260 86000 ± 3000 65000 ± 2000 88000 ± 2500 
S mg.kg-1 1550 ± 120 2000 ± 70 2600,0 2300 ± 70 
Ti mg.kg-1 100 ± 5 220 ± 7 280 ± 8 210 ± 8 
B mg.kg-1 6,73 ± 0,17 18,4 ± 0,3 22,4 ± 0,3 20,1 ± 0,3 

Gd mg.kg-1 0,130 ± 0,016 0,160 ± 0,010 0,230 ± 0,016 0,100 ± 0,010 
 

Tabela 1-B: Concentrações presentes nas amostras de líquenes estudadas (D a J).  
n.a. – not available. 

 Amostras 
Elementos Unidades D E F G J 

K mg.kg-1 5300 ± 180 5700 ± 180 5800 ± 150 4200 ± 90 4900 ± 150 
Cl mg.kg-1 500 ± 11 480 ± 11 390 ± 9 590 ± 12 450 ± 11 
Na mg.kg-1 300 ± 43 260 ± 26 500 ± 33 n.a. 840 ± 50 
Fe mg.kg-1 1060 ± 30 990 ± 29 1470 ± 40 1020 ± 30 1340 ± 40 
Mn mg.kg-1 26,0 ± 1,9 38,0 ± 2,8 47,0 ± 2,7 38,0 ± 3,3 34,0 ± 3,1 
Sm mg.kg-1 0,130 ± 0,006 0,145 ± 0,005 0,320 ± 0,014 0,140 ± 0,007 1,06 ± 0,02 
H % 42,5 ± 0,6 44,2 ± 0,6 39,1 ± 0,6 38,2 ± 0,6 43,4 ± 0,6 
C % 40,0 ± 0,8 41,0 ± 0,8 38,0 ± 0,9 40,0 ± 0,8 40,0 ± 0,8 
F % 3,80 ± 0,21 6,50 ± 0,34 5,90 ± 0,33 6,70 ± 0,37 n.a. 
N % 4,60 ± 0,10 4,90 ± 0,12 4,40 ± 0,10 4,60 ± 0,11 4,20 ± 0,10 
Si mg.kg-1 18500 ± 500 16500 ± 400 41000 ± 1100 15200 ± 400 20400 ± 500 
Ca mg.kg-1 59000 ± 1900 n.a. 67000 ± 2200 75000 ± 2500 64000 ± 2300 
S mg.kg-1 2500 ± 80 2200 ± 70 2200 ± 70 2600 ± 90 2600 ± 80 
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Ti mg.kg-1 240 ± 8 200 ± 7 410 ± 13 200 ± 7 n.a. 
B mg.kg-1 17,4 ± 0,2 18,0 ± 0,2 25,7 ± 0,4 18,9 ± 0,3 17,3 ± 0,2 

Gd mg.kg-1 0,170 ± 0,014 0,170 ± 0,010 n.a. 0,150 ± 0,009 1,10 ± 0,19 
 

Tabela 1-C: Concentrações presentes nas amostras de líquenes estudadas (K a H). 
n.a. – not available. 

  Amostras 
Elementos Unidades K I L H 

K mg.kg-1 6900 ± 180 5800 ± 150 5500 ± 150 4900 ± 120 
Cl* mg.kg-1 680 ± 14 480 ± 11 n.a. 450 ± 10 
Na mg.kg-1 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Fe mg.kg-1 1270 ± 40 1260 ± 40 1310 ± 40 910 ± 31 
Mn mg.kg-1 70,0 ± 6,9 47,0 ± 2,3 n.a. 50,0 ± 6,9 
Sm mg.kg-1 0,400 ± 0,057 0,480 ± 0,050 0,280 ± 0,009 0,180 ± 0,007 
H % 45,3 ± 0,6 39,0 ± 0,6 40,3 ± 0,6 43,7 ± 0,7 
C % 43,0 ± 0,8 39,0 ± 0,8 39,0 ± 1,0 41,0 ± 0,9 
F % n.a. 5,60 ± 0,36 5,40 ± 0,36 n.a. 
N % 4,40 ± 0,10 4,60 ± 0,10 4,30 ± 011 4,70 ± 0,11 
Si mg.kg-1 31000 ± 800 29000 ± 700 34000 ± 900 17000 ± 400 
Ca mg.kg-1 22000 ± 600 75000 ± 2400 60000 ± 2100 76000 ± 2700 
S mg.kg-1 2100 ± 70 2700 ± 80 2600 ± 80 n.a. 
Ti mg.kg-1 270 ± 9 300 ± 9 370 ± 11 190 ± 7 
B mg.kg-1 22,4 ± 0,3 22,1 ± 0,3 22,5 ± 0,4 26,3 ± 0,5 

Gd mg.kg-1 0,400 ± 0,060 0,290 ± 0,031 0,340 ± 0,032 0,240 ± 0,021 
 
A amostra I apresentou os valores mais elevados de enxofre (2700 ± 80 mg.kg-1) e, 
considerando que o dióxido de enxofre é um dos poluentes das emissões da queima 
de madeira, poder-se-á concluir que esta concentração está relacionada com a maior 
proximidade com os fornos de carvão do que qualquer outra das amostras. Além 
disso, o valor de enxofre para o material de referência IAEA-366 é bastante menor 
(1550 ± 120 mg.kg-1), e foi recolhido em zonas limpas (em termos de poluição 
atmosférica) de Portugal, nomeadamente Gavião, Ourique e Serra do Caldeirão.9 
Os valores de potássio dos locais avaliados neste estudo mostraram-se sempre mais 
elevados do que os encontrados no material de referência IAEA-366 (que diz respeito 
a uma zona limpa), em concreto entre 2,3 a 3,8 vezes superiores. Tendo em conta 
que o potássio é um elemento químico característico da queima de lenha,10 é 
possível concluir que, em geral, a área de estudo poderá estar sob o impacte de 
emissões da queima de lenha. 
A Tabela 2 mostra as correlações de Spearman onde é possível verificar a existência 
de correlações significativas entre elementos associados ao solo (Si, K, Ti, Fe, Sm, Gd, 
Na). 
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De um modo geral, é possível concluir que este estudo de biomonitorização detetou 
elevados valores de condutividade elétrica junto dos pontos de amostragem de 
elevada atividade de produção de carvão, indicando por isso um maior nível de 
estresse dos líquenes, ou seja, maior exposição a poluentes. Em termos de 
elementos químicos, verificou-se a contribuição do solo nos líquenes, mas não foi 
possível detetar um padrão em termos de elementos químicos associados a fontes 
específicas, como queima de lenha (por exemplo, o potássio). No entanto, níveis 
elevados de enxofre foram encontrados nos locais de amostragem junto ao ponto de 
maior atividade de produção de carvão, indicado a potencial influência das emissões 
de queima de lenha (através do dióxido de enxofre).  
Em termos futuros, a avaliação dos ventos predominantes na zona, bem como da 
variabilidade sazonal dos elementos químicos nos líquenes, irá permitir compreender 
com mais detalhe a influência das fontes locais e respetiva magnitude nos líquenes 
nativos e, consequentemente, na qualidade do ar local. 
 

Tabela 2: Correlações de Spearman entre elementos químicos das amostras (a 
vermelho são as correlações significativas com valor de p menor que 0,05).  

H B C N Si S Cl K Ca Ti Mn Fe Sm Gd Na F 
H 1,0 -0,1 0,7 0,2 -0,2 -0,4 0,1 0,2 -0,4 -0,3 0,1 -0,2 0,1 0,4 -0,3 -0,4 
B 1,0 -0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 
C 1,0 0,2 -0,3 -0,4 0,3 -0,1 -0,1 -0,5 0,4 -0,4 -0,1 0,1 -0,5 -0,4 
N 1,0 -0,4 0,3 0,4 0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0,1 -0,4 0,4 
Si 1,0 0,0 -0,1 0,7 -0,4 0,9 0,4 0,9 0,6 0,7 0,8 -0,2 
S 1,0 0,3 -0,1 0,0 0,2 -0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 
Cl 1,0 0,2 -0,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,3 0,3 
K 1,0 -0,6 0,6 0,1 0,4 0,6 0,6 0,1 0,3 

Ca 1,0 -0,5 0,3 -0,5 -0,4 -0,6 -0,1 -0,1 
Ti 1,0 0,1 1,0 0,6 0,6 0,8 -0,2 

Mn 1,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,7 
Fe 1,0 0,6 0,7 0,9 -0,2 
Sm 1,0 0,9 0,7 0,4 
Gd 1,0 0,5 0,1 
Na 1,0 -0,2 
F 1,0 

 

Conclusão 
Este trabalho de biomonitorização permitiu compreender que os líquenes nativos em 
alguns locais do concelho de Ponte de Sor se encontram sob estresse, o que pode 
significar que estão sob o impacte de fontes de poluição locais. A acumulação de 
enxofre nos líquenes foi também encontrada nos líquenes com maior condutividade 
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elétrica, ou seja, na zona mais sobrecarregada com unidades de produção de carvão, 
demonstrando o potencial impacte desta atividade na qualidade do ar. 
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Resumo 
Os quintais são espaços das residências localizados na parte de trás e arredores. Utilizados 
para plantios diversos, bem como para criação de pequenos animais. Suprindo necessidades 
alimentícias, de renda e promovendo saúde e bem-estar. Mas, com o crescimento e 
adensamento populacional ao longo dos anos, veem diminuindo de tamanho. Aqui 
dedicaremos a atenção do estudo a pesquisas relacionadas aos quintais urbanos. Com uso 
do método de bibliometria, a partir de uma mineração de textos, utilizou-se os softwares 
RStudio e IRaMuteQ. O objetivo foi analisar a produção científica nacional sobre o tema, o 
qual mesmo bastante discutido no mundo, no Brasil ainda é incipiente. Os resultados 
mostraram que mesmo dentro da mesma temática, as ênfases dadas são diferenciadas. 

Palavras chave: Quintais; Urbanos; Áreas; Agricultura Familiar. 

INTRODUÇÃO 

Quintais são espaços funcionais, servindo como zonas de bem-estar e para serviços 
domésticos (VAN HOLTHER, 2002; TOURINHO e DA SILVA, 2016). O quintal vai além de um 
simples local de funcionalidade, é um lugar de encontro, de recreação, e um reservatório 
vivo de germoplasma. Com plantas para usos desde a alimentação, a ornamentação. Mas 
com o aumento da população, e da urbanização, os espaços veem diminuindo. Tendo-se 
moradias cada vez menores, sucumbindo os espaços verdes. Com isso, nos atuais 
planejamentos arquitetônicos nas zonas urbanas, quase não há presença de quintais. 
Duque-Brasil et al. (2007) mostraram que a área tem influência na diversidade encontrada, 
onde pessoas urbanas têm menos tempo e oportunidades para lidar com o manejo da terra. 
Mas estratégias de cultivos são adotadas, como o plantio de espécies que requerem pouco 
espaço. Mesmo assim em alguns lugares urbanos, há diversidade de plantas e de uso 
(MIRANDA et al., 2016). No entanto, o conceito de quintal hoje tem mudado, onde para 
alguns é uma pequena área onde se tem atividades funcionais, sem presença de plantas (DA 
SILVA, 2014). Este estudo trata de uma mineração de texto, o qual permite aferir, a 
comunicação escrita sobre a produção em uma área de pesquisa (ANDRADE e JUNG, 2012). 
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Com contagem da quantidade que algumas palavras aparecem em um conjunto textual 
(PERNA e LAMANO-FERREIRA, 2013), analisando as relações e a frequência delas. Para isso 
utilizou-se o software IRaMuteQ. 

METODOLOGIA 

A pesquisa utilizou como fonte de dados a plataforma do banco de teses e 
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 
partir dos descritores “quintais AND urbanos”. Foram consideradas todas as publicações ali 
dispostas, com delimitação temporal entre 2007 e 2017 (10 anos). Foram inclusas as 
publicações que constavam na plataforma (57 publicações), dentro do período temporal 
estabelecido. E exclusas apenas as publicações que não possuíam resumo na plataforma, ou 
que estavam fora do recorte temporal, e ainda as que não estavam no contexto da temática 
abordada. Tendo sido consideradas aptas 31 pesquisas. A partir desta etapa, foi gerado um 
banco de dados com todos os resumos, tendo como variável fundamental o ano de 
publicação. Esse estudo teve uma abordagem qualitativa-quantitativa, por meio da 
mineração de texto, e utilização de linguagem matemática para gerar e analisar os gráficos 
estatísticos. Para tanto, o banco de dados gerado, foi executado no software IRaMuTeQ 
(Interface de R pour L Analyses Multidimensionnelles de Textes L de Questionnaires), versão 
0.7 alfa 2 (RATINAUD, 2009). Um software que permite análise estatística sobre textos, e 
tabelas indivíduos/palavras (CAMARGO e JUSTO, 2013. Com conhecimento dessa 
ferramenta, os dados gerados foram interpretados, usando conceitos de estatística. 
Executando o IRaMuteQ, foram gerados o gráfico AFC e a nuvem de palavras, nos quais se 
pode perceber a similitude existente entre os termos e o contexto estudado. 

RESULTADOS 

Todos os resumos foram revisados, conferidos se enquadravam com a temática 
deste artigo. Percebe-se que o ano que mais apresentou publicações sobre a temática no 
país foi o de 2015, com 13 publicações, o que pode estar associado ao fato do ano de 2014 
ser proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar (FAO, 2014). Nos demais anos, as publicações foram bem inferiores, 
variando entre 0 e 3 ao ano. Os anos de 2010, 2012 e 2017, não apresentaram publicações 
sobre a temática estudada. 

Na Figura 1, que representa o gráfico AFC, podem ser observadas as frequências e os 
valores de correlação das palavras do corpus textual a partir da frequência. O gráfico está 
dividido em três classes ou agrupamentos. No agrupamento de cor azul, destacam-se os 
termos “urbano” e “agricultura”. Percebe-se que essas duas palavras são bastante citadas, 
visto que muitas os proprietários de quintais urbanos, o tratam como algo relacionado à 
agricultura, palavra esta que no contexto das pesquisas analisadas é tida como algo que tem 
relação com o urbano. Podemos ver que a palavra “atividade” também se destaca, apesar 
de aparecer em menor frequência em relação às duas primeiras. No segundo agrupamento, 
de cor verde, destacam-se as expressões “espécie” e “utilizar”. Geralmente as espécies 
cultivadas nos quintais são úteis para a família, seja na alimentação ou em tratamento 
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medicinal. Isso se deve ao fato desses vegetais de pequeno porte, não necessitarem de 
grandes áreas para o cultivo. E por último, no agrupamento de cor vermelha, as palavras 
“área” e “ambiental”, que remetem ao ambiente de cultivo, ou ambiente produtivo. Pode-
se perceber que o quintal urbano não se trata apenas de um espaço funcional, mas que a 
questão ambiental, é de suma importância para a qualidade de vida e o bem-estar. 

Figura 1: Análise Fatorial de Correspondência (AFC). Fonte: Própria Pesquisa. 
Gerada Pelo IRaMuTeQ 

Figura 2: Nuvem de palavras. Fonte: Própria pesquisa. Gerada pelo IRaMuTeQ 

A nuvem de palavras (Figura 2) expõe as palavras que aparecem com maior 
frequência e que estão inter-relacionadas nas pesquisas. Que são os descritores “quintais e 
urbanos”, assim como as palavras “planta” e “espécies”. Visto que são os elementos que mais 
aparecem nas pesquisas. Podemos notar que existem termos que estão mais destacados e mais 
próximos uns dos outros. A grande maioria das pessoas que possuem um quintal, o utilizam 
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para ter alguma espécie vegetal, mesmo que seja uma planta de pequeno porte, como ervas 
medicinais. Utilizando o quintal urbano como espaço de convivência ambiental, mesmo se 
tratando de espaços reduzidos. Cada quintal, independentemente do tamanho que dispõe, 
possuem plantas com funções diferentes. E mesmo em se tratando de uma mesma temática, 
podemos notar objetivos diferentes nas pesquisas analisadas. 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que as pesquisas que foram analisadas, mesmo estando dentro da mesma 
temática, enfatizaram aspectos diferentes. As pesquisas que compuseram o corpus textual 
versam principalmente sobre questões urbanas, a diminuição das áreas verdes, e sobre as 
espécies cultivadas, onde mesmo com pouco espaço, apresentam espécies com alguma 
utilidade específica. Indica-se que são necessárias mais pesquisas, para inferir sobre os reais 
tamanhos das áreas produtivas, as espécies encontradas, e as funções que assumem diante 
da sociedade.  
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Resumo 

As paisagens vitícolas da Região Demarcada do Douro representam um forte legado cultural, 
que deve ser protegido. Neste contexto, a manutenção da qualidade dos solos é alvo de 
grande preocupação.. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes modos 
de produção (integrada e biológica) na qualidade dos solos. Os resultados mostraram 
algumas diferenças entre os locais estudados, quer nos parâmetros físico-químicos, quer na 
atividade enzimática. Com base nos resultados obtidos até ao momento, não é evidente qual 
é o modo de produção com maiores benefícios para a qualidade do solo.  

Introdução 

A diminuição da qualidade dos solos poderá ter impacto no crescimento da vinha e na 
qualidade da uva1. Um possível indicador biológico da qualidade dos solos é a sua atividade 
bioquímica, que está relacionada com diferentes funções do solo: mineralização da matéria 
orgânica do solo; propriedades físicas do solo; retenção e reciclagem de nutrientes. A maior 
parte das práticas agrícolas aumenta a vulnerabilidade do solo para processos de degradação 
tais como: erosão, acidificação e declínio da estrutura do solo.2 Estes processos podem 
também contribuir para a redução da capacidade funcional do solo e da qualidade dos 
recursos hídricos adjacentes. As práticas agrícolas podem ainda ter impacto ao nível da fauna 
do solo, uma vez que, alteram o seu habitat ou podem interferir com processos biológicos 
essenciais.3 Por todas estas razões, a agricultura biológica é vista como uma alternativa 
sustentável à agricultura convencional, principalmente devido às restrições ao uso de 
agroquímicos. Na região do Douro muitos viticultores sensíveis a esta questão estão a adotar 
práticas agrícolas mais sustentáveis, tais como o a produção integrada ou mesmo biológica. 
Neste contexto, é esperado que haja impactos positivos na qualidade do solo, a longo prazo. 
Contudo, este assunto não está ainda claro, uma vez que, alguns estudos não conseguiram 
comprovar que haja benefícios para a qualidade global do solo das vinhas biológicas. Assim, 
com este trabalho espera-se contribuir para a compreensão dos benefícios da agricultura 
biológica para a qualidade dos solos. Os objetivos específicos deste trabalho são: evidenciar 
alterações que possam ocorrer na atividade bioquímica, principalmente na atividade de 
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enzimas de ciclos geoquímicos importantes, em solos de vinhas sob diferentes modos de 
produção. 

Materiais e Métodos 

Três quintas foram selecionadas para este estudo: duas em modo de produção integrada (QA 
e QG) e uma sob produção orgânica, QS. Em cada quinta, uma parcela com vinhas da mesma 
idade (15 anos) foi escolhida para a recolha de cerca de 16 amostras compostas de solo. Uma 
das parcelas sob produção integrada (QA) e a orgânica (QS) possuem a mesma variedade de 
uva ("tinta roriz", característica da região) e têm uma exposição solar semelhante. Na outra 
parcela (QG), a casta de uvas cultivada é mais sensível (moscatel) e, portanto, normalmente 
sujeita a mais tratamentos com fitofármacos.  

O pH do solo e condutividade elétrica (EC) foram medidos numa suspensão solo:água (1:5 
w/v), seguindo o método ISO 10390, o conteúdo em matéria orgânica (MO) foi determinado 
pela perda de peso após 8h a 450°C. A capacidade de retenção da água (CRA) do solo foi 
determinada de acordo com o método ISO 17512-1. Para a determinação da atividade 
enzimática os solos foram imediatamente congelados após a recolha. A atividades das 
enzimas desidrogenase, celulase, arilsulfatase e fosfatase foram medidas usando as 
metodologias descritas por Schinner et al.4, adaptadas a um leitor de microplacas, tal como 
descrito por Antunes et al.5 Para cada amostra foram preparadas três réplicas de ensaio, 
utilizando 1 g de solo peneirado (<2mm) por replica. 

Resultados e Discussão 

Relativamente aos parâmetros físicos e químicos (Tabela 1), os resultados obtidos mostram 
que para o pH os valores das médias das três quintas não diferem muito entre si, sendo que 
o valor mais elevado foi obtido para a quinta QA que está sob o modo de produção integrada. 
A outra quinta sob modo de produção integrada, QG, foi a que obteve a média mais elevada 
para a EC, MO e CRA. Segundo White6 a gama ideal de pHw  para o crescimento das vinhas 
situa-se entre 5,5 e 8, o que se verificou nas vinhas estudadas. O solo da quinta QG pode ser 
classificado como ligeiramente ácido segundo Webster et al.7 e, pela mesma classificação, os 
solos das quintas QA e QS são considerados neutros. Estudos anteriores8,9 observaram valores 
de pH mais altos para solos sob produção orgânica, o que não está de acordo com estes 
resultados obtidos. Do mesmo modo, outros autores10 observaram que solos sob produção 
orgânica apresentavam valores mais elevados de MO, o que não se verificou nestes 
resultados obtidos. As diferenças observadas neste estudo poderão estar relacionadas com 
as aplicações de S e CuSO4 que poderão resultar numa diminuição do pH. No que diz respeito 
à MO, o reduzido nível poderá estar relacionado com o tipo de MO aplicado e a frequência 
de aplicação. 
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Tabela 1: Estatística descritiva dos parâmetros físicos e químicos medidos nos solos das três 
quintas estudadas. 

 

Parâmetro Quinta Média Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo Máximo 

 
pH w 

QA 6,80 0,10 6,81          6,60 7,02 

QS 6,54 0,26 6,53 6,13 6,93 

QG 6,24 0,24 6,29 5,77 6,51 

 
CE 

(μS/cm) 

QA 110 47 100 50 205 

QS 72 26 76 21 113 

QG 115 36 108 55 172 

MO 
(%) 

QA 4,78 1,59 4,47 3,01 8,33 

QS 3,37 0,78 3,51 2,20 4,85 

QG 6,75 1,36 6,97 4,71 8,65 

CRA 
(%) 

QA 39 6 37 32 50 

QS 35 3 36 30 41 

QG 40 2 40 36 42 

 
 
Analisando os resultados obtidos para a atividade enzimática (Figura 1) verificou-se que a 
desidrogenase teve uma maior atividade para a quinta QG. Esta enzima reflete a atividade 
microbiana do solo, pelo que os resultados estão de acordo com o esperado devido à maior 
quantidade de MO observada. Relativamente à arilsulfatase, esta enzima está relacionada o 
metabolismo do S, pelo que era de esperar que a atividade na QS e QG fosse menor uma vez 
que há uma maior aplicação de S nestes solos do que na QA. Na atividade da celulase, enzima 
relacionada com o ciclo do C, não se verificaram grandes diferenças entre as três quintas, 
embora os valores mais elevados tenham sido observados na QG (quinta em modo de 
produção integrada e com a casta mais sensível). Também neste caso os teores mais elevados 
em MO, poderão ter influenciado estes resultados. A atividade enzimática da fosfatase ácida 
foi maior na quinta QG e QS, o que poderá estar relacionado com uma menor disponibilidade 
de P.  
De um modo geral, podemos afirmar que os solos sob modo de produção biológica não 
apresentam evidências de uma qualidade superior aos solos em modo de produção 
integrada, tendo em consideração os indicadores medidos. Será, no entanto, necessário 
avaliar mais indicadores de qualidade e monitorizar ao longo do ano, durante os períodos de 
aplicação de fitofármacos. 
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Figura 1: Atividade enzimática da desidrogenase (A), arilsulfatase (B), celulase (C) e 
fosfatase ácida (D) nas três quintas estudadas. 
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Resumo 

O SoilCare é um projeto europeu H2020 que pretende identificar e testar sistemas de 

cultivo/produção que melhoram a qualidade do solo mas também aumentam a 

rentabilidade e a sustentabilidade da Agricultura. Em Portugal, na região do Baixo 

Mondego, foram selecionados três sistemas de cultivos alternativos: (i) arroz biológico em 

rotação com luzerna vivaz, (ii) milho grão integrado numa sucessão de leguminosas, (iii) uso 

de lamas de Etar como fertilizantes. Durante 3 anos será analisada a evolução de vários 

parâmetros de qualidade do solo: Ph, teor de M.O., N Total, P2O5, K2O, Ca, Mg, bases de 

troca, resistência à penetração, capacidade de infiltração, taxas de composição assim como 

os parâmetros de produção dos sistemas considerados. 

Introdução 

Atualmente a produtividade de alguns sistemas agrícolas europeus é mantida 

artificialmente através do aumento dos fatores de produção e da melhoria das tecnologias 

utilizadas que permitem mascarar a perda de produtividade resultante da degradação da 

qualidade dos solos. 

 

Dado a sua formação extremamente lenta, o solo pode ser considerado um recurso não 

renovável. No entanto, em Portugal os solos estão a sofrer uma degradação progressiva, 

resultante do uso não sustentável que compromete os objetivos da União Europeia em 

matéria de biodiversidade, alterações climáticas e segurança alimentar (Pia, 2015) 1. De 

facto, num contexto em que a humanidade terá como um dos principais desafios alimentar 
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mais de 9 mil milhões de pessoas em 2050, numa agricultura baseada num modelo de 

intensificação do tipo químico-mecânico, onde o potencial produtivo dos solos é mantido 

com o uso maciço de maquinarias, fertilizantes, pesticidas ou obras de engenheira de rega e 

drenagem, torna-se fundamental encontrar novas vias, estratégias e soluções para 

enfrentar o futuro com alguma esperança. F. Avillez e M de Carvalho, 2015 2 defendem a 

adoção generalizada de soluções tecnológicas que sejam capazes de promover 

simultaneamente uma melhoria do potencial dos nossos solos, bem como uma utilização 

mais precisa e dirigida de quantidades cada vez menores de fertilizantes, fitofármacos, água 

de rega… 

 

Os solos, ao contrário do ar e da água, não são ainda considerados um bem prioritário a 

proteger. Nesse contexto surge o SoilCare, um projeto europeu H2020 que pretende 

identificar e testar sistemas de cultivo/produção que melhoram a qualidade do solo mas 

também aumentam a rentabilidade e a sustentabilidade da Agricultura, em 16 áreas de 

estudo na Europa. Com o objetivo de estudar as barreiras à adoção desses sistemas e 

analisar como os agricultores podem ser encorajados a adotar sistemas produtivos agrícolas 

adequados à melhoria dos solos.  

Áreas de estudo 

As áreas de estudo estão situadas no plano aluvionar do Rio Mondego na Orla Meso-

Cenozóica Ocidental de Portugal. O solo é um aluviossolo moderno, não calcário, com 

textura franco-limosa a franco-argilo-arenosa. O clima é mediterrânico, Csa seguindo a 

classificação de Köppen-Geiger, temperado húmido com Verão seco. A temperatura média 

anual é de 16,1 º C, com variações anuais suaves. A precipitação média anual é de 922 mm, 

com uma concentração no período de Outubro a Março.  

 

Os ensaios contemplados nesta comunicação são realizados nos centros experimentais de 

DRAPC-Centro. No “Bico da Barca” em Montemor-o-Velho e em “Taveiro” perto de Coimbra 

na margem esquerda do Rio Mondego. 

Metodologia 

Escolha das práticas agrícolas para testar em Campo 

A determinação das áreas de estudo e das técnicas a testar foram elaboradas numa 

abordagem transdisciplinar e participativa envolvendo os vários agentes locais e regionais 

relevantes. Envolver os agentes locais e regionais no projeto SoilCare desde o início é 

fundamental por duas razões. Em primeiro lugar, permite tomar em consideração o 

conjunto de indivíduos, grupos e organizações que podem beneficiar, diretamente ou 

indiretamente, com o trabalho de investigação. Em segundo lugar, permite-nos fazer 

estudos mais direcionados aos problemas que os agricultores enfrentam, e obter resultados 

mais práticos e facilmente implementáveis no terreno. 
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Nesse sentido, foram convidados para os vários workshops do painel consultivo do projeto 

SoilCare 16 agentes locais ou regionais representativos de vários tipos de instituições 

ligadas à problemática da qualidade dos solos na sub-região do Baixo Mondego. Nesses 

workshops foram descritos para a região do baixo Mondego, os principais sistemas 

culturais, as ameaças ao solo assim como as suas causas efeitos e potenciais soluções, as 

técnicas/práticas culturais mais relevante para melhorar a qualidade do solo, os benefícios e 

inconvenientes dessas técnicas no melhoramento do solo, a aplicabilidade das técnicas e a 

seleção das técnicas mais relevantes para serem testadas no campo no âmbito do projeto. 

 

Implementação dos ensaios de Campo. 

Para cada prática cultural testada será analisada durante 3 anos a evolução de vários 

parâmetros de qualidade do solo a duas profundidades (0-15cm e 15-30cm), com 

campanhas de amostragem de solo antes das sementeiras e depois das ceifas. Os 

parâmetros analisados em laboratório são: Ph, teor de matéria orgânica., N Total, P2O5, 

K2O, bases de troca, resistência à penetração, capacidade de infiltração, taxas de 

composição assim como os parâmetros de produção dos sistemas considerados, massa seca 

por ha, desenvolvimento sistema radicular, taxa de infestante. 

Resultados 

Escolha das práticas agrícolas para testar em Campo 

Nas reuniões do painel consultivo encontravam-se representadas: entidades públicas 

nacionais com delegação regionais (DRAP-Centro; APA - ARH Centro; CCDRC Centro), 

entidades de ensino agrícola profissional e superior (EPAAD E ESAC), entidades associativas 

e cooperativas (ABOFHBM; CAC; CACMV), entidades privadas com atividade comercial 

(Syngenta e Herculo) e agricultores. Após identificação dos principais sistemas culturais no 

Baixo Mondego, e das principais ameaças ao solo (compactação dos solos, perda de matéria 

orgânica e de biodiversidade), os agentes selecionaram os sistemas culturais mais 

relevantes para a melhoria da qualidade do solo (rotação de culturas, mobilização reduzida 

e fertilização orgânica). Após análise das vantagens e limitações de cada sistema na região 

do Baixo Mondego foram designados 3 sistemas culturais para serem testados. (i) arroz 

biológico em rotação com luzerna vivaz vs arroz convencional, Bico da Barca, (ii) milho grão 

integrado numa sucessão de leguminosa vs monocultura de milho, Taveiro (iii) uso de lamas 

de Etar como fertilizantes vs fertilização mineral_X 

 

Implementação dos ensaios de Campo 
Duas campanhas de amostragem do solo foram realizadas no ano 2017, e serão usadas 

como ano de referência para os 3 ensaios. Os resultados das primeiras análises de solo em 

laboratório figuram na tabela 1 e mostram por exemplo, um teor de MO baixo no caso de 

monocultura de milho ou a presença de camadas de solo compactada a diferente 

profundidade em função do uso do solo ou da estação do ano (figura 1). 
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Tabela 1: Análise de solos dos vários ensaios 

TV Taveiro; BB Bico Barca; MC Milho Convencional; AC Arroz convencional; AB Arroz Biológico;            LB 

Luzerna Biológica  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Compactação dos solos entre 0 e 45 cm de profundidade em função das práticas 

agrícolas e da variação sazonal 
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Area
Cultu

ra
Data

Profundid

ade

Humid

ade %

Terra 

Fina %
PH

M.O. 

%

Fosfor

o P2O5 

mg/kg

Potássio 

K2O 

mg/kg

Mg2+ 

cmol/

100g

Ca2+ 

cmol/

100g

K+ 

cmol/

100g

Na+ 

cmol/

100g

TV MC mai/17 10-15 cm 16% 93% 6,0 1,6 43 82 1,00 6,05 0,19 0,23

TV MC mai/17 15-30 cm 21% 94% 6,0 1,7 49 107 1,01 5,76 0,23 0,23

BB AC set/17 10-15 cm 33% 99% 5,6 2,2 169 109 0,72 3,77 0,25 0,17

BB AC set/17 15-30 cm 33% 99% 5,7 2,2 160 139 0,79 3,99 0,33 0,15

BB AB set/17 10-15 cm 48% 99% 5,7 2,0 109 108 1,11 3,75 0,24 0,17

BB AB set/17 15-30 cm 44% 100% 5,8 2,3 86 75 0,91 4,38 0,19 0,19

BB LB set/17 10-15 cm 41% 100% 5,8 2,1 68 65 1,08 4,63 0,15 0,14

BB LB set/17 15-30 cm 39% 100% 5,7 1,9 55 38 0,92 4,29 0,08 0,16

13

Parte  IV



Alterações Climáticas e a Saúde 

Cristina SANTOS1, Inês Nunes2, Rodrigo Carvalho2, Esmeralda Santos3 

1 Departamento de Saúde Ambiental /Instituto Politécnico de Coimbra, ESTeSC - Coimbra Health 

School, Coimbra, Portugal 

2 Licenciatura em Saúde Ambiental/ Instituto Politécnico de Coimbra, ESTeSC - Coimbra Health

School, Coimbra, Portugal 
3 Unidade de Saúde Pública do Baixo Mondego, ARS Centro, Coimbra, Portugal

cristina.santos@estescoimbra.pt, nex_margarida@hotmail.com, 
rodrigojscarvalho1997@gmail.com, esmeraldasanto@gmail.com 

Resumo 

As alterações climáticas são das maiores ameaças ambientais do século XXI, com 

consequências profundas que abrangem várias áreas da sociedade: económica, social e 

ambiental. Este trabalho teve como objetivo abordar o impacto das alterações climáticas 

na saúde e mencionar algumas medidas preventivas para conservação da camada do 

ozono. Com os resultados obtidos, observou-se que a grande maioria dos inquiridos 

sabem o que são alterações climáticas e que é um problema provocado pelo Homem com 

consequências graves na saúde e ambiente. É fundamental informar a sociedade sobre as 

implicações que as alterações climáticas têm na saúde e como podemos minimizar os seus 

efeitos, que têm vindo a aumentar drasticamente nos últimos anos.  

Introdução 

Com os desenvolvimentos que têm existido, há cada vez mais impactos a nível ambiental, 

nocivos para a saúde quer do Homem quer do meio ambiente. Em Portugal, cada vez se 

tem notado mais as diferenças climáticas, a nível das estações do ano, nas suas diferenças 

de temperatura, exemplos disso são a temperatura do mês de Fevereiro de 2016 que 

subiu 1,3º em relação a fevereiro do ano passado e tem sido possível notar verões menos 

quentes mas com mais picos de temperatura.1 

O aumento dos níveis atmosféricos de gases com efeito estufa, estão a aumentar devido a 

ações como a queima de combustíveis fósseis como o carbono, o uso de fertilizantes e o 

gás com fins de produção energética. O dióxido de carbono é o principal gás negativo 

desses designados de efeito estufa. Perante esta situação, tem sido comum a ocorrência 

de eventos climáticos extremos, cujas consequências têm sido as mais diversas, indo 

desde prejuízos económicos, passando pelas perdas de vida. 1,2 

As constantes alterações climáticas levam a que existam graves consequências a nível da 

sociedade, das pessoas que têm de viver com mudanças constantes no ambiente. Essas 

alterações podem trazer consequências a nível económico, a nível das doenças mas 

também pode levar a perdas de vida humanas. As ondas de calor levam a que existam 

mortos, o ar mais poluído e mais doenças cardiorrespiratórias, secas prolongadas levam 
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a existência de malária, dengue, febre da carraça. O aumento da temperatura, leva ao 

aumento de vetores e agentes de doenças transmissíveis, como a malária, a febre do Nilo 

Ocidental, a febre carraça podendo também aparecer o mosquito do dengue.3,4 

Metodologia 

Este trabalho teve como objetivo abordar o impacto das alterações climáticas na saúde e 

mencionar algumas medidas preventivas para conservação da camada de ozono. Este 

estudo abrangeu 27 pessoas indivíduos do Concelho de Coimbra. Foi realizada uma 

revisão sistemática de literatura através da pesquisa em diferentes bases de dados como a 

Pubmed e B-on e foi aplicado um questionário elaborado pela equipa de investigação, 

para avaliar o conhecimento sobre o tema. 

Resultados/Discussão 

Dos resultados obtidos verificou-se que as idades dos indivíduos estavam compreendidas 

entre os 18 e os 65 anos. Constatou-se que a grande maioria dos inquiridos sabem o que 

são alterações climáticas e que este é um problema provocado pelo Homem com 

consequências graves na saúde e ambiente. 55,6% respondeu que “talvez” conseguisse 

explicar o que entende por alterações climáticas; 51.2% respondeu que “talvez” as 

alterações climatéricas são unicamente causadas pelo ser humano; 70,4% respondeu que 

as alterações climáticas podem aumentar “muito” o risco de desastres naturais; 40,7% 

respondeu que têm notado “muito” alterações a nível da precipitação (precipitação 

excessiva ou períodos de seca em alturas do ano incomuns); 70,4% respondeu que 

Portugal sofre “pouco” com as alterações climáticas em comparação ao resto do mundo; 

29,9% respondeu que as suas atitudes do dia-a-dia afetam o aquecimento global em 

“pouco”; 40,7% respondeu que em “pouco” os média fazem um bom trabalho divulgando 

os problemas climatéricos; 55,6% respondeu que têm “muito” impacto alterações 

climaticas na saúde; 37% responderam que as alterações eram “pouco” graves e outros 

37% responderam que “talvez” as alterações climáticas fossem graves o suficiente para 

provocar a morte. Relativamente à questão sobre as possíveis ações que, na sua opinião, 

poderiam solucionar este problema, obteve-se o seguinte: “usar menos transportes 

particulares”, “o desenvolvimento sustentável e diminuição da pegada ecológica de cada 

pessoa do planeta ao longo da sua vida”, “fazer com que o conhecimento das pessoas 

aumente relativamente a esta problemática”. As alterações climáticas são um tema 

conhecido pelos inquiridos apesar de ainda não o entenderam como tendo graves consequências 

para a saúde e ambiente. 

Conclusão 

Portugal é dos países que mais pode sofrer com as alterações climáticas. O planeta sofrerá mais 

se os termómetros subirem mais de 2º até 2100. Podemos concluir que é fundamental informar a 

sociedade sobre as implicações que as alterações climáticas têm na saúde e como podemos 

minimizar os seus efeitos, que têm vindo a aumentar drasticamente nos últimos anos. 
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Resumo 

A principal abordagem deste estudo foi a análise das emissões de poluentes do ar, 

concentrações de qualidade do ar e efeitos sobre a saúde (expressados por indicadores) e 

suas possíveis relações, utilizando informação relativa aos anos de 2009 e 2015. Em geral, 

as tendências decrescentes de mortalidade associadas às causas em estudo são 

apresentadas principalmente na região alentejana e na algarvia. As regiões da região Norte, 

Central e da região metropolitana de Lisboa apresentaram maiores valores de mortalidade 

relacionados a problemas respiratórios e cardiovasculares. 

1. Introdução  

A necessidade de mitigação dos efeitos da poluição atmosférica com a redução das emissões 

e das consequentes concentrações de poluentes atmosféricos, despoletou o 
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desenvolvimento de várias ferramentas para avaliação da qualidade do ar ambiente, como 

a monitorização, modelação e inventários de emissão. A rede de monitorização da qualidade 

do ar nacional inclui várias estações de monitorização, geograficamente distribuídas, 

permitindo uma análise nacional, regional e local do estado da qualidade do ar.  

2. Métodos e dados, descrição de caso de estudo

Este estudo de caso compreendeu a análise de tendências, entre os anos 2009 e 2015, de 

emissões dos poluentes (INERPA – inventário Nacional de Emissões Atmosféricas [1]), como 

metano (CH4), amónia (NH3), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

carbono (CO2), matéria particulada (PM10 e PM2.5), das suas concentrações no ar ambiente 

(QualAR [2]), e dos seus potenciais efeitos na saúde das populações (INE [3]), agregando os 

dados por regiões e zonas IQAr. 

3. Resultados e discussão

A análise das emissões destacou vários pontos: (i) as regiões do Alentejo e o Algarve 

apresentaram valores de emissões reduzidos para quase todos os poluentes em estudo 

comparativamente às outras regiões; (ii) a zona de Lisboa é a região mais problemática 

quanto às emissões, com poucas melhorias e elevadas emissões; (iii) a região Centro 

apresentou um aumento das emissões de CO2. As Tabelas 1 e 2 mostram as variações das 

emissões de poluentes do ar nos anos em estudo, por região e em todo o território 

continental. 

Em termos de saúde pública, os indicadores de saúde mostraram diferentes tendências, 

dependendo da causa da mortalidade e da região, destacando-se as melhorias nas regiões 

do Alentejo e Algarve. As restantes regiões apresentaram elevados índices de mortalidade 

associados a doenças do foro cardiorrespiratório, em comparação com as outras regiões. 

Tabela 1: Tabela resumida das variações entre as emissões de poluentes atmosféricos 
(NOx, SOx, PM10) para os anos de 2009 e 2015 

Poluentes NOx SOx PM10 

Anos 2009 2015  2009 2015  2009 2015  
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Regiões (t/Km2) (%) (t/Km2) (%) (t/Km2) (%) 

Algarve 1,974 1,306 -33,8 0,117 0,058 -103,4 0,567 0,393 -30,8 

Centro 2,785 1,836 -34,1 0,463 0,472 1,9 1,391 0,858 -38,3 

Norte 2,841 2,068 -27,2 0,705 0,262 -169,3 1,085 0,757 -30,2 

Lisboa 6,664 4,758 -28,6 2,473 1,331 -85,8 2,578 1,138 -55,9 

Alentejo 0,408 0,376 -7,8 0,025 0,014 -86,7 0,197 0,130 -33,7 

Portugal  -26,3  -88,7  -37,8 

 

Tabela 2: Tabela resumida das variações entre as emissões de poluentes atmosféricos 
(CH4, CO2, NH3, PM2.5) para os anos de 2009 e 2015 

Poluentes CH4 CO2 NH3 PM2,5 

Anos 2009 2015  2009 2015  2009 2015  2015 

Regiões (t/Km2) (%) (t/Km2) (%) (t/Km2) (%) (t/Km2) 

Algarve 3,65 3,20 -13,9 317,65 260,25 -22,1 0,31 0,24 -28,5 0,28 

Centro 4,17 3,74 -11,4 403,78 415,27 +2,8 0,50 0,62 19,0 0,70 

Norte 6,89 5,24 -31,4 621,64 505,33 -23,0 0,54 0,49 -11,6 0,57 

Lisboa 10,35 8,92 -16,0 1934,89 1922,47 -0,6 0,74 0,81 +8,1 0,96 

Alentejo 1,52 2,76 +44,7 56,52 51,55 -9,6 0,57 0,40 -40,7 0,07 

Portugal   -5,6  -10,5  -10,7  

 

A Tabela 3 apresenta as variações de concentrações de poluentes entre os dois anos de 

estudo para as estações de monitorização selecionadas. Da análise da qualidade do ar 

verificou-se que: (iv) a concentração de ozono diminuiu em todo o país; (v) NO2 e PM10 no 

Norte do país apresentam um aumento de concentrações; situação contrária no sul do país; 

(vi) da análise de SO2 e PM2.5, as regiões do Alentejo e a área metropolitana de Lisboa 

mostraram um aumento, enquanto outras regiões apresentaram redução das 

concentrações destes poluentes. 

Tabela 3: Variação de concentrações de poluentes entre 2009 e 2015 para as diferentes 
zonas IQAr (* - Vale do Tejo e Península de Setúbal) 

Zona IQAr 

O3 NO2 SO2 PM10 PM2.5 

 (%)/ 
zones 

 (%)/ 
zones 

 (%)/ 
zones 

 (%)/ 
zones 

 (%)/ 
zones 

Norte Litoral +10,7 

+20,2 

-207,3 

-62,4 

- 

+35,7 

+8,8 

-2,8 

- 

+17,6 Entre Douro e Minho +32,0 +7,0 - -60,7 0,0 

Norte Interior +17,4 -26,5 +35,7 +11,3 +10,0 
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Porto Litoral +20,8 -22,8 - +29,4 +42,7

Centro Interior +4,1

+11,1

-27,8

-12,7

+83,3

+64,2

-10,4

-12,6

+21,1

+9,1

Aveiro/Ílhavo +23,0 -57,0 +97,1 -28,4 - 

Centro Litoral +14,5 0,0 +53,3 -41,0 -8,8

Coimbra +5,7 +3,9 +23,1 -2,5 - 

Oeste * +8,3 +17,2 - +19,0 +14,9

AML Norte -1,2

+2,0

+14,4

+17,3

-66,7

-66,7

+22,9

+20,9

- 

-13,4AML Sul +1,1 +12,2 - +27,9 -13,4

Setúbal +6,3 +25,3 - +12,0 - 

Alentejo Litoral -10,2
-1,0

-7,3
+19,8

-31,0
-11,1

+6,0
+10,9

-16,4
-22,2

Alentejo Interior +8,2 +47,0 +8,8 +15,8 -28,1

Algarve - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Aglomeração Sul - - - - - 

4. Observações finais

Como conclusão preliminar, as possíveis ações para mitigar as emissões de poluentes 

atmosféricos deverão ser concentradas na área metropolitana de Lisboa, nas regiões Norte 

e Centro, em particular nos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto. 
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Resumo 

As zonas industriais concentram, num espaço limitado, atividades humanas que 

potencialmente apresentam impactes ambientais significativos. O Projeto 

transfronteiriço REhabInd tem por objetivo a reabilitação de zonas industriais e 

estabelecer uma relação com a sustentabilidade ambiental (parques eco-industriais). 

Este projeto incide sobre duas zonas industriais: Mirandela (Portugal) e La Hiniesta 

(Zamora, Espanha). Neste artigo apresentam-se as principais linhas do projeto, um 

conjunto de indicadores que permitem verificar um conjunto de indicadores de 

desempenho ambiental dos parques e descrevem-se as metodologias de 

monitorização da qualidade do ar e do ruído a aplicar no âmbito do projeto. 
 

Introdução 

As zonas industriais concentram, num espaço limitado, atividades humanas que 

potencialmente apresentam impactes ambientais significativos1. Neste contexto, os 

atores com intervenção relevante devem promover ações concertadas que visem a 

melhoria do desempenho ambiental, numa perspetiva tanto individual como 

coletiva. 

A sustentabilidade ambiental dos parques industriais (parques eco-industriais) é 

aplicada para promovera interação do desenvolvimento industrial com o sistema 

ambiental e social, visando aumentar o sucesso do negócio, preservar o ambiente e 

levar em consideração a comunidade local2. Para melhorar o desenvolvimento de um 

parque eco-industrial são necessárias medidas de sustentabilidade. Para quantificar a 

sustentabilidade ambiental dos parques eco-industriais são utilizados indicadores de 

sustentabilidade que relacionam os aspetos económicos, ambientais e sociais3. Os 

impactes ambientais das áreas industriais, decorrentes de atividades humanas, têm 
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sido amplamente estudados, principalmente a nível da poluição sonora4 e 

atmosférica5. 

O Projeto transfronteiriço REhabInd tem por objetivo fomentar ações tendentes a 

melhorar a envolvente urbana, pela reabilitação de zonas industriais e pela redução 

da poluição atmosférica e sonora, respondendo a um problema endémico dos 

espaços de fronteira - a perda de tecido empresarial, que conduziu à obsolescência 

de algumas zonas industriais, com consequências negativas para a qualidade dos 

espaços urbanos. Este artigo enfatiza, em particular, os aspetos relacionados com o 

ruído e com a poluição atmosférica/qualidade do ar. 

Áreas de estudo 

No âmbito do projeto REhabInd (Revitalização e Reabilitação Sustentável de Áreas 

Industriais Transfronteiriças Interligadas e Eficientes) serão desenvolvidas e aplicadas 

diversas ferramentas para a avaliação da ecoeficiência de áreas industriais e 

intervenção em áreas industriais que serão testadas nas zonas industriais, Mirandela 

e Zamora. O interesse principal destas regiões é comparar duas zonas industriais em 

países diferentes através de uma cooperação transfronteiriça. 

Metodologia – Avaliação da Qualidade Ambiental 

As tarefas previstas neste projeto incluem a avaliação da qualidade ambiental dos 

dois parques industriais analisados, tendo por base dados de caracterização 

recolhidos junto das entidades gestoras e, individualmente, junto das organizações 

presentes. 

A metodologia envolve várias tarefas, tais como: a recolha de dados de 

caracterização geral dos parques industriais; a identificação das potenciais fontes de 

ruído e de poluição atmosférica existentes; a aplicação de inquéritos direcionados à 

gestão ambiental das organizações; a monitorização de qualidade do ar (O3, NO2, CO, 

COV Totais e PM10), com recurso a sistemas de monitorização ativos e sistemas 

passivos, e, ainda, a monitorização do ruído, em contínuo, com recurso a dois 

sensores fixos (um em cada parque industrial); e através da realização de campanhas 

de monitorização (duas em cada parque industrial) (Figura 1). 

Figura 1: Principais etapas prevista para desenvolvimento do projeto com 

ênfase na monitorização ambiental 
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A recolha de dados dos parques industriais incluirá: dados sobre o ordenamento do 

território, os transportes e a mobilidade, a localização das fontes de poluição, as 

redes de drenagem, a qualidade dos espaços exteriores, entre outros. No caso das 

organizações presentes, uma importante fração será caracterizada individualmente 

(aplicação de inquéritos), estando igualmente prevista a realização de auditorias 

ambientais. 

Com a informação recolhida nas duas áreas de estudo será proposto uma estrutura 

de indicadores ambientais, com especial relevância para os que se relacionam direta 

ou indiretamente com a qualidade do ar e com a qualidade do ambiente acústico. 

Estes indicadores serão utilizados para fundamentar as tomadas de decisão nas áreas 

indústrias, procurando atenuar os efeitos negativos da poluição ambiental. 

De acordo com a classificação da OECD6, os indicadores ambientais podem ser 

sistematizados pelo modelo Pressão-Estado-Resposta. Os indicadores de Pressão são 

os que caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e podem ser 

traduzidos por indicadores de emissão de poluentes, eficiência tecnológica e 

intervenção no território; os indicadores de Estado refletem a qualidade do ambiente 

num dado horizonte espácio-temporal; os indicadores de Resposta avaliam as 

respostas da sociedade às alterações e preocupações ambientais, bem como à 

adesão a programas e/ou à implementação de medidas em prol do ambiente. A 

Tabela 1 elencam-se os principais e os potenciais indicadores a serem utilizados no 

projeto relacionados com a componente ar e ruído. 

 
Tabela 1: Indicadores ambientais para possível aplicação nas áreas industriais 

Indicador Tipo 

Emissão de gases com efeito de estufa Pressão 

Emissão de poluentes gasosos e particulados (e.g SO2, NOx, NH3 e COV, CO, 

PM10) 

Pressão 

Concentrações de poluentes atmosféricos em ar ambiente (e.g SO2, NOx, NH3 e 

COV, CO, PM10) 

Estado 

Níveis sonoros (LAeq, LAr, Lden, Ln) Estado 

População afetada por ruído ambiente exterior Estado 

Medidas de minimização do ruído Resposta 

Intensidade de tráfego Pressão 

Carga transportada, por modo de transporte Estado 

Consumo de energia Pressão 

Produção e consumo de energias renováveis Estado 
 

Resultados esperados 

Os primeiros resultados do projeto só estarão disponíveis durante a segunda 

metade do ano de 2018. No entanto, espera-se que com este projeto se consiga 
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caracterizar a situação de referência nos dois parques industriais, com particular 

ênfase para o estado da qualidade do ar e do ruído, relacionando alguns dos seus 

parâmetros com as características dos parques e das organizações que deles 

fazem parte. Desta forma será possível informar os gestores destes parques e os 

empresários sobre algumas das ações necessárias de melhoria do desempenho 

ambiental global e particular. 

Além disso, o projeto visa desenvolver um modelo de avaliação e implementação 

de ações piloto relacionado com as questões ambientais nas duas áreas 

industriais em Mirandela e Zamora. Outro objetivo do projeto seria definir um 

conjunto de indicadores que permitem aferir o nível de ecoeficiência dos 

parques. 

O projeto REhabInd abordará os desafios identificados nos diagnósticos aplicados 

nas áreas industriais e estratégias regionais no que diz respeito à poluição 

acústica e atmosférica de ambos os lados da fronteira. Adicionalmente, assume-

se a oportunidade para a valorização de sinergias de cooperação industrial entre 

empresas de ambos os países. Numa fase avançada do projeto, espera-se poder 

avaliar os benefícios de algumas das ações levadas a cabo em ambos os parques 

industriais no domínio da melhoria da qualidade ambiental, ainda que se admita 

que estas ações se possam estender para além da duração do mesmo projeto. 
 

Conclusões 

A estrutura de indicadores proposta e as metodologias de monitorização deverão 

representar um ponto de partida para o desenvolvimento de uma ferramenta de 

avaliação da sustentabilidade ambiental das organizações e das áreas industriais, 

que possam ser aplicadas em ambos os lados da fronteira. 
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Resumo 

O estudo de longo termo das tendências e relações entre as concentrações de pólen de 

espécies selecionadas, especialmente as alergénicas, e os parâmetros meteorológicos tem 

permitido identificar os principais fatores que afetam os níveis de material polínico na 

atmosfera.  Este trabalho analisou as tendências nas concentrações de pólen de Fraxinus, 

Poaceae e Populus na cidade de León de 1994 a 2016. Foi observada uma tendência crescente 

nas concentrações de pólen de Fraxinus. Estudou-se ainda a influência das concentrações 

atmosféricas e de fatores climáticos nos níveis de pólen e na duração dos períodos polínicos 

utilizando coeficientes de correlação de Spearman. Constatou-se que os períodos de floração 

e polinização dependem enormemente das condições meteorológicas que antecedem esses 

períodos e são influenciados pelas concentrações de poluentes no ar.   

Introdução 

O pólen constitui uma parte significativa da matéria particulada atmosférica. O estudo da 

tendência de longo prazo do integral do pólen (SPIn, integral ao longo do tempo da 

concentração de pólen ou esporos e expresso como (Pólen * dia/m3) ou (esporos * dia/m3)) 

e da duração da estação de pólen (MPS, duração do tempo em que o pólen ou os esporos 

estão presentes na atmosfera em concentrações significativas num local) de diferentes tipos 

de pólen permite estabelecer padrões sazonais, o que pode ser extremamente útil para 

pessoas com alergias. Além disso, a fração inalável do pólen é considerada um indicador das 

plantas sensível às alterações climáticas.1 Por outro lado, vários estudos mostraram a 

existência de uma relação entre a concentração de pólen e a duração da estação polínica com 

diferentes parâmetros meteorológicos.2–4 
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Devido ao seu importante papel nas alergias, este estudo concentra-se na análise dos perfis 

do integral do pólen de Fraxinus, Poaceae e Populus e na sua relação com as condições 

climáticas de León. Esta cidade, situada no NW da península, é um local ideal para este tipo 

de estudos devido às suas características únicas: apresenta uma vasta variedade de vegetação 

associada a alergias respiratórias e possui uma estação da Rede Espanhola de Aerobiologia 

(REA) com dados históricos dos níveis de pólen de várias espécies.  

Metodologias 

O estudo foi realizado na cidade de León, localizada no noroeste da Península Ibérica (42 ° 36 

'N, 05º 35' W e 838 m acima do nível do mar), entre os anos de 1994 e 2016. A amostragem 

de pólen realizou-se com um amostrador tipo Hirst5 colocado no terraço na Faculdade de 

Veterinária da Universidade de León. As contagens microscópicas óticas horárias e diárias 

foram realizadas de acordo com o método recomendado pela Rede Espanhola de 

Aerobiologia (REA).6 Os parâmetros meteorológicos foram obtidos no portal da Agência 

Estatal de Meteorologia (www.aemet.es) para a cidade de León. O estudo da evolução da 

concentração de pólen foi realizado em três períodos de quatro meses cada (janeiro-abril, 

maio-agosto e setembro-dezembro). Estes três grupos permitirão definir para cada espécie o 

período de floração. Os outros dois períodos serão considerados como anteriores ao período 

de floração. 

O tratamento estatístico foi realizado usando o SPSS (IBM Statistics Software V. 24). O cálculo 

das tendências foi concretizado com a metodologia de Theil-Sen e os testes não paramétricos 

de Mann-Kendall. A relação entre concentrações de pólen e parâmetros meteorológicos 

(temperatura, humidade relativa e precipitação) foi estudada usando o teste não paramétrico 

de correlação ordinal de Spearman. 

Resultados e Discussão 

Durante os anos de estudo, o período de floração de Fraxinus, Populus e Poaceae teve uma 

duração média de 77, 136 e 37 dias, respetivamente. O integral diário do pólen registou 

valores entre 38 e 732 grãos/m3 para Fraxinus, entre 1625 e 7072 grãos/m3 para Poaceae e 

entre 296 e 2992 grãos/m3 para Populus.  

A Figura 1 mostra a evolução mensal das concentrações de pólen durante o período de 

estudo, permitindo identificar a época polínica para cada espécie e as alterações ao longo dos 

anos. A MPS do Fraxinus inicia-se no final de janeiro e termina em meados de abril (duração 

media de 77 dias, mínimo de 32 dias em 2005 e 2015 e máximo de 136 dias em 2016); a MPS 

do pólen de Poaceae começa no final de março e termina nos primeiros dias de agosto 

(duração média de 136 dias, mínimo de 89 dias em 2015 e máximo de 195 dias em 1997). No 

que se refere ao Populus, a época de floração tem início nos primeiros dias de março e acaba 

em abril (duração média de 37 dias, mínimo de 17 dias em 1994 e máximo de 89 dias em 
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2000). Não foram observadas tendências no adiantamento ou atraso da época polínica e no 

número de dias com presença de pólen, para quaisquer um dos três géneros estudados.  

 

As condições meteorológicas anteriores ao período de floração exercem uma importante 

influência neste processo e na libertação de pólen. O início da estação polínica para estas 

plantas está relacionado com as variações da temperatura, a qual deve atingir um valor que 

permita o término do período de vernalização.7 

 

O perfil a longo prazo do integral do pólen mostrou que apenas o Fraxinus apresenta uma 

tendência de aumento estatisticamente significativa (iniciada em 2006), com uma subida de 

10 grãos * dia/m3 * ano. Nalgumas cidades europeias, a tendência crescente das 

temperaturas na última década registada para o SPIn de vários tipos de pólen tem sido 

atribuída ao aumento das temperaturas na última década.8 Contudo, em León foi observada 

uma tendência decrescente nas temperaturas mínimas (-0.07 °C/ano, p< 0.01) de 1994 a 

2016, e nenhuma tendência significativa nas tempestuaras médias e máximas, o que pode ser 

correlacionado com a tendência registada para o SPIn do pólen de Fraxinus. A tendência 

crescente das concentrações de pólen pode ser devida ao facto das inúmeras espécies 

ornamentais plantadas na cidade nas duas últimas décadas terem atingido a maturidade e, 

portanto, a produção floral e de pólen serem muito abundantes. O decréscimo das 

temperaturas mínimas permitiu também condições mais favoráveis de vernalização e, 

consequentemente, uma ótima floração.  

 

  

 

 

Figura 1: Evolução da concentração de pólen entre os anos 1994 e 2016 para a) Fraxinus 

(concentrações × 5), b) Poaceae e c) Populus. 

 

A MPS do Fraxinus foi positivamente correlacionada com a humidade relativa, temperatura 

mínima e precipitação acumulada durante o período de floração (janeiro-abril) (0.51, 0.44, 
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0.59, p< 0.05 e p< 0.01, respetivamente). Assim, a duração da estação polínica é favorecida 

por condições de frio e humidade. Os coeficientes de Spearman mostraram que a MPS do 

Populus apresenta correlação negativa com a temperatura mínima antes da floração (-0.45, 

p< 0.05), o que indica que a extensão do período de floração do Populus é favorecida pelas 

baixas temperaturas. A MPS do pólen de Poaceae correlacionou-se com a temperatura 

mínima que antecede o período de floração (0.42, p< 0.05), enquanto que o SPIn mostrou 

uma relação significativa positiva com a precipitação antes e durante o período de floração 

(0.52, 0.44, respetivamente, p< 0.05). 

Conclusões 

Os resultados mostram a existência de uma tendência crescente das concentrações de pólen 

de Fraxinus. Além disso, as correlações entre o integral das concentrações sazonais de pólen 

e as concentrações de poluentes atmosféricos foram sobretudo observadas nos meses 

anteriores ao período polínico. Os coeficientes de correlação de Spearman mostraram que os 

períodos de floração e polínicos dependem largamente das condições meteorológicas 

(temperatura mínima, humidade relativa e precipitação) antes destes períodos. Os resultados 

também mostram que as tendências a longo prazo do integral do pólen, assim como a 

influência dos parâmetros meteorológicos no integral do pólen, e a duração da estação 

polínica dependem do tipo de pólen estudado. 
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Resumo 

O carbono negro (BC) presente em partículas é emitido pela combustão incompleta de 

combustíveis fósseis ou biomassa. Vários estudos indicam que BC pode ser um poluente 

tóxico. Foi realizada uma campanha de amostragem num túnel entre 1 e 8 de fevereiro 

de 2013 em Braga. O volume de tráfego por tipo de veículo através do túnel foi 

determinado em intervalos de 15 minutos. Com o objetivo de quantificar o BC, utilizou-

se um aetalómetro AE-31. Os dados foram corrigidos seguindo as indicações da rede 

ACTRIS. Os níveis de eBC oscilaram entre 0,2 e 50,5 -3, com uma concentração 

média de 22,0 -3. As concentrações mais altas observaram-se entre as 0800 e as 

0900 horas e entre as 1400 as 1500 horas UTC, coincidindo com as horas de maior 

tráfego. Foi registrado um valor médio de 0,81 para o Expoente de Absorção de 

Ångström.  

Introdução 

As emissões de exaustão de tráfego de veículos motorizados são uma das principais 

fontes de PM2.5 em muitas áreas urbanas.1,2 Além destas, as emissões de não exaustão, 

como partículas de desgaste de pneus, travões, abrasão da superfície da estrada e 

ressuspensão de poeiras, são um dos principais contribuintes para partículas 

suspensas no ar, principalmente em locais semifechados como túneis.3,4 As emissões 
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de canos de escape e as de não-exaustão representam contribuições equivalentes 

para as concentrações de matéria particulada em suspensão no ar.3 

Um dos principais poluentes no PM2.5 é o carbono negro (BC). É emitido pela 

combustão incompleta de combustível fóssil ou biomassa e é um material carbonoso 

que é sobretudo formado em chamas e diretamente emitido para a atmosfera. O BC 

apresenta propriedades físicas particulares: absorve fortemente a luz visível e é 

refratário com uma temperatura de vaporização de cerca de 3700 °C.5  

Os trabalhos anteriores levados a cabo em túneis concentraram-se na determinação 

de fatores de emissão de partículas e componentes gasosos. No entanto, medições 

em contínuo dos níveis de BC nestas estruturas rodoviárias são praticamente 

inexistentes. Este estudo contribuirá para melhorar os perfis de emissão de BC, em 

específico para o setor rodoviário, nas áreas urbanas do sul da Europa. Além disso, os 

dados em contínuo possibilitarão estabelecer relações entre o BC e outros 

parâmetros, fornecendo dados fundamentais para diversos modelos. 

Metodologias

O local de estudo é um túnel em Braga (Portugal), uma cidade localizada no oeste da 

Península Ibérica. O túnel localiza-se no centro da cidade, na Avenida Liberdade, 

habitualmente com grande intensidade de tráfego (15.000 veículos por dia). A 

amostragem foi realizada continuamente durante 7 dias, entre os dias 1 e 8 de 

fevereiro de 2013. Para a amostragem da qualidade do ar e aquisição de dados 

meteorológicos, os equipamentos de medição localizaram-se dentro do túnel 

rodoviário mais longo do município e fora do túnel, num local próximo classificado 

como atmosfera urbana de fundo. O BC foi medido apenas dentro do túnel. O volume 

de tráfego por tipo de veículo através do túnel foi contado manualmente em intervalos 

de 15 minutos. O sistema de ventilação (ventiladores de extração) foi cortado durante 

a campanha de amostragem. 

A absorção de luz pelo aerossol PM10 em sete comprimentos de onda foi medida 

continuamente durante a campanha de amostragem com um aetalómetro modelo AE-

31 (Magee Scientific, EUA). O instrumento operou a um caudal entre 2,6 e 3 L min-1 

com uma resolução temporal de 2 minutos. O aetalómetro usa uma técnica de 

transmissão ótica radiométrica diferencial para determinar as partículas de aerossóis 

eBC (carbono negro equivalente; termo usado para o carbono negro determinado por 

técnicas óticas) suspensas no ar amostrado. 

Resultados e Discussão 

Durante a amostragem, cerca de 63.000 veículos circularam dentro do túnel, 

maioritariamente ligeiros. A média do total de veículos nos dias úteis foi de cerca de 
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10.000 veículos, enquanto nos finais de semana houve uma queda na densidade de 

tráfego em torno de 40%. 

 

No interior do túnel, a concentração mássica média diária de eBC foi de 

22,0±10,6  m-3, excedendo os limites propostos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) (20  m-3). No túnel de Braga, as concentrações de eBC atingiram um valor 

máximo de 50,5  m-3 e um mínimo de 0,2   m-3. 

 

Durante a semana, após o acentuar da circulação às 0600 UTC, os valores de eBC foram 
-3. Durante a noite (0000 a 0600 UTC), os 

-3 ao longo de toda a semana. No entanto, o máximo 

diário alcançado durante a semana (50,5 μg m-3) foi maior que o alcançado durante o 

final de semana (32,6 μg m-3). Durante a semana, entre as 0600 e as 2300 UTC, 

registou-se uma concentração média de eBC de 26,6 μg m-3, enquanto durante o final 

de semana o valor foi de 23,6 μg m-3 (diminuição de 11% em relação aos dias da 

semana). 

 

Obteve-se um valor médio do Expoente de Absorção de Ångström (AAE470-950nm) de 

0,81±0,13, com um valor mínimo de 0,57 (com dados disponíveis sobre o número de 

veículos) e um máximo de 0,94. À noite, quando a intensidade de tráfego é baixa, foi 

obtido um AAE máximo de 1,38. Observou-se uma correlação positiva, 

estatisticamente significante, entre eBC e CO (r=0,67; p<0,001), como já tem sido 

reportado por outros autores.6 Da mesma forma, registou-se uma correlação positiva, 

estatisticamente significante, entre eBC e CO2 (r=0,70; p<0,001), entre eBC e NO 

(r=0,61; p=0,007) e entre eBC e NO2 (r=0,75; p<0,001), em contraste com outros 

trabalhos relacionados com veículos a diesel.7 

 

Conclusões 
A partir de uma amostragem realizada continuamente durante 7 dias num túnel em 

Braga (Portugal) com um aetalómetro, foram obtidas as seguintes conclusões: i) No 

interior do túnel, a concentração mássica média de BC -3, 

excedendo o li -3); ii) As concentrações de eBC 

atingiram um máximo horário de 50,5 μg m-3; iii) Foi obtido um Expoente de Absorção 

de Ångström médio (AAE470-950nm) de 0,81 ± 0,13, com um mínimo de 0,57 e um 

máximo de 0,94, para emissões de tráfego praticamente puras; iv) Registou-se uma 

correlação positiva, estatisticamente significante, entre eBC e o número de veículos 

ligeiros (r=0,48; p<0,001) e entre eBC e número total de veículos (r=0,49; p<0,001); v) 

Observou-se uma correlação positiva estatisticamente significativa entre eBC e 

emissões gasosas (CO, CO2, NO e NO2). 

31

Parte  IV



O estudo do carbono negro dentro do túnel contribuiu para caracterizar as emissões 

desse poluente em locais semifechados. As correlações encontradas entre número de 

veículos, BC e AAE poderão ser úteis para vários modelos climáticos e de qualidade do 

ar. 
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Resumo 

A qualidade de vida nas cidades depende da qualidade do espaço urbano. A escala de 

Bairro deve ser vista como a mais adequada para a intervenção em muitos dos 

aspetos da sustentabilidade urbana, pela sua proximidade com o quotidiano das 

populações e pela necessidade de avaliar questões numa lógica de proximidade. 

Neste estudo, escolheram-se dois bairros contrastantes da cidade de Bragança, um 

bairro/zona tradicional e um bairro contemporâneo, para os quais foram 

selecionados e aplicados 14 indicadores de sustentabilidade. Embora, com estes 

resultados não foi possível determinar qual dos dois pode ser considerado mais 

sustentável, foi possível identificar as diferenças como resultado do diferente 

contexto de urbanização e consolidação do espaço urbano, sobre as quais estabelecer 

estratégias de intervenção. 

Introdução 

A avaliação do ambiente urbano é um exercício complexo e que deve ser abordado 

de uma forma integrada. O recurso a indicadores de sustentabilidade pode servir de 

base à interpretação do contexto e à definição de estratégias de atuação1. Uma 

condição recorrente é que a maioria dos sistemas de indicadores de sustentabilidade 

assenta na avaliação de aspetos ambientais, relegando para um segundo plano os 

indicadores sociais, económicos e institucionais, para além de não considerar a 

variação de contextos entre diferentes locais2. 

 

A interpretação da sustentabilidade assume igualmente uma escala demasiado 

ampla, como quando tem por base apenas dados disponíveis à escala do município 

ou mesmo da cidade. O bairro, como bloco construtivo da cidade3, permite uma 

avaliação suficientemente grande para se compreenderem amplas questões 

ambientais e suficientemente pequena para afetar a vida das pessoas e possibilitar a 

implementação de ações concretas4. 

33

Parte  IV



A aproximação à escolha dos critérios para a seleção dos indicadores é uma questão 

complexa, que requer a definição de um conjunto de temas centrais para atuação. As 

diversas Cartas e Compromissos internacionais, apontam para algum consenso em 

torno de questões centrais da sustentabilidade urbana e para a necessária coerência 

de conjunto.  

Com este estudo, procurou-se selecionar indicadores de desenvolvimento 

sustentável para depois aplica-los a dois bairros complementares, um bairro 

tradicional e um bairro contemporâneo na cidade de Bragança. 

Metodologia 

O presente estudo teve por base uma metodologia que pode ser caracterizada pelos 

passos apresentados na figura 1. 

Figura 1: Metodologia geral do estudo 

O processo de seleção dos indicadores teve por base a revisão de princípios 

internacionais aplicáveis à escala de Bairro, nomeadamente a Carta do Novo 

Urbanismo, a Nova Carta de Atenas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(Objetivo 11) e a Nova Agenda Urbana. Concluída esta análise procedeu-se a escolha 

de indicadores que permitiam avaliar um amplo conjunto de princípios constantes 

destes documentos. O sistema de 14 indicadores resultante inclui os indicadores: 

Complexidade urbana; Compacidade corrigida; Proximidade aos equipamentos; 

Espaços verdes de acesso ao público; Densidade populacional e habitacional; Espaços 

de permanência per capita; Proximidade aos pontos de recolha de resíduos; 
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Proximidade a transportes alternativos ao veículo privado; Espaço viário destinado 

ao peão; Fator de Visão do Céu; Estado de conservação dos edifícios; Percentagem 

de áreas impermeáveis e Superfície urbana em zona de potencial inundação. 

Descrição de caso de estudo 

Foram selecionados dois bairros contrastantes da cidade de Bragança, um tradicional 

e outro contemporâneo, cujas principais características se apresentam na Tabela I. 

 

Tabela 1: Principais características dos Bairros/Zonas estudados 

 

 Características/Bairros Zona Histórica Bairro da Braguinha 

Origem Século XII Século XX – XXI 

Modelo de Urbanização Urbanização compacta e contínua Urbanização semi-difusa 

Tipologia de Edifícios 

Predominante 

Unifamiliares de 2-3 andares Edifícios plurifamiliares  

5 a 8 andares 

Residentes (2011) 1.661 habitantes 1.958 habitantes 

Extensão 73,1 ha 25,6 ha  

Resultados 

Os resultados obtidos para os diferentes indicadores são apresentados na Figura 2, 

sendo notório o contraste em muitos dos resultados da análise. 

 

 valores recomendados 
Figura 2: Resultados da aplicação dos indicadores aos bairros selecionados 
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No que respeita aos indicadores Proximidade aos pontos de recolha de resíduos, 
Espaços de permanência per capita, Compacidade corrigida, Fator de Visão do céu, 
apresentaram resultados positivos em ambos os contextos. Enquanto no caso da 
Proximidade aos equipamentos e da Complexidade urbana, ambos os bairros 
apresentam valores inferiores aos valores de referência. 

Na zona histórica, os resultados mais favoráveis correspondem aos Espaços Verdes 
per capita e Espaço viário destinado ao peão, assim como com a menor Extensão de 
Pisos Impermeáveis (presença de pisos permeáveis). Estas características estão 
associadas à presença de um importante corredor verde, à presença de pisos 
permeáveis (empedrado), assim como são consequência de rácios mais favoráveis 
com a população residente. 

Já na perspetiva do Bairro da Braguinha, este apresentou melhores valores quando 
considerado o Estado de Conservação dos Edifícios, a Complexidade Urbana e
Densidade de Alojamentos, dada a implantação recente deste Bairro, com um elevado 
nível de ocupação dos alojamentos e uma grande diversidade de funções urbanas. 

Os bairros estudados apresentam diferenças relacionadas com o processo de 

urbanização: modelo tradicional versus contemporâneo, representados pela Zona 

Histórica e Bairro da Braguinha, respetivamente. Aliado a este fator, o contraste 

entre localização central e periférica, mostrou igualmente ter influenciado os 

resultados. 

Conclusões 

Neste estudo, foi possível identificar algumas das diferenças existentes no contexto 

urbano por intermédio de indicadores aplicáveis aos dois bairros selecionados e suas 

subdivisões. Os contrastes existentes têm a sua principal causa no modelo de 

urbanização, no contraste entre uma zona central e periférica e na função urbana 

predominante. Assim, os indicadores aplicados demostraram ser ferramentas 

efetivas de análise, podendo auxiliar no processo de planeamento urbano.  
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Resumo 
O objetivo do estudo é a caracterização detalhada da matéria particulada (PM) em 
termos de concentração numérica, mássica e da área de superfície, considerando a 
sua variação temporal e distribuição por diferentes tamanhos em área urbana. Os 
dados experimentais de PM foram recolhidos durante uma campanha de 
monitorização da qualidade do ar em Coimbra, utilizando um método ótico. A análise 
dos dados recolhidos permitiu identificar a influência dos incêndios florestais nas 
concentrações de PM na atmosfera urbana, bem como foi mostrada a importância do 
estudo da área de superfície na caracterização de partículas. 

Introdução 
A melhoria da qualidade do ar é um dos principais desafios identificados na Agenda 
2030 com vista à sustentabilidade das cidades. Em áreas urbanas, os atuais níveis de 
partículas atmosféricas estão associados a efeitos adversos para a saúde. De acordo 
com a Agência Europeia do Ambiente, na UE-28 em 2015 cerca de 53% da população 
foi exposta a níveis de PM10 superiores aos estabelecidos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), e 82% da população foi exposta a níveis de PM2.5 superiores aos 
estabelecidos pela OMS. De acordo com a pesquisa bibliográfica, o estudo das 
diferentes características das partículas atmosféricas é de extrema importância na 
compreensão do risco que estas partículas constituem à saúde humana [2].  
 
Neste trabalho pretende-se caracterizar a concentração numérica, mássica e da área 
de superfície de PM na atmosfera urbana a partir de resultados obtidos de uma 
campanha de monitorização, e analisar a sua variação temporal e a distribuição de 
partículas por diferentes frações de tamanho considerando a sua relevância para a 
saúde humana. 

Metodologia 
Durante 4 dias úteis (20 a 24) do mês de junho de 2017 foi realizada uma campanha 
de monitorização de PM no centro da cidade de Coimbra. Para além da medição de 
partículas atmosféricas na área de estudo, também foi efetuada a medição de vários 
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parâmetros meteorológicos, tais como: a direção e velocidade do vento; 
temperatura e humidade relativa; precipitação e radiação solar. Tendo em conta que 
o tráfego rodoviário constitui uma das principais fontes de poluição atmosférica
urbana, também se realizou contagens de tráfego rodoviário (4 categorias de
veículos) em 8 pontos de amostragens distribuídos na área de estudo. Para além da
contribuição do tráfego rodoviário, é importante referir que durante o mês de junho
(do dia 17 a 22) houve ocorrência de incêndios florestais nos municípios
circundantes. A área de estudo trata-se de um hotspot previamente identificado pela
modelação da qualidade do ar na cidade de Coimbra, o qual se situa nas
proximidades do Pólo I da Universidade de Coimbra (Figura 1).

Figura 1: Área central de Coimbra, próxima à Universidade de Coimbra (Pólo I). 

Para a amostragem foi utilizado um espetrómetro de aerossol GRIMM (modelo 11-C) 
baseado no método óptico que tem em conta um comprimento de onda de 660nm 
[3]. A amostragem foi realizada de forma contínua com uma resolução temporal de 1 
minuto, sendo as partículas caracterizadas em termos de número e agrupadas em 31 
frações de tamanho compreendidas na gama entre 0.25 μm a 32 μm de diâmetro. 
Posteriormente, os dados adquiridos foram analisados a partir de um programa 
baseado no LabVIEW.  

Resultados 
Os resultados obtidos durante a campanha foram analisados em termos de 
concentração numérica de PM, mássica e da área de superfície das partículas tendo 
em conta sua variação temporal e distribuição por diferentes tamanhos. Como se 
pode observar na Figura 2, a influência dos incêndios florestais é evidente até o dia 
21 de junho com o duplo da concentração numérica máxima horária de partículas em 
relação aos restantes dias devido à maior contribuição da fração fina (0.25-0.45 μm). 
Após o dia 22 de junho, a variação temporal da concentração de partículas tende a 
acompanhar o perfil diário do tráfego rodoviário. No entanto, as condições 
meteorológicas afetam a variação de concentração como pode ser observado na 
Figura 3. O aumento da intensidade do vento tende a diminuir a concentração 
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mássica de PM na atmosfera como pode ser verificado das 9 à 00h do dia 23 de 
junho. Adicionalmente, também se constata a influência da precipitação no 
decréscimo acentuado das concentrações. 
 

 

Figura 2: Concentração numérica (média horária) tendo em conta as 31 frações de 
tamanho de partículas. 

 

 

Figura 3: Variação temporal (média horária) da concentração mássica de PM e de 
parâmetros meteorológicos (VV-velocidade do vento; DV-direção do vento). 

 
Devido à sua relevância para os estudos epidemiológicos e efeitos na saúde, na 
Figura 4 é apresentada a distribuição da área de superfície das partículas por fração 
de tamanhos em comparação com a sua massa. Os dados são apresentados para os 
dias 21 e 23 de junho (presença e ausência de incêndios, respetivamente). Para 
ambos os parâmetros analisados, na presença de incêndios é constatada uma 
contribuição significativa das frações de partículas de diâmetro entre 0.25 e 0.45 μm. 
Todavia, mesmo após os incêndios a contribuição de partículas finas na concentração 
de partículas revela uma importante contribuição de outras fontes de poluição na 
área, nomeadamente o tráfego rodoviário.  
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Figura 4: Concentração média horária por diferentes frações de tamanho de 
partículas para os dias 21 e 23 de junho (presença e ausência de incêndios, 

respetivamente): (a) concentração mássica; (b) área de superfície de partículas. 

Conclusões 
A metodologia aplicada neste trabalho permitiu obter a caracterização detalhada de 
matéria particulada na atmosfera urbana, nomeadamente em termos de massa, 
número e área de superfície de partículas e a sua distribuição por diferentes frações 
de tamanhos na gama entre 0.25 μm a 32 μm de diâmetro. Os resultados obtidos 
demostram uma acentuada influência dos incêndios florestais ocorridos nos finais de 
junho de 2017 na concentração de partículas na área de estudo. Com base na 
metodologia implementada e nas diferentes métricas analisadas, o trabalho permite 
fornecer informação relevante para os estudos relacionados com a caracterização de 
fontes de poluição e a exposição da população no contexto de poluição atmosférica 
urbana. 
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Resumo 

O projecto PrevQualar tem como objetivo prever diariamente o índice de qualidade 
do ar (IQA) para todo o conjunto de zonas e aglomerações que constituem a rede 
nacional de gestão e avaliação da qualidade do ar. O IQA é calculado com base na 
previsão estatística, por estação, das concentrações junto à superfície de material 
particulado (PM10) e ozono (O3), posteriormente convertidas em índices associados a 
cada um dos poluentes e selecionando o índice correspondente ao poluente que se 
traduz num nível de poluição mais gravoso. Este projecto resulta da parceria entre a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA).  

Introdução 

O projeto PrevQualar surgiu da necessidade de cumprimento por parte de Portugal 
da legislação nacional e europeia no domínio da qualidade do ar que é um dos 
objectivos fundamentais da política de ambiente, nomeadamente como salvaguarda 
da saúde pública e dos ecossistemas (Directiva 2008/50/EC transposta para o direito 
interno pelo Decreto-Lei n.º 102/2012 de 22 setembro)(1).  
 
A qualidade do ar num dado local está diretamente relacionada com as fontes locais 
de emissão de poluentes para a atmosfera, com os poluentes transportados para o 
local na circulação atmosférica e com as condições meteorológicas locais, que podem 
ser favoráveis ou desfavoráveis à acumulação de poluentes na camada junto à 
superfície. Os modelos estatísticos, desenvolvidos no âmbito deste projeto, 
procuram traduzir a relação, empiricamente determinada, entre as concentrações 
dos poluentes e as condições meteorológicas. 

Metodologia 

Os modelos estatísticos desenvolvidos são construídos recorrendo à técnica de 
análise multivariada de dados conhecida por Classificação e Regressão em Árvore, já 
aplicada anteriormente por Cassmassi, 1987(2) e recomendada pela Environmental 
Protection Agency (EPA), 2003(3). Esta técnica selecciona as variáveis preditoras 
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(independentes) a partir de um conjunto alargado de variáveis iniciais, que melhor 
explicam o comportamento da variável a prever (dependente). 

O desenvolvimento dos modelos estatísticos, para cada estação da rede nacional de 
monitorização da qualidade do ar (QUALAR), baseia-se num período histórico de 
dados das observações das concentrações dos vários poluentes (CO, NO2, O3 e PM10) 
e de observações meteorológicas, nunca inferior a 2 anos, e a sua atualização é 
efetuada regularmente de forma a incluir o histórico recente das observações da 
rede QUALAR. Na execução operacional são utilizad as previsões do European Center 
for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF), disponibilizadas pelo IPMA, para um 
conjunto de variáveis meteorológicas. 

As concentrações destes poluentes são medidas em diversas estações de 
monitorização de qualidade do ar, presentes em vários locais de Portugal e em maior 
número nas zonas com elevada densidade populacional – as aglomerações. Os 
modelos são construídos para cada estação de monitorização com o objetivo de 
calcular o valor das concentrações previstas para o dia seguinte. 

Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos, em 2016, para a região de 
Lisboa e Vale do Tejo que compreende as zonas Oeste, Vale do Tejo e Península de 
Setúbal, Área Metropolitana de Lisboa (AML) Norte, AML Sul e Setúbal e engloba 21 
estações de observação da qualidade do ar com modelo de previsão. 

Resultados 

Na análise comparativa das concentrações observadas e previstas foram 

representadas graficamente as séries e utilizados algumas das medidas estatísticas 

padrão para medir o desempenho de modelos como o viés e o RMSE (Root Mean 

square error). Determinaram-se também os erros relativos dividindo o viés pela 

média das observações.  

Figura 1: Concentrações diárias observadas e previstas (FCT) O3 e PM10, para a AML 
Norte, 2016. 
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Tabela 1: Avaliação das previsões por estação e por poluente através do Viés, RMSE 

(Root Mean Square Error) e EABS (Erro Absoluto).  

 

VIES EABS RMSE DIAS VIES EABS RMSE DIAS

Lavradio - Barreiro 3055 --- --- --- 0 0,6 7,8 11,0 333

Paio Pires - Seixal 3063 -1,0 15,1 22,1 335 -2,2 10,2 13,8 312

Beato 3070 -1,3 13,9 19,8 300 --- --- --- 0

Olivais 3071 -5,3 19,2 24,7 329 -0,9 6,7 9,9 330

Entrecampos 3072 0,8 14,6 19,4 296 2,3 10,1 13,2 287

Av, da Liberdade 3075 --- --- --- 0 3,1 10,8 14,8 322

Laranjeiro - Almada 3083 2,1 13,9 20,6 329 0,9 7,4 10,5 310

Reboleira 3084 1,3 13,3 17,8 308 0,9 7,8 11,6 308

Loures (Centro) 3085 -1,5 13,2 17,8 335 1,3 6,3 8,8 317

Restelo 3087 3,5 14 18,8 335 -0,8 7,2 12,4 75

Mem Martins 3089 0,1 11,2 15,8 332 0,6 5,8 8,5 329

Quinta do Marquês 3091 1,1 12,7 18,7 332 1,9 6,3 9,3 323

Arcos - Setúbal 3093 0,8 12,9 17,7 335 -0,2 7,4 11,1 328

Quebedo - Setubal 3094 --- --- --- 0 0,4 7,6 11,4 330

Escavadeira - Barreiro 3095 -1,4 14,7 21,9 329 -0,2 6,9 9,9 325

Chamusca 3096 -4,6 12,4 16,8 328 1,5 5,9 9,7 328

Odivelas - Ramada 3097 --- --- --- 0 1,1 8,3 11,8 326

Fernando Pó - Palmela 3099 -1,6 12 17,1 333 0,6 6,6 10,1 315

Sta, Cruz de Benfica 3100 --- --- --- 0 -0,4 9,7 12,9 310

Alverca 3101 -0,9 13,4 18,7 328 0,5 6,6 9,8 331

Lourinhã 3102 0,6 10 13,4 323 0,3 5,3 7,9 324

ESTACAO NUM
O3 PM10

 
 

Avaliação por classe do IQAr por Zona 

O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) é uma ferramenta que permite efetuar uma 

classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este índice 

integra informação relativa a vários poluentes atmosféricos, que é agregada e à qual 

se atribui uma de cinco classes, variando entre "Muito bom" e "Mau". A classe final 

do IQAr, por estação ou zona, corresponde ao poluente cuja concentração se traduz 

num nível de poluição mais gravoso. 

  
Figura 2: Acerto da previsão por classe do IQAr conjunto (O3 e PM10) para as zonas 

AML Norte e AML Sul, 2016. 
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Tabela 2: Scores POD, FAR e CSI, por zona, para o IQAr de cada poluente (O3 e PM10), 

resultados para o período de fevereiro a dezembro de 2016. 

POD FAR CSI DIAS POD FAR CSI DIAS

Lavradio - Barreiro 3055 --- --- --- 0 0,78 0,22 0,64 333

Paio Pires - Seixal 3063 0,86 0,14 0,73 335 0,7 0,3 0,47 312

Beato 3070 0,88 0,12 0,78 300 --- --- --- 0

Olivais 3071 0,87 0,13 0,7 329 0,83 0,17 0,68 330

Entrecampos 3072 0,86 0,14 0,76 296 0,52 0,48 0,39 287

Av, da Liberdade 3075 --- --- --- 0 0,57 0,43 0,47 322

Laranjeiro - Almada 3083 0,9 0,1 0,82 329 0,73 0,27 0,6 310

Reboleira 3084 0,9 0,1 0,86 308 0,76 0,24 0,64 308

Loures (Centro) 3085 0,91 0,09 0,81 335 0,77 0,23 0,67 317

Restelo 3087 0,86 0,14 0,81 335 0,75 0,25 0,59 75

Mem Martins 3089 0,92 0,08 0,84 332 0,83 0,17 0,72 329

Quinta do Marquês 3091 0,88 0,12 0,81 332 0,81 0,19 0,74 323

Arcos - Setúbal 3093 0,9 0,1 0,82 335 0,74 0,26 0,59 328

Quebedo - Setubal 3094 --- --- --- 0 0,74 0,26 0,6 330

Escavadeira - Barreiro 3095 0,88 0,12 0,77 329 0,75 0,25 0,61 325

Chamusca 3096 0,94 0,06 0,83 328 0,85 0,15 0,78 328

Odivelas - Ramada 3097 --- --- --- 0 0,66 0,34 0,53 326

Fernando Pó - Palmela 3099 0,95 0,05 0,87 333 0,81 0,19 0,7 315

Sta, Cruz de Benfica 3100 --- --- --- 0 0,68 0,32 0,52 310

Alverca 3101 0,9 0,1 0,83 328 0,84 0,16 0,73 331

Lourinhã 3102 0,92 0,08 0,87 323 0,9 0,1 0,79 324

ESTACAO NUM
IQAr O3 IQAr  PM10

Conclusões 

A evolução temporal da previsão, quer ao nível das concentrações por estação quer 

ao nível das concentrações por zona, acompanha bem o comportamento da 

observação mesmo nas situações em que os níveis de poluição atingem os níveis de 

alerta à população. 

Da avaliação do índice de qualidade do ar, por zona, resulta que as modelos 

conseguem prever os níveis “Fraco” ou “Mau”.  
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Resumo 

A problemática dos resíduos se torna mais contundente a cada ano que passa, sendo 
uma tarefa que demanda envolvimento dos poderes públicos locais. Em Caxias do Sul, 
RS, Brasil, as unidades de triagem de resíduos sólidos têm como encargo a separação 
dos resíduos coletados na cidade e, posteriormente, comercializa-os com empresas que 
realizam a sua reciclagem. A realidade dessas unidades consiste em uma arquitetura 
construtiva e funcional de má qualidade. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
de realizar estudos preliminares que sirvam como base para a elaboração do projeto 
executivo de um novo pavilhão para uma dessas unidades. A fundamentação teórica e 
os estudos de casos, de ambientes similares, em funcionamento, ajudaram a definir as 
diretrizes que orientaram a proposta, resultado deste estudo.  

Introdução 

A geração do lixo no mundo está se tornando uma situação com muitos desafios a 

serem resolvidos. Além de prejudicar a economia, os resíduos apresentam riscos à 

saúde e ao meio ambiente. Buscando soluções que minimizem esses impactos, 

algumas cidades adotaram a coleta seletiva, que, contribui de maneira efetiva para a 

diminuição da quantidade de resíduos sólidos urbanos recicláveis, destinados aos 

aterros. Desta forma, o resíduo da coleta seletiva é encaminhado para unidades de 

triagem de resíduos recicláveis.  Uma unidade de triagem de resíduos sólidos tem 

como encargo, a separação dos resíduos coletados e, posterior venda para empresas 

que realizam a reciclagem dos mesmos.  

Em Caxias do Sul, este trabalho já vem sendo realizado há diversos anos por meio de 

associações de recicladores. Ao longo dos anos, vários trabalhos têm sido 

desenvolvidos junto a essas associações. Mais recentemente, está em andamento um 

projeto com recursos de edital do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
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denominado “Projeto de Capacitação e Apoio às Atividades dos Catadores Informais”. 

A Universidade de Caxias do Sul é a responsável pelo andamento do mesmo, sendo 

que a Prefeitura Municipal tem sido sua parceira. O objetivo deste projeto de pesquisa 

é estruturar e integrar a rede de reciclagem do Município de Caxias do Sul, através de 

ações que visam o apoio técnico e a capacitação de catadores de resíduos sólidos. O 

projeto é executado a partir de uma ação interdisciplinar, onde o curso de Arquitetura 

e Urbanismo ficou encarregado, dentre outras atividades, de desenvolver estudos 

preliminares para uma unidade de triagem para catadores informais. 

A contemplada é a Associação de Catadores Clean, localizada no bairro Reolon, em 

Caxias do Sul, já que seu conjunto construtivo se apresenta inadequado e ameaçado 

de colapso, fazendo com que os funcionários fiquem expostos a condições insalubres 

de trabalho, além dos resíduos, que por sua vez, possuem um armazenamento 

prejudicado pela falta de aproveitamento de espaço do terreno. 

Esta situação leva a demolição do atual prédio, dando lugar a um novo 

empreendimento. Surge, então, este trabalho1 que tem por objetivo a realização de 

estudos preliminares para a construção deste novo pavilhão.  

Metodologia 

Para alcançar tal objetivo, o método de trabalho se deu através de pesquisa 

qualitativa, quantitativa e exploratória. Em um primeiro momento, foi efetuada 

revisão bibliográfica sobre o tema, com o intuito de entender a realidade da gestão de 

resíduos e da reciclagem. Na sequência, buscou-se entender e interpretar o 

comportamento de cada processo realizado dentro da associação. Para tanto, 

analisou-se a frequência e a intensidade dos comportamentos e atividades. Tal análise 

se deu através de visitas, tanto na unidade de triagem em estudo, como também em 

outras associações existentes, que serviram como estudos de caso.  

Bases da proposta 

Conforme indicado na metodologia, o embasamento da proposta acontece em dois 

momentos: fundamentação teórica e estudos de caso, com uma vivência da realidade 

de duas unidades de triage, conforme figura 1.  

Figura 1: mapa dos conceitos estudados para fundamentar a proposta 
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Proposta 

O programa de necessidades para esta unidade de triagem surgiu do embasamento 

da fundamentação teórica2, dos estudos de caso e de entrevistas com os associados 

da Associação de Catadores Clean. O resultado pode ser observado na tabela 1.  

 

Tabela 1: programa arquitetônico da Associação de Catadores Clean 

Na sequência foi feito um arranjo de agrupamento funcional, colocando os campos em 

ordem de produção, tendo sido elaborado um diagrama de bolas. A parir dele, partiu-

se para a confecção de um fluxograma para demonstrar a organização espacial e a 

relação entre os setores na nova unidade de triage, conforme a figura 2. 

 

 
Figura 2: fluxograma da produção 

 
Na figura 2, têm-se os seguintes setores: entrada (silo), pré-triagem (vidro e papelão), 

triagem (esteira), processamento (bags, rejeito e armazenagem), expedição e apoio 

(administrativo, cozinha, refeitório e sanitários). Na sequência dos estudos, partiu-se 

para o lançamento da proposta de organização funcional modular para a unidade, no 

terreno indicado. A implantação prevê a inserção do galpão na parte leste do lote, 

onde o acesso se dá pela parte norte, ficando localizado a sul o silo e, por sequência, 
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os demais processos, sendo que por último é apresentado o bloco anexo de apoio, 

como mostra a figura 3.  

Figura 3: implantação da proposta para o galpão da Associação de Catadores Clean 

 
O corte esquemático, apresentado na figura 4, facilita a compreensão no que diz 

respeito aos processos e níveis necessários para as atividades (carga, descarga e 

coleta). 

 
Figura 4: corte longitudinal  
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Resumo 

No Brasil, uma das principais ferramentas de conservação da biodiversidade é a 

criação de Unidades de Conservação (UC). Este estudo se propõe a analisar a 

correlação entre diferentes variáveis socioeconômicas e de zonas internas à UC como 

aproximações para compreender os conflitos socioambientais e identificar como essas 

variáveis influenciam a efetividade da gestão de alguns Parques Nacionais. Foram 

analisadas a interação da gestão de 22 Parque Nacionais com diversas variáveis, 

em busca de eventuais correlações. As análises de correlação mostraram não 

existir correlação significativa, contrariando o resultado esperado. Dessa forma, 

para o futuro, é necessário analisar outras variáveis que possam influenciar, assim 

como aumentar a amostragem das UCs estudadas, buscando aumentar o 

conhecimento disponível e melhorar a gestão dessas 
áreas de proteção. 

Introdução 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta, contando com a 
presença de dois dos 34 hotspots mundiais – Cerrado e Mata Atlântica – e de biomas 
únicos como Amazônia e Pantanal. Uma das principais ferramentas de proteção dessa 
diversidade biológica é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
instituído pela lei 9.985/2000,  e que tem como objetivos principais a manutenção da 
diversidade, a preservação dos ecossistemas e a promoção do desenvolvimento 
sustentável¹.  Essas UCs podem ser divididas entre duas categorias: Proteção Integral 
(PI) e Uso Sustentável (US), sendo as UC PI as áreas mais importantes para a conservação 
da natureza, uma vez que restringem o uso direto de recursos naturais¹.  

 A criação das UCs no Brasil nem sempre considerou, como critério para o 
estabelecimento dessas áreas,  a presença e o modo de vida das comunidades e 
populações tradicionais, que muitas vezes, em uma relação histórica, residiam ou se 
utilizavam de recursos na área definida para a criação das áreas de proteção 2,³,   O 
cenário de conservação, então, foi se moldando por meio desses territórios delimitados 
e protegidos, associados à existência de comunidades e populações tradicionais e 
vulneráveis. Surgia assim um conflito socioambiental que relaciona essas duas 
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dimensões. De acordo com Brito , os conflitos socioambientais relacionados às UCs 
surgem uma vez que a ocupação humana e a utilização de recursos não são levadas em 
consideração na tomada de decisão de criação das UCs  que, por si só, são uma forma 
de restrição de uso do espaço.  

Muitas vezes, o processo de criação de uma UC de PI pode acontecer associado 
à expulsão ou realocação de comunidades que viviam na área, podendo acarretar um 
sobre-uso da UC e de sua zona de amortecimento, já que as comunidades acabam por 
ocupar os arredores do que era seu território anterior³. Porém, mesmo em casos na qual 
as comunidades não são realocadas, o conflito ainda persiste, uma vez que, apesar de 
elas permanecerem nos territórios, há uma série de regras impostas pelos órgãos 
ambientais, que restringem o modo de vida e de uso dos recursos pelos moradores3. 

Por conseguinte, dada a importância das áreas de proteção para a conservação 
da biodiversidade, é preciso, diante os conflitos sociais que estas provocam, avaliar se a 
efetividade da sua gestão, como meio de compreender a capacidade dessas áreas em 
cumprir o seu papel. Segundo Gong et al.  muitas das áreas de proteção não são capazes 
de manter as espécies raras e ecossistemas devido à uma gestão ineficiente. Sendo 
assim, a intenção deste trabalho é investigar o efeito de variáveis socioeconômicas e das 
UCs sobre a eficácia de sua gestão. Para o estudo, foram utilizadas as unidades de 
proteção integral, focando na categoria de Parques Nacionais. 

Metodologia 

Para medição dos conflitos e interface da UC com a população ao redor, será 
utilizado um proxy, medido pela a área interna das UCs correspondentes às Zona de 
Ocupação Temporária (ZOT) e Zona de Uso Conflitante (ZUC), ambas representando as 
áreas nas quais se encontram comunidades ou empreendimentos, respectivamente, em 
dissonância com os objetivos de proteção da UC. Em adição, foram considerados na 
análise: o Índice de Gini, a População Total, a porcentagem da População Rural frente a 
População Total, a renda per capita e o IDHM. Todos esses dados foram ponderados por 
meio da média aritmética dos municípios na qual o Parque Nacional está inserido. Esses 
dados foram correlacionados com a efetividade de gestão, medida pelo índice RAPPAM 
(Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management) . 

Para a seleção das UCs analisadas, foi feita uma busca na página do ICMBio sob 
os seguintes critérios: 1 – UCs de proteção integral; 2 – UCs que foram analisadas quanto 
ao índice RAPPAM pelo ICMBio em 2010; 3 – UCs que tenham o seu Plano de Manejo e 
Relatório de Planejamento Participativo disponíveis e elaborados até 2009, antes da 
avaliação do RAPPAM. Os dados referentes aos municípios foram retirados do banco de 
dados da plataforma Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil . Foi feita uma média 
aritmética entre todos os municípios na qual o Parque Nacional está inserido.  

Para análise estatística de determinação da correlação entre as variáveis foi 
utilizado a ferramenta de correlação do software R Studio versão  3.3.3 (2017-03-06).  
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Resultados e Discussão  

Segundo as análises, não foi encontrada correlação significativa entre as 
variáveis socioeconômicas e a efetividade de gestão, o que indica que as características 
da população (tamanho, população rural, Gini, renda e IDHM) não exercem efeito 
significativo sobre a gestão da UC. Da mesma forma, o tamanho das zonas ocupadas no 
interior das UC (ZOT e ZUC) também não influenciam significativamente a gestão da UC.  

Ainda assim, as variáveis com maior correlação com o índice de efetividade de 
gestão são: a Quantidade de Municípios na qual o Parque Nacional está inserido (QntM) 
com 0,29, o Índice de Gini dos Municípios (IG) com 0,24, e a Porcentagem de ZOT e ZUC 
no Parque Nacional com 0,168. Apesar de serem os maiores resultados de correlação 
positiva, na qual conforme o índice RAPPAM aumenta, essas variáveis também 
aumentam, esses resultados apontam para uma correlação muito fraca, significando 
que, aparentemente, as variáveis não se relacionam com o índice de efetividade de 
gestão (Tabela 1). 

No entanto, mesmo com correlações fracas, é interessante ressaltar que 
conforme há uma maior quantidade de municípios na qual o PN está inserido, maior a 
efetividade da gestão, o que não se é esperado, pois aumentaria a complexidade da 
gestão das UCs. Em adição, o RAPPAM apresentou uma correlação negativa fraca, de -
0,29, com a  porcentagem de população rural pela população total, demonstrando que 
conforme a quantidade de população rural diminui, maior a efetividade de gestão 
Tabela 1), desse modo, pode ser inferido, mesmo com uma correlação fraca, que uma 
população rural maior interfere mais na gestão das UCs, possivelmente por terem uma 
relação diferente com áreas de natureza.  

A análise de correlação demonstrou, a partir de uma correlação média positiva 
de 0,45, que conforme a desigualdade aumenta nos municípios, maior as ZOT e ZUC 
dentro do Parque Nacional (Tabela 1), significando a desigualdade nos municípios pode 
ter alguma influência sobre a gestão nos Parques Nacionais.  

Conclusão 

 Este trabalho contribui com as discussões relacionadas ao estudo dos conflitos 
socioambientais em áreas protegidas. O seu diferencial é trazer para as análises 

Tabela 1: Matriz mostrando os índices de correlação entre as variáveis.  

                 IG          PT       PR/PT        IDHM         Rpc         ZT        QntM     RAPPAM 

IG       1.00000000 -0.50863804  0.32636967 -0.62986614 -0.63444772  0.4582554  0.01601273  0.23871977

PT      -0.50863804  1.00000000 -0.59387114  0.48433782  0.54992125 -0.0891575 -0.33495102  0.04687867

PR/PT    0.32636967 -0.59387114  1.00000000 -0.60086600 -0.64963425  0.0496508 -0.07501666 -0.29695112

IDHM    -0.62986614  0.48433782 -0.60086600  1.00000000  0.95005812 -0.2568610 -0.16098086 -0.04878945

Rpc     -0.63444772  0.54992125 -0.64963425  0.95005812  1.00000000 -0.2880109 -0.09594269 -0.06826701

ZT       0.45825545 -0.08915750  0.04965080 -0.25686104 -0.28801086  1.0000000 -0.31827074  0.16841390

QntM     0.01601273 -0.33495102 -0.07501666 -0.16098086 -0.09594269 -0.3182707  1.00000000  0.28989833

RAPPAM   0.23871977  0.04687867 -0.29695112 -0.04878945 -0.06826701  0.1684139  0.28989833  1.00000000

Legenda: IG –Média do Índice de Gini dos municípios na qual o PN está inserido, PT –Média da População Total de todos os 

municípios, PT/PR –Média da porcentagem da População Rural/População Total de todos os municípios,  IDHM –Média do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal de todos os municípios , Rcp – Média da Renda per capta de todos os municípios, ZT –

Porcentagem de Zona de Ocupação Temporária e Zona de Uso Conflitante no PN, QntM –Quantidade de Municipios na qual o 

PN está incluído, RAPPAM –Índice de efetividade da gestão dos PNs. 
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parâmetros quantitativos para investigar a influência de variáveis populacionais e das 
UCs sobre a efetividade dessas áreas e, indiretamente, a gestão e a intensidade dos 
conflitos.   

A partir das análises realizadas, não foi detectada correlação entre as variáveis 
selecionadas e a efetividade da gestão dos Parques Nacionais estudados. No entanto, é 
recomendado que outras variáveis sejam exploradas ou que se aumente a quantidade 
de UCs amostradas, para se começar a entender melhor como a interface entre as UCs 
e  sociedade humana interferem na efetividade e no papel que essas áreas de proteção 
tem a desempenhar.   
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Resumo 
 
A sociedade contemporânea vive hodiernamente uma nova Era Geológica – o 
Antropoceno; em que a força da própria humanidade é o principal vetor da geração de 
instabilidade ambiental, decorrente de severos ataques e modificações negativas aos 
limites planetários. Dessa forma, este Trabalho de investigação tem por objetivo 
principal a caracterização e análise da gestão de resíduos sólidos - no Brasil; ainda que 
de maneira breve, no intuito de correlacionar instrumentos da Lei n.º 12.305/10 com a 
atual problemática dos resíduos sólidos, inserida no hodierno contexto do 
Antropoceno, isto é, a necessidade de implementação de mecanismos voltados à 
manutenção da estabilidade ambiental. 
 

Introdução 
 
A sociedade contemporânea, intrinsicamente especializada e classificada pelo risco, 
proveniente do constante surgimento de novas tecnologias, e, pelo padrão 
insustentável de produção e consumo, vive hodiernamente uma nova Era Geológica 
– o Antropoceno; em que a força da própria humanidade é o principal vetor da 
geração de instabilidade ambiental, decorrente de severos ataques e modificações 
negativas aos limites planetários. 
 
Nesse contexto de evidente instabilidade ambiental, no que pertine à problemática 
dos resíduos sólidos, no âmbito e domínio do Direito brasileiro, evidencia-se a Lei 
n.º 12.305/10 – que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
importante instrumento jurídico que, diante da necessidade da realização de 
práticas sustentáveis de gestão integrada, estabeleceu novas determinações para o 
gerenciamento de resíduos sólidos, no Brasil. 
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Destarte, este Trabalho de investigação tem por objetivo principal a caracterização 
e análise da gestão de resíduos sólidos - no Brasil; ainda que de maneira breve, no 
intuito de correlacionar instrumentos da Lei n.º 12.305/10 com a atual problemática 
dos resíduos sólidos, inserida no hodierno contexto do Antropoceno, isto é, a 
necessidade de implementação de mecanismos voltados à manutenção da 
estabilidade ambiental. 

Breves aspectos caracterizadores da nova era geológica 

O reconhecimento científico de que o Homem é a “maior força geológica do 
Planeta”, sendo então o principal vetor da geração de impactos de magnitude 
global, no que pertine à modificações em todos os sistemas terrestres e à 
consequente formação de danos ambientais e de danos ecológicos, reflete a 
ultrapassagem de um tempo - o Holoceno -, e, a entrada no âmbito da hodierna “Era 
Geológica – o Antropoceno”.1 

Esta nova época geológica possui específicos aspectos caracterizadores, marcados 
por modificações nos sistemas naturais, como consequência direta da elevada 
influência da espécie humana – “influência de dimensão planetária” - potencializada 
pelo constante aprimoramento e desenvolvimento tecnológico. Portanto, a força 
das ações antrópicas constitui o principal fator gerador de impactos crescentes, que 
deixam marcas e registros significativos em todas as dimensões da paisagem da 
Terra, isto é, a interferência da humanidade influencia e altera os processos 
ecossistêmicos inerentes à “biologia, aos sistemas terrestres, à química dos 
oceanos, à atmosfera e aos padrões climáticos globais”.2 

Dessa forma, o núcleo do Antropoceno é intimamente atrelado à instabilidade 
ambiental, pois ultrapassado o Holoceno – período de estabilidade ambiental, que 
durou até o terceiro quarto do século XX e proporcionou o desenvolvimento da 
humanidade – o crescimento e a evolução vertiginosa da população mundial, atual 
sociedade de risco e do consumo de massa, e, o consequente aumento do consumo 
e escassez dos recursos naturais transformaram a atuação da humanidade no 
principal vetor de perda exponencial da estabilidade ambiental.3 

Esta diminuição da estabilidade ambiental, como consequência direta do 
Antropoceno, implica em uma maior probabilidade; e/ou no alcance; da 
ultrapassagem dos limites planetários – “mudança do clima, integridade da biosfera, 
fluxos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo, diminuição da camada de ozônio, 
acidificação dos oceanos, uso de água doce, uso dos solos, poluição agregada global 
por aerossóis e contaminação química”.4 
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Tal fenomenologia de constante instabilidade ambiental, sobretudo resulta do atual 
padrão de consumo adotado pela população mundial, o que leva ao aumento do 
risco à segurança sistêmica, implicando na urgente necessidade da elaboração e 
efetivação de mecanismos mitigatórios da ultrapassagem dos “limites de resiliência 
do planeta”, tanto no que concerne à criação de “novas tecnologias e designs, mas, 
principalmente à mudanças políticas e culturais”, no intuito de modificações 
positivas e satisfatórias do comportamento consumista com fins de estabilidade 
ambiental, o que consubstancia a segurança da própria sobrevivência da espécie 
humana, em tempos de Antropoceno.5  

Considerações finais 
 
Diante do contexto de sociedade de risco e consumo, com o consequente aumento 
da geração de resíduos e a iminente necessidade de operacionalização do agir 
preventivo, após quase 21 anos de tramitação no Congresso Nacional brasileiro, é 
promulgada a Lei n.º 12.305/10, que institui a PNRS, prevendo diretrizes 
determinantes para a estruturação e operacionalização da gestão integrada de 
resíduos e gerenciamento ambientalmente adequado de rejeitos. 
 
Dentre as diretrizes de gestão integrada, observa-se a hierarquia nas ações de 
gerenciamento, que deverão obedecer a uma sequência ordenada, que tem como 
primeiro comando a não geração e como último comando a disposição final 
ambientalmente adequada, permeando entre esses dois extremos as seguintes 
ações preferenciais do processo de gerenciamento: a redução, a reutilização e a 
reciclagem. 
 
No tocante aos princípios balizadores da gestão e gerenciamento determinados pela 
Lei n.º 12.305/10, no intuito da concretização do princípio da prevenção, a PNRS 
prevê como condicionante ao processo de licenciamento ambiental a 
obrigatoriedade da elaboração do plano de gerenciamento, pelos geradores de 
resíduos perigosos. 
  
Dessa forma, a PNRS, como parte integrante da Política Nacional de Meio Ambiente 
brasileira, inovou ao estabelecer como requisito para a obtenção da licença 
ambiental, de empreendimentos de alto risco ao equilíbrio dos ecossistemas, a 
elaboração e a periodicidade da revisão dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos, responsabilizando esses geradores pela gestão dos riscos inerentes às suas 
atividades. 
 
A logística reversa, prevista como instrumento da PNRS, é uma importante 
ferramenta na estruturação e execução da responsabilidade compartilhada pelo 
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ciclo de vida do produto, pois obriga que os fabricantes, os importadores, os 
distribuidores e os comerciantes estruturem sistemas de retorno, do resíduo gerado 
pelo pós-consumo, à cadeia produtiva, sendo indispensável a disponibilização ao 
consumidor de informações necessárias, quanto ao correto descarte dos resíduos 
gerados, pois este será o agente que dará início ao ciclo reverso. 
No âmbito da responsabilidade compartilhada, verifica-se que o plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos é a principal ferramenta para o encadeamento 
de ações ideais de gestão integrada, pois constitui o parâmetro para a elaboração 
das estratégias de concretização das metas da PNRS, ou seja, serão esses 
documentos que irão estabelecer os meios determinantes para a execução da 
operacionalização da PNRS, nos municípios. 

Em face do atual cenário brasileiro - em que são produzidos em media, por ano, 
cerca de aproximadamente 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos – os 
instrumentos de gestão dispostos na PNRS, sobretudo a logística reversa e os planos 
municipais de gestão integrada, constituem importantes ferramentas para a 
minimização dos reflexos do Antropoceno, bem como para a efetivação da 
necessária e urgente redução da produção de resíduos. 

Destarte, ocorre que, tais instrumentos, se eficazmente implantados e executados, 
propiciam a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos – mecanismo indispensável ao combate da prática da obsolescência 
planejada de qualidade, pressuposto da cadeia que induz e impulsiona a elevação 
do consumo de massa e a consequente produção de resíduos e geração de danos 
ambientais e ecológicos – ou seja, diante da constante instabilidade ambiental 
gerada pela atuação da força do Homem sobre toda a paisagem da Terra é 
indispensável a realização de mecanismos vocacionados à manutenção dos limites 
de resiliência do planeta. 
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Resumo 
A coleta seletiva tem assumido importância na sustentabilidade das cidades. Porém, 
muitos rejeitos ainda chegam ao sistema, o que onera a triagem pelos catadores. 
Objetivou-se calcular a perda de receita decorrente da não separação adequada dos 
resíduos na origem e os custos que estes rejeitos implicam para o sistema. Realizou-
se um estudo em uma cooperativa de materiais recicláveis de Londrina, Brasil. Para a 
análise da viabilidade económica, calculou-se o Valor Presente Líquido (VPL) e o 
Tempo de Retorno do Investimento (payback descontado). Observou-se que cerca de 
13% do material que é comercializado pela cooperativa é considerado rejeito. Este 
rejeito apresentou uma perda de receita expressiva à cooperativa. 

Introdução 
Os avanços tecnológicos, por vezes, comprometem os recursos naturais e geram 
grandes quantidades de resíduos sólidos. Este crescente aumento na geração de 
resíduos é motivo de preocupação para os gestores municipais. 
 
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais, a geração total de resíduos sólidos urbanos no Brasil em 2015 foi de 
aproximadamente 79,9 milhões de toneladas, 1,6% a mais do que no ano anterior1. 
 
Após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010)2, a 
coleta seletiva tem assumido maior importância para o desenvolvimento sustentável 
das cidades. Porém, muitos rejeitos ainda chegam ao sistema, o que onera e dificulta 
o processo de triagem pelos catadores. Portanto, objetivou-se calcular a perda de 
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receita decorrente da não separação adequada dos resíduos na origem e os custos 
que estes rejeitos implicam para o sistema. 

Material e métodos 

Caracterização e quantificação dos resíduos 
Realizou-se um estudo na Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis e 
Resíduos Sólidos (Cooper Região) de Londrina, Brasil, fundada em 12 de setembro de 
2009, com a colaboração de mais de 100 catadores. A pesagem dos rejeitos, para 
levantar a quantidade gerada por dia de trabalho, foi realizada em 17 dias do mês de 
julho de 2016. Em seguida, foi determinada a composição gravimétrica dos rejeitos 
em 48 bags, a partir da técnica de amostragem prevista na NBR 100073. 

A separação do rejeito que chega à Cooperativa é feita no momento que o material 
reciclável passa pela esteira, no processo de triagem. Após esse processo, o rejeito é 
armazenado em big bags, até que a coleta seja realizada pela prefeitura, cuja 
frequência é de três vezes por semana. 

Análise econômica 
A quantidade de material comercializada pela Cooperativa no período de estudo foi 
considerada no cálculo da perda de receita. Para realizar a análise econômica, foi 
necessário medir a quantidade em massa dos resíduos considerados rejeitos para a 
cooperativa. 

Após obter a quantidade total de cada material considerado como rejeito e a 
quantidade de material comercializado, pode-se calcular a perda total de receita do 
mês. Para tanto, levantou-se o fluxo de caixa da Cooperativa e, sabendo que todo o 
processo já está incluso no custo, foi possível calcular o gasto que se tem ao coletar e 
triar um resíduo que não tem retorno financeiro. 

Para analisar se a coleta seletiva realizada pela Cooper Região é viável 
economicamente, calculou-se o Valor Presente Líquido (VPL). Por fim, segundo Bruni 
et al.4, é imprescindível verificar em quanto tempo o capital investido será 
recuperado. Para isso utilizou-se o cálculo do payback descontado. 

Resultados e discussão 
Observou-se que cerca de 13% do material que é comercializado pela cooperativa é 
considerado rejeito e, deste montante, foram encontrados materiais que são 
recicláveis, porém não são comercializados devido à falta de tecnologia para 
reaproveitar o material ou devido à sujeira ou contaminação com outros resíduos. 
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Campos e Borga5 amostraram os resíduos coletados por uma cooperativa da cidade 
de Caçador-SC e obtiveram o valor de 10,98% de rejeito em suas análises e atrelaram 
este índice à falta de conscientização dos moradores ao separar os resíduos para a 
coleta seletiva. 
 
Segundo Varella e Lima6 um sistema de coleta seletiva planejado e adequado para a 
população, ou seja, que tenha elevada frequência, ampla cobertura e sistema porta a 
porta, pode acarretar um elevado custo de coleta, porém é compensado se for 
considerada a redução do índice de rejeito, o que resulta na minimização de custos 
com o transporte para coleta e a triagem. 
 
Na Figura 1 apresenta-se a porcentagem dos quatros tipos de materiais, em sua 
quantidade total, considerados para fazer a análise econômica. 

 
 

Figura 1: Parcela dos materiais relevantes para análise econômica. 
 
A partir dos dados coletados foi possível obter o custo que os três tipos de rejeito 
resultam para a Cooperativa. Para os cálculos dos custos também levou-se em 
consideração a energia elétrica, limpeza, gás, mantimentos, água, combustíveis, 
transporte e os custos de pagamentos para os funcionários. 
 
Como este processo não é perfeito, as falhas acarretam em perda de receita ao 
sistema inteiro. No mês de julho a Cooperativa teve cerca de R$ 7.589,56, somando o 
resultado dos três tipos de rejeito gerados. 
 
Os rejeitos resultaram numa perda de receita expressiva à cooperativa, valor que 
poderia ser utilizado para melhoria do processo como um todo e também acarretaria 
em um aumento do lucro de 1.115% para os cooperados ou um aumento salarial de 
17% por cooperado. Este valor poderia ser utilizado para investimentos internos, 
manutenção, melhorias na operação dentre outras opções para qualificar o sistema 
ao todo. 
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Para efeito dos cálculos aqui realizados, a taxa de juros adotada foi a Taxa SELIC 
definida pelo COPOM, para o período de 16 de abril a 30 de maio de 2017, de 11,25% 
ao ano. Considerou-se que a aquisição do equipamento necessário para o 
procedimento de segregação do material reciclável exigiu um investimento inicial de 
R$ 60.000,00. Todo este equipamento tem previsão de utilização por um período de 
20 anos e não foram considerados valores residuais de forma a compensar a não 
imputação de despesas incorridas na manutenção corretiva destes. Portanto, para 
um período de 20 anos, o VPL foi de R$ 3.996,50. Como o VPL > 0, a uma taxa de 
atratividade que considerou o juro básico no período da análise, nota-se que a 
decisão econômica é favorável à sua realização. 

Quanto ao payback descontado, o tempo de recuperação do capital investido 
encontrado foi de aproximadamente 16 anos e 6 meses. Realizadas as análises de 
viabilidade, nota-se que, embora o projeto apresente resultados positivos sob a ótica 
financeira, estes são muito pequenos, o que significa assumir riscos elevados. No 
entanto, se considerado que ele cumpre uma função social e ambiental e ainda é 
capaz de gerar receitas adicionais sua implantação ou continuidade deve ser 
considerada. 

Conclusões 
Os 13% de rejeito coletados e triados acarretaram em uma perda de receita mensal 
de R$7.589,56 à Cooperativa. Tal valor poderia ser revertido em um aumento salarial 
de 17% para cada cooperado. Considerando as análises do VPL pode-se afirmar que 
este projeto é economicamente viável e o valor inicial de implantação tem um tempo 
de retorno financeiro de 16 anos e 6 meses. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a ferramenta utilizada para  cálculo do índice 

de reciclabilidade e do índice de recuperabilidade (IRR) de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (EEE) e sua contribuição na Economia Circular, no Brasil. A metodologia 

empregada foi a análise documental. Os resultados apresentam que a ferramenta 

utilizada na Comunidade Europeia é a IEC/TR62635:2012 e que a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas está em processo de análise para implantá-la no Brasil. Se aplicada 

a metodologia para os novos EEE, o retorno de matérias-primas secundárias, ao 

mercado brasileiro até o ano de 2020, será de 29,4MT de Al; 27,2MT de Cu; 550,2MT 

de Fe; 169,0MT de plástico e 28,8MT de vidro. 

Introdução 

As matérias-primas são essenciais para a economia e para manter nossa qualidade de 

vida. Desenvolvemos novos materiais a partir de materiais preexistentes, sendo a 

reciclagem de matéria-prima fundamental para a sobrevivência humana. Os resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), quando descartados de maneira 

seletiva, são fontes de matéria prima secundária, mas quando descartados de forma 

incorreta causam impactos negativos.  A preocupação com os impactos ambientais se 

justifica pelo fato de que entre os componentes dos dispositivos eletrônicos existirem 

substâncias e materiais tóxicos como Pb, Cd, Hg, bifenilas policloradas (PCBs) e éter 

difenil polibromados (PBDE) (Debnath; Roychowdhury; Kundu, 2016)1. De acordo com 

Ogondo, Williams e Cherrett (2011)2 cinco categorias de materiais estão presentes nos 

REEE, sendo: metais ferrosos, metais não ferrosos, vidro, plásticos e outros materiais. 

O Parlamento Europeu, em 2003, apresentou as Diretivas nº 2002/95/CE e nº 

2002/96/CE relativas à restrição do uso de substâncias perigosas em EEE e a gestão 

dos REEE, respectivamente. Posterior a publicação, em 2003, os países pertencentes a 

Comunidade Europeia (CE) se viram obrigados a gerenciar de forma correta seus REEE, 

tendo que controlar as substâncias presentes nos equipamentos elétricos e 

eletrônicos (EEE), bem como os processos de valorização pós consumo. O sistema de 

gestão estabelecido determina a Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), 
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sendo o produtor responsável em gerenciar seus produtos pós consumo de forma 

individual ou colectivamente (Europa, 2011; União Europeia/UE, 2012)4,5. 

Concomitantemente as Diretivas de 2012 a International Electrotechnical Commission 

(IEC) apresentam a IEC/TR 62635:2012, cujo objetivo é fornecer uma metodologia para 

o cálculo do índice de reciclabilidade e do índice de recuperabilidade (IRR) de EEE

(IEC/TR 62635, 2012)6. Esta metodologia exige que produtores e recicladores

disponibilizem informações sobre a composição dos materiais, peças que oferecem

riscos ao ambiente e facilidade ou dificuldade nos processos de valorização. O

estabelecimento de diretivas, onde na concepção do produto, possa ser avaliado o IRR

vem de encontro aos princípios da Economia Circular, que acorda na redução,

reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Pesquisas envolvendo

cálculo do IRR e a aplicação dos resultados para melhoria no ecodesing do produto já

foram desenvolvidas por Leite e Mastelari (2013)7, Delogu et al. (2016)8, Berzi et al.

(2016)9. No Brasil, a Lei Federal nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos

Sólidos e estabelece como princípio a Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de

vida dos produtos, onde fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,

consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos

resíduos sólidos são responsáveis pelas ações de gerenciamento dos resíduos de

produtos passiveis de logística reversa, onde se enquadram os “equipamentos

eletroeletrônicos e seus componentes”(Brasil, 2010)10. Sendo esta uma tendência

mundial, inicia-se no Brasil, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) o

estudo da implantação da IEC/TR 62635:2012, no entanto, a ausência de normalização

sobre o sistema de gestão a ser adotado, bem como a falta de definição da

responsabilidade de cada ator perante o gerenciamento dificultam esta implantação.

Mediante o exposto, esta pesquisa teve como objetivo analisar a ferramenta utilizada

para o cálculo do índice de reciclabilidade e do índice de recuperabilidade (IRR) de

equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) e sua contribuição na Economia Circular,

no Brasil.

Metodologia 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa foi utilizada a análise documental. O 

levantamento dos documentos foi realizado no acervo de periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em especial nas bases 

Sciense Direct, Scielo, Scopus e Web of Sciense, obras literárias e sites oficiais de 

órgãos governamentais e não governamentais. A análise documental consistiu na pré-

seleção dos documentos; na exploração do material e no tratamento dos resultados. 

Resultados e conclusões 

Constatou-se que a ferramenta utilizada é determinada pelo Relatório Técnico (RT) 

IEC/TR 62635:2012, que disponibiliza uma metodologia para a troca de informações 

que envolvem os fabricantes e os recicladores de EEE e para o cálculo dos índices de 
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reciclabilidade e recuperabilidade. O RT indica seis etapas que devem ser seguidas 

para o cálculo (Figura 1). Durante cada etapa as peças devem ser categorizadas de 

acordo com o material, quantificada a massa e registradas as informações para serem 

inseridas nas fórmulas apresentadas na Tabela 1. 

 
Figura 1: Fluxo para cálculo do índice de reciclabilidade e do índice de 

recuperabilidade Fonte: Adaptado (IEC/TR 62635, p. 18, 2012) 

Tabela 1: Variáveis para o cálculo do IRR de EEE 
Índice Fórmula Variáveis 

Reciclabilidade 

(RCYC) 
=  (  .  )    . 100    [%]      

 

mEEE = massa total do 
produto 

 m i = massa da peça ith 

RCR i = índice de reciclagem 
da peça ith 
RVR i = índice de 
recuperabilidade da peça ith 

Recuperabilidade  

(Rcov)  
=  ( .  )    . 100    [%]      

 

Este sistema de controle de informações, fornecidos tanto por recicladores como por 

fabricantes, subsidia a criação de produtos com alto índice de reciclabilidade e 

recuperabilidade. A implantação de um sistema de gestão adequado, como a logística 

reversa para REEE, no Brasil, ocasionará benefícios como: (I) sociais – geração de 

empregos e fortalecimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

(CCMR); (II) econômicos - maior retorno ao mercado de matérias-primas advindas da 

reciclagem de REEE e (III) ambientais - redução de gasto energético por conta de uso 

de reciclados (ABDI, 2012)11. A Tabela 2 apresenta a geração e o impacto potencial 

médio do retorno de MPS ao mercado, até ao ano de 2020, se sistemas como 

ecodesing, cálculo de IRR e gestão adequada de REEE forem implementados. 

Tabela 2: Geração e impacto potencial médio do retorno de MPS
Material Estimativa de volume de MPS 

gerada a partir do sistema de 
Preços médios

das sucatas 
(U$$/tonelada)** 

Impacto potencial 
médio no 
mercado 
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logística reversa 
 (mil toneladas)* 

Alumínio 29,4 $8.250,00 $242.550,00 

Cobre 27,2 $51.150,00 $1.391.280,00 

Ferro 550,2 $825,00 $453.915,00 

Plástico 169 $999,90 $168.983,10 

Vidro 27,8 $45,50 $1.264,90 

Fonte: *ADBI (2012); **litorallimpo.com (2017) 

Como demonstrado, os REEE são fontes de MPS e possuem um alto índice de 

reciclabilidade. A recuperação e reciclagem de recursos tornaram-se uma 

necessidade, dada a escassez, a finitude e as flutuações de preços dos recursos 

naturais, bem como os custos dos impactos ambientais decorrentes da extração de 

recursos, transporte e processamento industrial.  
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Resumo 

Este artigo apresenta uma experiência de construção coletiva de conhecimento na 

área de comunicação e educação, desenvolvida no âmbito do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia (INCT) para Mudanças Climáticas, Brasil. A inclusão da 

“transferência de conhecimentos para a sociedade” como uma das missões dos 

institutos nacionais de ciência e tecnologia trouxe um novo paradigma para as ações 

e estratégias de divulgação da ciência no país. A medida possibilitou a propagação de 

resultados científicos para além das fronteiras da comunidade acadêmica. O 

aprimoramento dessa iniciativa passa pela ampliação dos atores envolvidos no 

processo de construção do conhecimento e pela elaboração de indicadores para 

verificar o seu impacto na sociedade. 

Introdução 

A chamada do programa dos institutos nacionais de ciência e tecnologia (INCT)a 

ampliou o escopo dos recursos alocados pelo governo brasileiro em pesquisa e 

desenvolvimento, estabelecendo, além dos requisitos de Pesquisa, Formação de 

Recursos Humanos e Internacionalização, outras duas missões: 1) Transferência de 

Conhecimentos para o Setor Privado e/ou Setor Público e 2) Transferência de 

Conhecimentos para a Sociedade. A medida deu dimensão inédita às ações de 

divulgação da ciência, fomentando a cultura científica no país. 

No detalhamento do item “Transferência de Conhecimentos para a Sociedade”, o 

edital determina que a divulgação de resultados seja caracterizada pela utilização de 

outros instrumentos, além da publicação científica.1 Atendendo a essa 

a 
O primeiro edital do programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), lançado pelo governo 

brasileiro em 2008, financiou 123 centros de pesquisa em 11 estados brasileiros, com o objetivo de mobilizar e 
agregar os melhores grupos de pesquisa científica e tecnológica voltados ao desenvolvimento sustentável, em 
projetos com vigência de seis anos. O segundo edital, lançado em 2014, contemplou 252 projetos de INCTs. 
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recomendação, o INCT para Mudanças Climáticas montou uma equipe de três 

bolsistas exclusivamente para o desenvolvimento de atividades e materiais de 

divulgação da ciência (uma jornalista com especialização em jornalismo científico e 

posterior mestrado em divulgação científica e cultural, uma profissional de 

propaganda e marketing e um biólogo com doutorado). 

Comunicação Pública de Ciência 

Uma comunicação eficiente da ciência produzida em um país é instrumento de 

cidadania, na medida em que não só coloca a sociedade a par da destinação dos 

recursos públicos investidos em C&T, como também a torna partícipe dos processos 

decisórios na área, principalmente em situações que envolvam riscos e conflitos de 

interesse.2 O termo Comunicação Pública ganha visibilidade quando é percebido 

como um agente catalisador da transparência nas esferas governamentais e privadas 

e do direito do cidadão de se informar e de ser informado sobre tudo o que for de 

interesse público, favorecendo o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à 

democratização da informação.2 

A Comunicação Pública de Ciência está relacionada ao papel social que esta exerce 

na sociedade. Soma-se a isso o aumento da competitividade no ambiente de 

pesquisa; os investimentos públicos de recursos financeiros, de tempo e em 

capacitação dos pesquisadores; o reconhecimento de que o exercício pleno da 

cidadania passa pelo acesso às informações de ciência e tecnologia; a necessidade de 

registrar a posição da ciência nas decisões políticas e econômicas do país; e, por 

conseguinte, a necessidade de “legitimação perante a sociedade”, por meio da 

conquista do interesse da opinião pública, dos políticos, da sociedade organizada e 

da mídia.3 

Desde o início deste século, a ciência tem sido acionada pelo Estado com uma 

intensidade e uma abrangência ímpares, para subsidiar a tomada de decisões a 

respeito de temas que influenciam diretamente a vida do cidadão. Os impactos das 

mudanças climáticas são um dos maiores exemplos dessa demanda por interação 

ciência-políticas públicas. Mas, para colocar os stakeholders no centro das discussões 

sobre temas na área de C&T, é necessário desenvolver e consolidar uma cultura 

científica que os inclua no processo de forma consistente e efetiva. 

O conceito de cultura científica que embasou este trabalho estrutura-se em quatro 

quadrantes de uma espiral (Figura 1).4 O INCT para Mudanças Climáticas procurou 

atuar em todos eles. No quadrante I, destacam-se as mais de 1.000 publicações 

geradas no âmbito do programa, entre artigos, livros e capítulos de livros. No 

quadrante II, insere-se a formação de recursos humanos – em seis anos, foram 
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concluídos 332 mestrados, 230 doutorados e 104 pós-doutorados, além de 152 

iniciações científicas. No quadrante III, estão incluídas as atividades e produtos 

educacionais. No quadrante IV, houve um esforço conjunto do INCT para Mudanças 

Climáticas e as instituições apoiadoras e parceiras, para a interação com os meios de 

comunicação. 

Figura 1: Espiral da Cultura Científica 

As ações no âmbito do INCT para Mudanças Climáticas 

O trabalho da equipe de divulgação científica do INCT para Mudanças Climáticas 

resultou em 12 participações do Instituto em eventos de popularização da ciência; 

dez cartilhas educacionais; dois CD-ROM interativos; um desenho animado 

educacional; um quiz educacional interativo; 12 vídeos educacionais; e um portal na 

Internet para reunir os produtos gerados. Na área de divulgação de resultados 

científicos, foram organizados cinco relatórios de atividades do INCT para Mudanças 

Climáticas. 

A linha editorial dos materiais produzidos observou sempre três premissas básicas: 1) 

apresentar conhecimento científico de fronteira, geralmente inédito em seu formato 

de apresentação e linguagem, dirigido a público amplo; 2) evitar repetir abordagens 

já excessivamente exploradas pela indústria cultural e a comunicação de massa; 3) 

Oferecer ao público não especialista o mesmo aspecto inovador e precisão de 

informações que o cientista espera encontrar em um artigo acadêmico. 

Cada tema abordado constituiu-se em um processo novo de elaboração e adequação 

de linguagem, e de encontrar a medida certa do discurso, que não pode ser 

excessivamente técnico, nem simplista a ponto de omitir do leitor a relevância da 
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pesquisa. Por exemplo, foram abordados conceitos como o efeito estufa (em 2009, 

quando o termo ainda era pouco conhecido pelo público amplo), a pegada ecológica 

(Figura 2), os rios voadores e a agricultura de baixo carbono. 

Figura 2: Capa da cartilha sobre pegada ecológica 

Considerações finais 

A percepção da importância de interagir com a sociedade precisa ser internalizada 

pela comunidade científica, como um instrumento de valorização da cidadania e da 

própria pesquisa. Essa interação envolve uma série de aspectos relacionados à 

comunicação pública da ciência, aos usos sociais da ciência e tecnologia e à 

conscientização e sensibilização sobre os riscos inerentes à sociedade 

contemporânea. 

O aprimoramento dessa nova postura no âmbito da comunidade científica e dos 

órgãos financiadores de projetos de pesquisa e desenvolvimento passa pela 

ampliação e diversificação dos atores envolvidos no processo de construção do 

conhecimento, abarcando as diferentes percepções, e pela elaboração de 

indicadores para verificar o seu impacto na sociedade. 
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FFigura 1: Razões que originam o consumo de água da torneira 

70

Parte  IV



1. U. De - Alterações climáticas, riscos ambientais e problemas de saúde: breves Considerações,
página 1–11. Coimbra, (2010).

2. COELHO, Bruno André da Costa - Mestrado Integrado em Engenharia Química - Estudo do
tratamento de águas residuais urbanas. Porto. (2008).

3. ONU – Declaração universal dos direitos da água. Disponível em: http://www.agda.pt/declaracao-
universal-dos-direitos-da-agua.html.

4. Carta Europeia da Água, Artigos de apoio Infopédia, Porto: Porto Editora, 2003-2016. Disponível
na Internet: https://www.infopedia.pt/$carta-europeia-da-agua

71

Parte  IV



ANÁLISE CRÍTICA DAS RELACÕES ENTRE A SOCIEDADE E 
NATUREZA COMO FUNDAMENTO PARA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Erica Tobias de OLIVEIRA1, Christiano NOGUEIRA2 
1

 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Rede para o Ensino das Ciências Ambientais, 
Universidade Federal do Paraná, Matinhos, Brasil.  
 2
 Professor do Programa de Pós-graduação em Rede para o Ensino das Ciências Ambientais, 

Universidade Federal do Paraná, Matinhos, Brasil. 
ericatobias@live.com; christiano@ufpr.br 

Resumo 
Como um estudo teórico, analisamos os fundamentos das relações entre a sociedade e 
natureza para uma proposta de Educação Ambiental. Nossos estudos mostram que a 
natureza é vista como exterior ao ser humano, sendo atribuído a ela, valor como fonte 
de recursos a serem explorados e subordinados aos interesses do mercado, o que vem 
causando grande destruição dos recursos naturais. Com base no exposto, há uma 
necessidade cada vez mais crescente de um sistema econômico que privilegie os 
recursos naturais baseado nas necessidades humanas para a construção de 
conhecimentos em Educação Ambiental para que haja um fazer pensar em relação às 
questões ambientais. 

Introdução 

Na atual realidade, onde o mundo é muito rápido e dinâmico em relação às 

mudanças, existe toda uma competitividade entre os sujeitos que fazem com que 

todas as relações sociais, econômicas e políticas aconteçam, o que traz consequências 

ao meio natural. Destarte, o atual modelo de sociedade, que preza pelo consumo 

exacerbado, pela acumulação e pela grande concorrência, surge a necessidade de 

análise de como o ser humano se enxerga em meio a toda essa dinâmica que é 

imposta pela ideologia dominante e como modelo de produção associado afeta os 

recursos naturais existentes. Nesse sentido, a Educação Ambiental torna-se uma 

ferramenta de transformação da sociedade e deve ser realizada de forma, que faça 

sentido aos sujeitos envolvidos, que haja uma apropriação fundamentada do 

conhecimento, e se construa a emancipação do sujeito ativo e consciente de sua 

realidade. 
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Educação ambiental, sistema econômico e recursos naturais 

O sistema capitalista, como sistema econômico vigente e hegemônico vem, 

desde o seu surgimento evoluindo suas técnicas, se aperfeiçoando e reestruturando de 

acordo com as novas tecnologias disponíveis, para que consiga sustentar suas bases e 

não entrar em colapso, como consequência, há uma pressão cada vez maior das 

reservas naturais, com sua contínua exploração. Isso demonstra uma forma de 

repensarmos como a sociedade deve se relacionar com a natureza. 

 Para Leonard (2011), deve haver uma readequação de todo o sistema, haja 

vista que, “Se não reavaliarmos os sistemas de produção e extração e não 

modificarmos a forma como distribuímos, consumimos e descartamos nossas coisas- 

modelo que chamo de extrair-fazer-descartar, o ritmo da economia matará o planeta.” 

(p.14). 

Não dá para manter, segundo Leonard (2011), um sistema linear em um 

planeta com recursos finitos para que o sistema se sustente será necessária uma total 

remodelagem dos modos de produção, onde a questão econômica subsiste da 

disponibilidade dos recursos planetários e, para que um subsistema (econômico) 

consiga sobreviver dento de um sistema fixo, “[...] para que um sistema exista dentro 

de outro, deve respeitar os limites do primeiro. As dimensões e a capacidade da Terra 

não mudam.” (p.11). 

Neste contexto, em uma sociedade capitalista não há como se manter a ideia 

de desenvolvimento sustentável uma vez que, esse sistema contraditório possui 

interesse apenas na acumulação de capital e geração de riqueza e para que isso 

aconteça há uma grande pressão existente no meio ambiente, que é de onde vem as 

bases para que o sistema se sustente. Uma nova forma de produzir as necessidades 

para a sociedade precisa deve considerar o que realmente são aquelas necessidades 

para a manutenção da vida humana e de outras espécies ou as necessidades com um 

enfoque mercadológico e o papel do Poder Público neste processo é de fundamental 

importância. 
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O meio ambiente ecologicamente equilibrado é de dever e responsabilidade do 

Poder Público e da coletividade, que juntamente deveriam zelar por sua defesa e 

preservação, já que a forma de apropriação da sociedade como um todo, afeta e pode 

provocar danos que venham a ameaçar sua integridade. (QUINTAS, 2005).  

Destarte, a educação, vista como um processo formativo dos cidadãos através 

de sua instituição formal (a escola) deveria trazer à tona, conscientizar esses sujeitos 

sobre as relações existentes em todo esse processo de exploração causada ao meio 

ambiente que culmina, como no exposto acima, no consumo, para que estes se 

tornem críticos e emancipados, conforme os preceitos de uma Educação Ambiental 

Crítica. 

A educação ambiental é uma ferramenta de transformação da sociedade e 

deve ser realizada de tal forma, que faça sentido aos seres envolvidos, que haja uma 

apropriação fundamentada do conhecimento, para que assim se construa a 

emancipação do sujeito ativo e consciente de sua realidade. A educação ambiental 

segundo Loureiro (2012), deve estar impregnada de intencionalidades, a fim de se 

atingir o objetivo de trazer à luz a consciência crítica de cada um, para que cada 

cidadão se reconheça e atue em todas as esferas sociais, política, econômica, 

ambiental e cultural tornando-o assim consciente que a realidade social imposta pode 

e deve ser questionada e não simplesmente aceita.

Segundo Sauvé (2008), uma educação ambiental crítica se faz a partir de 

questionamentos que são realizados a partir do confrontamento dos diversos saberes, 

científicos, cotidianos, experienciados, etc. já que “a educação é ao mesmo tempo o 

reflexo da dinâmica social e o cadinho das mudanças” (p. 30). Ainda para esta autora, 

toda educação ambiental deve conter “ação numa perspectiva de emancipação, de 

libertação das alienações” (p.31), onde o indivíduo se situa e se localiza como agente 

de transformação e responsável por toda a dinâmica social exploratória vigente. 

A educação ambiental, para Loureiro (2012), deve ser vista como um 

instrumento de transformação social, a fim de que leve as pessoas a pensarem e 

questionarem como a sociedade se comporta e como podem ter um poder de 

transformação dessa realidade a partir da consciência do poder de mudança que 
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possuem. Para que assim, haja uma mudança em todas as esferas politicas, sociais, 

ambientais, culturais e ideológicas em prol de uma realidade mais justa, humana e 

igualitária. A educação ambiental deve ultrapassar todo o conhecimento existente e 

crescer, já que não são engessados em sua essência. Com sua evolução novos saberes 

serão construídos à partir de fundamentações aliadas a toda ação prática do dia a dia. 

Considerações Finais 

Com base no exposto, há uma necessidade cada vez mais crescente de um 

sistema econômico que privilegie os recursos naturais baseado nas necessidades 

humanas ao invés do atual que preza pelas necessidades de um mercado, na 

acumulação de riquezas e geração de lucros exacerbados, por isso, a construção de 

conhecimentos em Educação Ambiental com este viés crítico torna se relevante, para 

que haja um fazer pensar em relação às questões ambientais. Para tal, surge a 

Educação Ambiental que, deve se embasar em teorias fundamentadas para que as 

ações decorrentes desse processo de apropriação sejam realmente transformadores 

com resultados palpáveis e realizados de forma que a apropriação dos conceitos faça 

sentido de acordo com seu empirismo, com seus conhecimentos já adquiridos para 

que a prática se torne real com uma autonomia e emancipação dos sujeitos. 
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Resumo 

Pesquisar o microclima do bairro onde está localizada a sua escola é uma iniciativa 
pontual, porém expansiva no despertar da curiosidade dos alunos envolvidos. A 
atividade de educação ambiental que propomos leva em consideração a realidade 
das escolas brasileiras, quanto à pouca ou nenhuma disponibilidade de recursos para 
atividades tecnológicas.  
Trata-se de uma ação interdisciplinar que visa a construção de uma estação de 
monitoramento ambiental de baixo custo para a verificação contínua de alterações 
do microclima do bairro onde se localiza a instituição num período de 12 meses. São 
utilizadas placas microcontroladas e seus respectivos sensores disponíveis no 
mercado. 

Introdução 

Em um contexto interdisciplinar o estudante será instigado ao protagonismo de um 
processo educacional significativo e contextualizado, por este motivo escolhemos um 
colégio de Ensino Fundamental, Médio e Técnico profissionalizante localizado na 
região central da cidade de Paranaguá,Paraná, Brasil, que está em funcionamento há 
90 anos.  

Segundo Dias1 (1998), a educação ambiental, por ser interdisciplinar; por lidar com a 
realidade; por adotar uma abordagem que considera todos os aspectos que compõe 
a questão ambiental – socioculturais, politicos, cientifico-tecnológicos, éticos, 
ecológicos, etc. ; por achar que a escola não pode ser um amontoado de gente 
trabalhando com outro amontoado de papel; por ser catalisadora de uma educação 
para cidadania consciente, pode e deve ser o agente otimizador de novos processos 
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educativos que conduzam as pessoas por caminhos onde se vislumbre a 
possibilidade de mudança e melhoria do seu ambiente total e da sua qualidade de 
experiência humana.  

O projeto e recursos 

O Colégio disponibiliza um projeto em contraturno para os estudantes realizarem 
pesquisas e grupos de estudo sobre tecnologia,  tendo o papel de possibilitar um 
maior contato do estudante com temas reais do mundo vivido por meio de 
ferramentas tecnológicas.  

A estação construída por alunos do Ensino Fundamental que participam do projeto 
em contraturno sobre novas tecnologias utiliza a placa microcontrolada Arduino2 e 
seus respectivos sensores. Por ser uma tecnologia Open Source e mundialmente 
conhecida, seu custo é relativamente baixo, porém com amplas aplicações.  

A montagem da estrutura que protege o Arduino e seus componentes conta com 
peças reaproveitadas coletadas entre os alunos e moradores do entorno. O projeto é 
desenvolvido no laboratório de ciências do colégio com uma equipe de 7 alunos 
interseriados e com a utilização de materiais de baixo custo. 

A referida estação conta com sensores capazes de monitorar temperatura, umidade, 
nível pluviométrico, PH da água da chuva, entre outros e comandados por uma lógica 
de programação desenvolvida em C++ pelos integrantes da equipe com apoio do 
professor. 

O projeto e interdisciplinaridade 

Inicialmente os participantes estudam eletrônica básica e linguagem de programação 
C++, conteúdos necessários para o projeto, porém não pertencem ao currículo 
escolar brasileiro. Porém, o estudo destes conceitos traz ao aluno benefícios em 
outras áreas do conhecimento, pois contribui para o raciocínio lógico, organização de 
ideias e a experimentação. 

A estação de monitoramento está equipada com sensores capazes de fornecer dados 
que posteriormente são analisados pelos alunos e divulgados para a comunidade 
escolar, por meio de feira de ciências e semana de integração escola/comunidade. 

Resultados e discussões 

Após os dados coletados e tabelados, começa a etapa de tratamento das 
informações. Para esta etapa os alunos já realizaram pesquisas prévias e debateram 
com os professores das respectivas áreas sobre temperatura, PH, umidade, índice 
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pluviométrico, análise gráfica, funções, entre outros. Destacando a característica 
interdisciplinar do projeto. 

O monitoramento dos parâmetros ambientais a serem encontrados no período de 
coleta servirão de base para a promoção da interdisciplinaridade e para a 
sensibilização e mobilização dos atores envolvidos.  

Conclusão 

O projeto promove o protagonismo juvenil, ou seja, o estudante preocupa-se com o 
ambiente escolar e o seu entorno, tenta trazer por meio da prática a compreensão 
de mundo e como devemos tratá-lo.  

Segundo Morin3 a compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação 
humana. Entretanto, a educação para a compreensão está ausente do ensino. O 
planeta necessita, em todos os sentidos, de competência mútua. 

Desta forma, impulsionando a formação de cidadãos numa perspectiva da educação 
para a sustentabilidade, compreendendo situações, onde a ação local destaca a 
percepção da dinâmica global. 
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NULO BAIXO MÉDIO ALTO SOMATÓRIO DOS SCORES 

Classe A (10-12) 0 1 3 1 10 

Classe B (13-15) 1 2 1 1 7 

Classe C (16-18) 0 1 2 2 11 
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Resumo 

A Ilha do Valadares é o bairro mais populoso do município de Paranaguá/PR, e 
apresenta consideráveis problemas decorrentes da ocupação desordenada dos 
espaços, o que ocasiona desequilíbrios no meio ambiente. Este estudo tem por 
objetivo investigar a percepção de professores do Ensino Fundamental e Educação 
Infantil de escolas públicas além dos agentes comunitários de saúde da Ilha de 
Valadares acerca da relação entre questões ambientais e saúde humana. Utilizou-se 
a estratégia de pesquisa qualitativa de grupo focal com finalidade de se coletar 
dados e posteriormente analisá-los.  Tanto professores quanto agentes comunitários 
de saúde reconhecem a relevância das temáticas, as quais podem nortear discussões 
nas escolas e nos serviços de saúde sobre a educação das crianças.  

Introdução 

A Ilha do Valadares é o bairro mais populoso do município de Paranaguá/PR com 
cerca de 30 mil habitantes. Encontra-se localizado a uma distância de 400 metros do 
centro de Paranaguá numa área de 2,8 quilômetros quadrados à margem esquerda 
do Rio Itiberê (IBGE, 2017)1.  

No bairro, existem diversos problemas que impactam negativamente a saúde 
publica, sendo que estes que poderiam ser reduzidos com ações de preservação 
ambiental e conscientização nas escolas da região.  No SUS, a estratégia de 
promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que 
determinam o processo saúde-adoecimento em nosso País (Brasil) – como, por 
exemplo: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, 
habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, 
urbanização desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada; e 
potencializam formas mais amplas de intervir em saúde (BRASIL, 2010)2. 
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Com base nesses aspectos, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: investigar a 
percepção de professores do Ensino Fundamental e Educação Infantil de escolas 
públicas além dos agentes comunitários de saúde da Ilha de Valadares acerca da 
relação entre questões ambientais e saúde humana. Posteriormente foram 
delimitados os seguintes objetivos específicos: definir as atribuições do ACS para a 
promoção da saúde da comunidade e apontar a importância do professor no 
processo de promoção de saúde. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa, pois por 
meio desta modalidade de pesquisa, é possível compreender sobre o universo 
simbólico e particular das experiências, comportamentos, emoções e sentimentos 
vividos, ou ainda, compreender sobre o funcionamento organizacional, os 
movimentos sociais, os fenômenos culturais e as interações entre as pessoas, seus 
grupos sociais e as instituições (MINAYO, 2008)3. O método utilizado para coleta de 
dados foi o grupo focal, onde participaram professores de ensino fundamental e 
educação infantil de escolas públicas e agentes comunitários de saúde atuantes na 
USB da Ilha de Valaderes/PR. A seguir serão apresentadas as atribuições do ACS para 
a promoção de saúde. 

O papel dos ACS e dos professores para a promoção de saúde 

A Organização Mundial da Saúde afirma que doenças e mortes prematuras muitas 
vezes são causadas por fatores ambientais modificáveis e as maiorias estão 
associadas com a precariedade das condições de subsistência dos sujeitos (OMS, 
2007)4. Deste modo verifica-se a emergência de que sejam adotadas medidas para a 
promoção de estratégias que permitam minimizar essa problemática e neste 
contexto, inclui-se a figura do ACS como um facilitador desse processo de promoção 
de saúde. 

O trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) contribui de forma significativa 
para a melhoria da saúde da população, uma vez que atua como elo entre 
comunidade e o serviço, mediando e encaminhando as demandas que surjam aos 
profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS). E, apesar de ser profissional recém-
inserido nas equipes de saúde e considerando sua inserção na comunidade, espera-
se que sua atuação ocorra com base na promoção da saúde. Araújo e Assunção 
(2004)5 apontam que o ACS realiza as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, e 
que sua atuação na promoção da saúde se limita na criação de ambientes favoráveis 
à saúde, à ação nos domicílios, no desenvolvimento de habilidades individuais para o 
auto-cuidado e na mobilização comunitária, considerando que essas demandas 
podem ser solucionadas com a melhor compreensão sobre o efeito das questões 
ambientais sobre a saúde humana por  intermédio da educação para a saúde, a qual 
pode promover mudanças de hábitos. A seguir será descrita a importância dos 
professores para a promoção de saúde. 

O papel da escola para a promoção de discussões acerca da relação entre questões 
ambientais e saúde humana é de suma importância, principalmente em parceria com 
os serviços públicos de saúde, aliados na busca de um aprendizado significativo das 
crianças da rede municipal quanto à relação ambiente e saúde. O professor, como 
mediador do processo de ensino e aprendizagem deve através de conhecimentos 
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teóricos vinculados a uma prática pedagógica emancipadora, envolver e instigar seus 
alunos a atuarem como agentes transformadores e partícipes de movimentos que 
defendam a preservação e a sustentabilidade do meio-ambiente, que lutem por 
melhores condições de vida e saúde. Deste modo, é possível reafirmar a importância 
do profissional de educação na promoção de saúde.  

Metodologia 

O presente estudo foi desenvolvido através de uma abordagem qualitativa 
utilizando-se de grupo focal como método de pesquisa e instrumento de coleta de 
dados. A seguinte técnica foi escolhida devido à riqueza na geração de informações 
que a interação dos entrevistados possibilita. De acordo com Trad (2009)6, a técnica 
de Grupo Focal busca colher informações que possam proporcionar a compreensão 
de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviços. A pesquisa foi 
desenvolvida na Ilha dos Valadares, município de Paranaguá, localizado no estado do 
Paraná – Brasil. O grupo entrevistado foi composto por 5 professores, e de maneira 
complementar foram abordados 2 agentes comunitários de saúde com as mesmas 
questões feitas aos professores, relacionadas a seguir. 

O grupo de professores, os quais foram designados como P1, P2, P3 e P4, atuam em 
um Centro de Educação Infantil (CMEI) e em uma escola municipal da Ilha dos 
Valadares. O local físico escolhido para a realização da entrevista foi o CMEI fora do 
horário das atividades. Foram selecionadas três questões: “Como as questões 
ambientais estão relacionadas com a saúde?”, “Como as questões ambientais afetam 
a qualidade de vida e o desempenho das crianças na escola no processo de ensino-
aprendizagem?”, “Qual sua sugestão ou como podem ser abordadas as questões de 
ambiente e saúde na escola?” e os ACS foram abordados em uma sala da UBS, sendo 
denominados como A1 e A2. A seguir serão apresentados a discussão e os resultados 
das pesquisas. 

Discussão e Resultados 

Entre as principais respostas dos professores podem-se destacar: 

 “...mas será que tem água encanada, será que tem luz?  Essa mãe veio dizendo que a 
situação esta difícil...”(PROFESSORA P1); “... o ambiente onde eles vivem, eles 
adquirem essas doenças porque eles não tem higiene ou que tem uma valeta a céu 
aberto próximo a casa deles...” (PROFESSORA P2); “Eu me vejo de mãos atadas, eu 
tenho uma aluna muito inteligente, aquela a top de todas, ela lê bem, escreve bem, 
mas tem a questão da higiene, os coleguinhas percebem que ela vem sujinha e eles 
fazem a distinção assim, eles percebem desde pequeninho” (PROFESSORA P3) e, “Ela 
esta nesse momento perdida de piolho ... quando eu abri o cabelo dela eu fiquei 
horrorizada” (PROFESSORA P4).

Percebe-se pelas respostas dos professores que estes reconhecem os aspectos que 
causam impacto na qualidade de vida e no desempenho das crianças na escola no 
processo de ensino-aprendizagem, e também percebem a necessidade de uma 
atuação proativa para a promoção da saúde quando sugerem desenvolver parcerias 
entre as secretarias de educação e saúde, considerando que existe certa dificuldade 
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em estabelecer troca de informações com os profissionais de saúde acerca do 
quadro clínico dos alunos. Comungando com essa ideia, Demarzoe e Aquilante 
(2008)7 apontam que a escola é espaço de grande relevância para promoção da 
saúde, considerando que iniciativas de promoção da saúde escolar constituem ações 
efetivas para a consecução dos objetivos citados, o que pode ser potencializado no 
Brasil pela participação ativa das equipes de Saúde da Família, sempre em associação 
com as equipes de educação.  

Os entrevistados A1 e A2, quando questionados sobre aspectos que impedem um 
trabalho efetivo na promoção da saúde da comunidade, listaram as seguintes 
questões: sentimento de impotência para desenvolverem ações educativas, seja por 
dificuldade de estabelecerem parcerias e suporte com recursos materiais e 
financeiros, seja pela necessidade de capacitação para que estes possam atuar no 
desenvolvimento de estratégias. Destacaram ainda, a necessidade de serem 
abordados temas relacionados à sexualidade, prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, controle de natalidade, saúde bucal para as crianças e nutrição, etc.   

Considerando estes aspectos, Silva e Dalmasso (2008)8 defendem que o ACS deve ser 
visto como um elemento de suma importância nas estratégias de promoção da 
saúde, tendo em vista que este apoia o autocuidado, fomenta a cidadania e a 
transformação social. No entanto, destacam que, outras dimensões precisam ser 
consideradas na discussão das expectativas de atuação do ACS e dos desafios para o 
“novo” perfil desse profissional, como mecanismos de seleção, processos de 
capacitação e a sistemática da supervisão adotada. E deste modo, pode-se afirmar 
que ao se estabelecerem-se parcerias entre professores e ACS, a promoção de saúde 
de forma efetiva pode ser uma realidade a ser instalada naquela comunidade. 
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Resumo 

A pesquisa se propôs a formar propagadores de hábitos ambientalmente sustentáveis 

através de intervenção na escola de ensino fundamental objeto do estudo. Para tanto, 

foram realizadas oficinas de trabalho e estudo com um grupo de crianças do 5º ao 9º 

anos em encontros pré-agendados, no ambiente escolar, afim de obter diagnóstico da 

comunidade sob o olhar e a vivência das crianças. Aliado às oficinas foram aplicados 

questionários (sócio-econômico e ambiental) para subsidiar o diagnóstico, descobrindo 

as carências e os aspectos positivos daquela localidade, bem como o perfil das famílias 

dos alunos participantes ou não do projeto. As atividades contaram com a parceria  do 

projeto “Reflorestar” que estimula o reflorestamento na comunidade com plantas 

nativas e a produção de suas próprias hortaliças e plantas medicinais. 

Introdução 

A lei federal (11.445 de 05/01/2007) preconiza, em seus princípios, o controle e 

participação social nas decisões relativas ao tema saneamento, assim como a 

universalização dos serviços.1 No entanto qual o nível de inserção da comunidade 

estudada nas decisões governamentais e até que ponto esta comunidade possui 

requisitos mínimos de conhecimento ambiental para entender seu papel e pleitear 

participação na temática? Nesse particular surgem algumas variáveis de importância 

no desenvolvimento do trabalho como: o nível de mobilização socioambiental em um 

grupo pode ser medido pela observação de seu comportamento ambiental? É preciso 

entender as questões que levaram àquele grupo à situação atual diagnosticada, assim 

como também, debater o dever do Estado, discutindo sobre o papel de cada um nessa 

conjuntura. Por se tratar de um grupo tão jovem será possível mobilizar social e 

politicamente um grupo de alunos de ensino fundamental para a questão ambiental e 
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sanitária? Qual será o envolvimento do núcleo familiar? Qual a melhor maneira de 

trabalhar sustentabilidade ambiental com jovens e comunidade?  

Metodologia 

A metodologia escolhida baseava-se fundamentalmente nas possibilidades de 

participação efetiva do grupo estudado. Algumas atividades, propositadamente, 

precisavam ser realizadas dentro do contexto familiar dos alunos. Como 

procedimentos metodológicos, foi realizado levantamento bibliográfico da temática 

abordada; visitas à Escola e adjacências; observação direta; registro fotográfico; 

formulários de pesquisa; documentação escolar e oficinas de estudo. 

Área de estudo e participantes da pesquisa 

Figura 1: Escola de Ensino Infantil e Fundamental Maria Helena Moreira 

O estudo foi realizado no bairro Jandaiguaba, município de Caucaia (região 

metropolitana de Fortaleza). Ainda que a comunidade pertença ao município com o 

3º PIB no estado do Ceará,2 há perceptível carência de infra estrutura, começando pela 

ausência de saneamento. De acordo com a pesquisa realizada 100% do esgoto 

produzido pelos entrevistados é lançado, na sarjeta ou em fossas improvisadas, sem 

qualquer tratamento no logradouro público, tal como exemplo observado na figura 2. 

A maioria das ruas não possui calçamento e o lixo é depositado em locais impróprios 

uma vez que a coleta não chega a todos os logradouros. A renda das famílias, onde 

basicamente uma pessoa na família mantém os demais, possui grande concentração 

na faixa de R$ 781,00 até R$ 1.300,00 (aproximadamente um salário mínimo), 

conforme tabela 1, abaixo. Há casos de famílias cuja única renda é o auxílio do 

programa do Governo Federal “Bolsa Família”. A maioria dos entrevistados (66%) não 

cursaram o ensino médio, trabalhando em funções como servente de pedreiro ou na 

lavoura, quando há chuvas. A comunidade tem ainda bastante área verde e algumas 

lagoas, sendo a principal próxima à Escola onde foi realizada a pesquisa. De acordo 

com o Projeto Político Pedagógico da escola no ano de 2017 foram matriculados 635 

alunos desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino jovens e adultos.3 
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Figura 2 – Esgoto no logradouro público 

Tabela 1: Renda mensal das famílias entrevistadas 

Faixa de Renda Famílias % 

Até R$ 260,00 3 8% 

De R$ 261,00 a R$ 780,00 7 18% 

De R$ 781,00 a R$ 1.300,00 24 63% 

De R$ 1.301,00 a R$ 2.600,00 3 8% 

De R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00 1 3% 

Mais de R$ 3.900,00 0 0% 

Dos participantes da pesquisa foram considerados dois grupos: 

Grupo 1: 16 alunos da escola (distribuídos entre 5º e 9º ano do fundamental)

Grupo 2: Famílias entrevistadas da comunidade escolar

Com o grupo 1 foram realizadas 6 oficinas pré-agendadas com temas referentes ao 

meio ambiente e saneamento além de gincana de tarefas com pontuação onde a 

equipe vencedora ganharia um prêmio simbólico.  

Figura 3 – Intervenções na escola (Grupo 1) e entrevistas (Grupo 2) 

Para estimular a sustentabilidade foram pedidas tarefas como: trazer fotos que 

diagnostiquem a situação ambiental da rua onde moram; plantar uma árvore e 
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hortaliça, trazendo o vídeo/foto para comprovar; ganhar votação de melhor vídeo ou 

desenho do meio ambiente; coletar, em equipe, recicláveis nas imediações; concluir 

trabalhos do projeto “Reflorestar” na escola; participar de alguma oficina na Feira de 

Ciências da escola. Com o grupo 2, nas entrevistas, obtendo permissão, foi possível 

fotografar esgoto a céu aberto e formas de captação de água das chuvas. Nas 

residências desse grupo também foram instaladas hortas do projeto “Reflorestar”. 

Resultados e discussão 

Entre os entrevistados 92% responderam que participariam de um projeto ambiental 

que designasse o lixo reciclável corretamente através da coleta seletiva. Observou-se 

ainda o interesse de 100% dos entrevistados na limpeza da Lagoa, visivelmente 

poluída, próxima à Escola, estando impossibilitada para o lazer ou pesca à um ponto 

em que somente a atuação dos populares, certamente não será suficiente sem 

atuação do estado no saneamneto da localidade, evitando que os esgotos através do 

escoamento e infiltração se direcione para lagoa como ocorre na atualidade. 

Observou-se que nenhuma das famílias possui rede de esgoto, embora a grande 

maioria possua fossa individualizada. A totalidade das pessoas desconhece ou sequer 

ouviu falar em Plano Diretor Municipal, assim como não conhecem seus direitos 

relativos ao saneamento. As crianças do grupo 1 tiveram uma boa frequência às 

atividades do projeto, sendo possível desenvolver uma relação de respeito e afeto, o 

que facilitou trabalhar ciências naturais de uma forma dinâmica e direcionada ao dia-

dia deles. 

Considerações Finais 

Algumas demandas foram descobertas para futuros trabalhos no local como: 

conscientização sobre direitos de saneamento básico, conforme a lei federal 11.445; 

instruções para revitalização da Lagoa; gerenciamento de resíduos sólidos com a 

instalação de um projeto piloto de coleta seletiva. 
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Resumo 

Esta pesquisa, caracterizada como estudo de caso, objetivou discutir a temática dos impactos 

climáticos para a sustentabilidade, na educação ambiental, a partir do Método de Paulo Freire. 

O estudo foi realizado em duas etapas: na primeira, registraram-se os impactos 

socioambientais, no litoral costeiro, em Fortaleza (Ceará-Brasil). Na segunda etapa, avaliou-se 

a saúde, a biodiversidade, o saneamento ambiental e a temperatura do ar, utilizando palavras 

geradoras e a dialogicidade para a sustentabilidade. Participaram como sujeitos investigados 

46 alunos da 6ª e 7ª séries do ensino fundamental de uma escola da rede pública. Concluiu-se 

que a educação ambiental e a sustentabilidade devem estar imbricadas no componente 

curricular, na formação continuada dos educadores, para contribuir com a mudança de 

comportamento dos sujeitos, dos espaços escolares e do processo de educação informal. 

Introdução 

Num cenário de mudanças climáticas vale ressaltar o estudo das condições sustentáveis para 

intervir na repercussão das alterações ambientais e, assim, melhorar as condições de saúde 

humana e o equilíbrio dos ecossistemas. Com efeito, pode-se afirmar que o nível acelerado de 

consumo dos recursos naturais determina a elevada atividade antrópica e o modelo de 

desenvolvimento econômico, submetendo a sociedade a uma visão unidirecional que contribui 

para a degradação do meio ambiente 1. 

Vale enfatizar que o processo de relação sociedade-natureza constitue na percepção da 

realidade das partes e compreensão da realidade como um todo. Dessa forma, é importante 

destacar o aparecimento de um modo de vida diferente quanto à produção-consumo, 

condicionando a um novo ideal de sustentabilidade. Todavia, os problemas socioambientais se 

caracterizam quanto ao estado de consciência das atitudes e dos relevantes impactos no meio 

ambiente. Saliente-se que a educação da sociedade é proveniente de valores, cultura e 

comportamento que influenciam nas atividades que se tornam fonte de emissão de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) 1. Nessa linha de compreensão torna-se relevante abordar a temática das 

91

Parte  IV



mudanças climáticas (MC) no contexto educacional na dimensão ambiental com a finalidade de 

cooperação ambiental, da preservação da biodiversidade e da sustentabilidade.  

Dados registrados no Censo demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontaram a população absoluta de Fortaleza de 2.452.185 pessoas e segue 

como a quinta mais populosa do Brasil 4. Em se tratando de urbanização em Fortaleza, com 

destaque no litoral costeiro, foco do estudo, as áreas que mais sofrem com problemas 

ambientais são as decorrentes de construções inadequadas, de especulação imobiliária, de 

poluição, de artificialização do espaço 2. Assim sendo, em busca de reverter a inércia social 

perante as mudanças climáticas que evidenciam os efeitos danosos no ambiente, na saúde e, 

consequentemente, no bem-estar social o tema em estudo demonstra sua relevância a partir 

da ação de educação ambiental pautada no Método de Paulo Freire. Freire observou que dentro 

de cada sociedade existem temas geradores a serem discutidos e que se subdividem de acordo 

com a época e o local 3. Nesse entendimento, durante o processo de mobilização no espaço 

educativo, com dialogicidade mediada pelo método Freiriano, os sujeitos participantes foram 

submetidos às problemáticas do espaço local, face às mudanças climáticas, por meio de 

múltiplas linguagens. É com depoimento sobre o tema gerador que reflete uma consciência 

crítica dos sujeitos ativos. Nesse prisma, a sustentabilidade ambiental torna-se parte integrante 

da base teórica do estudo sobre a Educação Ambiental crítica 5. 

Esta pesquisa, caracterizada como estudo de caso, foi realizada no litoral costeiro, em Fortaleza 

(Ceará-Brasil) e discute a temática dos impactos climáticos para a sustentabilidade, na educação 

ambiental, a partir do Método de Paulo Freire. Ao aplicar o Método, utilizaram-se palavras 

geradoras e a dialogicidade para a sustentabilidade. 

Método e Descrição do Estudo de Caso 

O estudo de caso ocorreu em duas etapas: na primeira, visitou-se à praia de Iracema, 

objetivando registrar os impactos socioambientais ocorridos no litoral costeiro de Fortaleza 

devido às MC. Na segunda etapa, avaliou-se o tema gerador das MC: na saúde das pessoas, na 

biodiversidade, no saneamento ambiental e na temperatura do ar, segundo a dialogicidade do 

Método de Paulo Freire, utilizando palavras geradoras e a dialogicidade para a sustentabilidade. 

Participaram como sujeitos da pesquisa 46 alunos da 6ª e 7ª séries do ensino fundamental de 

uma escola da rede pública. As práticas foram planejadas baseadas na interdisciplinaridade do 

currículo do ensino fundamental. 

Resultados 

Ao analisar as mudanças climáticas e seus impactos socioambientais, no litoral costeiro de 

Fortaleza – CE, na forma dialógica, obteve-se os seguintes resultados: no quadro 1, exposto na 

página 4, refletiu-se na saúde das pessoas, nas variações da temperatura e precipitações, nas 

condições e habilidades de sobrevivência e na fragmentação do habitat’s desse ecossistema, 

irregularidades de esgotos sanitários clandestinos, aumento da emissão de gases poluentes e 

do nível do mar.  
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No plano teórico-prático, a temática foi estruturada no contexto do currículo dos programas 

escolares de 6 e 7 ciclo do ensino fundamental na área de ciências, utilizando como base a 

concentração de baixa renda do público. Dentre os 70 alunos, de duas turmas selecionadas, 

participaram 46 alunos de cada ciclo, de duas escolas da rede municipal de ensino. As atividades 

realizadas foram: palestra e exposição de vídeo sobre a temática de mudanças climáticas e dos 

impactos socioambientais no litoral de Fortaleza, confecção de cartazes, confecção de mudas 

de hortaliças em um jardim vertical com recicláveis e jogo com dispositivo móvel. Estava 

presente a coordenadora da Célula de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), que proferiu palestra sobre a exposição da temática das 

MC. Observou-se a atuação da criticidade reflexiva dos alunos os conceitos e reelaboração de

atitudes relevantes do ideal de sustentabilidade, exibido na Figura 1, abaixo.

Ao analisar os critérios atribuídos como tema gerador, verificou-se o envolvimento dos alunos 

na prática da dialogicidade por meio do Método de Paulo Freire (Figura 2). Dessa forma, o 

debate dialógico realizado na escola promoveu o engajamento dos educandos na prática. 

Percebeu-se também que a consciência e o conhecimento dos alunos sobre o consumo e 

preservação podem contribuir para a mudança de comportamento que poderá interferir na 

redução da emissão de GEE. 

Figura 1: Imagem representativa dos impactos socioambientais das MC no litoral de Fortaleza. 
Fonte: autor (esquerda), e tema gerador das MC no ensino fundamental – Exposição da 

SEUMA. Fonte: autor (direita) 

Figura 2:Tema gerador das Mudanças Climáticas – Confecção de cartaz. Fonte: autor 

(esquerda), e Atividade de educação ambiental – Jogo com dispositivo móvel. Fonte: autor 

(direita) 

A criticidade do ato educativo constituiu uma forma de despertar dos alunos para a 
transformação consciente do educar para preservação da realidade social e dos ecossistemas 
(Quadro 1). Nessa dialogicidade verificou uma preocupação inquietante da postura do homem-
natureza. Esse entendimento demanda promover uma participação cidadã individual e coletiva 
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para assegurar a minimização de impactos aos bens naturais e consequentemente na interação 
socioambiental. 

Quadro 1: O “stress” que a mudança climática pode exercer sobre os recursos naturais e a 
saúde - Dialogicidade Freiriana no litoral de Fortaleza-CE 

Recursos 
Naturais e 

Saúde 

Causas Impactos potenciais Medidas mitigadoras 

Saúde Poluição do litoral e 
acúmulo de resíduos. 

Mudança do habitat’s dos vetores 
biológicos como mosquitos 
(dengue malária). 

Coleta periódica dos 
resíduos urbanos e 
educação Ambiental (EA) da 
comunidade local. 

Biodiversidade Poluição do ecossistema 
por resíduos e esgotos 

Erosão das praias, fragmentação de 
habitat’s do ecossistema, extinção 
de animais aquáticos. 

Coleta periódica dos 
resíduos urbanos e 
educação ambiental da 
comunidade local. 

Saneamento 
Ambiental 

Poluição urbana com as 
irregularidades de 
esgotos clandestinos, 
acúmulo de resíduos. 

Acúmulo de resíduos, 
contaminação do meio biótico e do 
litoral por vetores como mosquitos 
(dengue, malaria), afetação da 
recreação e lazer. 

Gestão da drenagem, coleta 
periódica dos resíduos 
urbanos e educação 
ambiental da comunidade 
local. 

Temperatura 
do ar 

Emissão de gases 
poluentes dos 
transportes urbanos e 
falta de arborização. 

Alteração da temperatura e 
umidade local, contaminação do 
ar, precipitação, afetação da 
recreação e lazer. 

Organização do transporte 
urbano e arborização local. 

Conclusões 

Esta pesquisa aponta para uma proposta de política pública de Educação Ambiental voltada 
para a formação do cidadão, preparando-o para a interpretação crítica de mundo, nas inter-
relações socioambientais de modo sustentável, integrando a dialogicidade do Método de Paulo 
Freire. Conclui-se que, a partir desta temática, a educação ambiental e a sustentabilidade 
devem estar imbricadas no componente curricular, na dimensão formal para contribuir com 
novos conceitos, para propiciar mudanças de comportamentos dos sujeitos, na formação 
continuada dos educadores, nos espaços escolares e nos processos de educação informal. 
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Resumo 

A formação integral de cidadãos esclarecidos sobre o uso consciente dos recursos 

naturais ocorrerá na medida em que Instituições de diversos segmentos de atuação possam 

informar e discutir criticamente os problemas socioambientais a partir de uma visão 

sistêmica. O Espaço da Cidadania Ambiental – ECAM, como um espaço de educação 

ambiental não formal, tem a missão de ser um local permanente de discussão sobre a 

sustentabilidade na Amazônia e tem a finalidade de promover a cidadania, além de fomentar 

a participação da sociedade nas políticas públicas ambientais. A intenção desse espaço é 

proporcionar aos visitantes e à comunidade escolar um momento de prazer e aprendizagem, 

compartilhando noções de cuidados com o meio ambiente e sensibilizando para a 

responsabilidade com as gerações futuras. 

Introdução 

A Crise Ambiental na qual estamos imersos, leva-nos a questionar suas causas e 

reflexos na sociedade e na natureza, bem como a importância de uma nova forma de pensar, 

agir e se posicionar frente aos desafios ambientais e socioambientais em que vivemos.  

Assim, como possibilidade de reconstrução de uma nova concepção de sociedade e 

natureza a Educação Ambiental (doravante sob a sigla EA) passa a ter um papel de destaque 

na formação integral do indivíduo e da comunidade, incentivando a mudança de postura e 

comportamento.    
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A EA desenvolvida em espaços não formais tem contribuído para a formação de uma 

geração consciente do seu papel enquanto cidadão voltado à valorização do ser humano em 

toda a sua plenitude e aspectos a partir de uma visão holística.  

1. A EA na Secretaria Municipal de Educação de Manaus

A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, que é responsável pela Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental do Município de Manaus, oferece aos estudantes da rede a temática 

ambiental de forma transversal conforme sugere os 1Parâmetros Curriculares Nacionais Meio 

Ambiente e Saúde (BRASIL, 1997).  A SEMED inova quando trabalha a EA, também no aspecto 

não formal, por entender que a EA faz parte de um processo participativo e contínuo com 

necessidade de ações práticas que visem à mudança de atitudes individuais e coletivas, uma 

vez que cuidar do meio ambiente é uma das formas de melhorar a vida no Planeta. 

Atualmente, a SEMED gerencia, por meio da Coordenadoria das Ocas do 

Conhecimento Ambiental, cinco espaços de educação não formal, em parceria com a Vara 

Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias - VEMAQA do Tribunal de Justiça do 

Amazonas, conforme apresentado na figura 1: 

Figura 1: Cronologia de criação dos espaços não formais de Educação Ambiental 

gerenciados pela SEMED. 

O Espaço da Cidadania Ambiental - ECAM inaugurado em vinte seis de julho de 2010 

pela VEMAQA e o Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM surgiu no âmbito de uma ação civil 

pública ambiental e tem a missão de ser um local permanente de discussão sobre questões 

socioambientais. Inicialmente, segundo o Juiz titular da VEMAQA, Dr. Adalberto Carim, 

pensou-se em um espaço onde órgãos que trabalham com a temática ambiental pudessem 
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externar seu papel para a sociedade, por meio de exposição de seus trabalhos, além de 

promover oficinas de ressocialização de apenados por crimes ambientais. 

Em julho de 2017, o ECAM passou a ser administrado pela SEMED, por meio da 

Coordenadoria das Ocas do Conhecimento Ambiental. Desde então são desenvolvidas, junto 

aos estudantes das Creches e dos Centros Municipais de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, atividades que envolvam a temática ambiental. 

2. A sensibilização sobre consumo consciente

As atividades aqui descritas são desenvolvidas no ECAM, localizado em um Shopping 

certificado pela norma ISO 14001 que segundo 2Milagre (2008) apud RIEKSTI (2012), trata dos 

principais requisitos para as empresas identificarem, controlarem e monitorarem seus 

aspectos ambientais, através de um Sistema de Gestão Ambiental. 

Entre os meses de agosto e dezembro de 2017 foram atendidos 616 estudantes da 

SEMED, na faixa etária de 2 a 14 anos com atividades lúdicas: apresentações de fantoches e 

peças teatrais, dentre outras que culminam com a visita guiada às dependências do Shopping 

discutindo de forma crítica atitudes do cotidiano que contribuem para posturas 

ambientalmente cidadãs. 

Inicia-se com um circuito pelas dependências do shopping onde são evidenciadas suas 

boas práticas ambientais. É seguido um roteiro que foi desenvolvido e é acompanhado pela 

equipe pedagógica da SEMED e pela equipe do Sistema de Gestão Ambiental do shopping, 

abaixo descrito. 

1. Visita à praça de alimentação de onde são coletados os resíduos secos e molhados

e que serão posteriormente destinados aos locais onde serão manipulados

adequadamente;

2. Em seguida, as crianças são direcionadas ao local onde é feita a compostagem para

conhecerem o processo;

3. O próximo local a ser visitado é o espaço onde os resíduos secos são separados de

acordo com sua classificação;

4. Os banheiros, por possuírem torneiras com sensores que controlam a saída de

água que geram uma economia entre 35% a 80%, bem como bacias sanitárias a

vácuo reduzindo o consumo de água em até 90% em comparação às tradicionais,

também há secadores de mãos que contribuem para economia do papel.

5. O último ponto do roteiro a ser visitado é o Deck do Buritizal, local que preserva

algumas espécies vegetais, dentre elas a árvore de buriti. Lá as crianças têm a

oportunidade de conhecer um fragmento de floresta dentro de um centro

comercial.
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Figura 3: Visita à Praça de Alimentação de onde são coletados os resíduos secos e 

molhados. 

Considerações finais 

Nesse sentido, desenvolver metodologias de ensino em espaços de educação 

ambiental não formal estimulam os processos cognitivos, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa e estimulante em vários aspectos, como o emotivo e afetivo, o que contribui de 

forma significativa para a socialização dos estudantes. 

O incentivo às práticas sobre o consumo consciente em espaços de educação 

ambiental não formal dá uma especial relevância às relações sustentáveis para dialogar e 

facilitar a percepção de como as crianças e jovens se relacionam com o mundo. 

Torna-se imprescindível descobrir e incentivar uma nova geração empenhada em 

contribuir para a solução dos problemas socioambientais. Para tanto, vislumbra-se nestes 

espaços o incentivo à adoção das responsabilidades individuais e coletivas para com as 

questões ambientais, planejando ações que contribuam para transformações de qualidade 

de vida em todos os contextos vividos. 
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Resumo 

Nesta comunicação apresenta-se um trabalho investigativo que visa (i) estudar uma 

prática tradicional timorense, comumente conhecida como Tara Bandu, e (ii) explorar 

a possibilidade de integração do Tara Bandu na estratégia e planos de 

implementação de uma política energética e climática em Timor-Leste. As alterações 

climáticas constituem-se como um dos maiores desafios futuros da Humanidade, e o 

combate às mesmas exige estratégias multifacetadas e mesmo inovadoras.  

Introdução 

Através da Resolução Governamental nº 34/2015 o Governo da República 

Democrática de Timor-Leste adotou a Agenda 2030 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), dois dias antes da adoção formal na Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Nesta resolução também formalizou um grupo de trabalho 

para implementação dos ODS a ser presidido pelo Gabinete do Primeiro Ministro.1 

Posteriormente a Agenda 2030 foi ratificada pela Resolução Parlamentar nº 19/2015, 

na qual se estabeleceu que o Governo de Timor-Leste passasse a alinhar os seus 

sistemas de planeamento e orçamento com os ODS. No dia 22 de dezembro de 2015 

o Governo adotou a diretiva nº 038/2015 estabelecendo um Grupo de Trabalho dos

ODS. Por fim, no dia 1 de fevereiro de 2016 foi aprovada o Decreto Governamental

nº 1/2016 determinando a obrigatoriedade de refletir os ODS nos planos e

orçamentos anuais.

Apesar dos esforços no domínio da política, anteriormente referidos, Timor-Leste 

continua a carecer de estratégias de atuação concretas e, sobretudo, continuadas no 
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domínio da energia e do clima.2 O trabalho investigativo que se apresenta tem como 

finalidade contribuir para a minimização desta lacuna.  

No sentido de potenciar o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia de 

mitigação às alterações climáticas concreta e coesa, o trabalho de investigação parte 

da integração de cinco metas da Agenda 2030, alocadas a quatro dos 17 ODS, 

designadamente: “Melhor Educação” (objetivo 4), “Cidades e comunidades 

sustentáveis (objetivo 11), “Consumo e Produção responsáveis” (objetivo 12) e 

“Combate às alterações climáticas” (objetivo 13).3 

Timor-Leste e o Tara Bandu 

Timor-Leste é um país com uma cultura muito específica resultante do seu percurso 

histórico2,4 e que nem sempre é fácil de compreender na íntegra por quem não é 

timorense. Neste sentido procede-se à descrição da organização administrativa e do 

Tara Bandu de Timor-Leste.  

Timor-Leste tem uma área de 15.007 km2 e, em 2015, contava com um total de 

1.167.242 habitantes5,6. Em termos administrativos contém 13 distritos/municípios, 

com 67 subdistritos/postos administrativos, 442 sucos e 2.336 aldeias/povoações 

(Pinho, 2012). A cada suco corresponde um conjunto de aldeias com uma estrutura 

organizacional específica. Cada aldeia tem normalmente um chefe a quem 

respondem: o Major/Lia Nain (nomeado pela sua experiência de ser jurista para 

resolver qualquer problema), o Chefe Juventude (responsável pela organização dos 

desportos, musicas, danças culturais e atividades religiosas) e o Vigilante/ Makleha, 

Makaleha ou Makhein (fiscaliza o ambiente florestal).  

Na literatura o Tara Bandu surge definido como costume timorense tradicional7 que 

pode promover a paz através do acordo comunitário.8,9,10 O Tara Bandu define 

normas e práticas sociais integrando leis locais, normas morais, símbolos e rituais 

específicos para garantir a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. O 

objetivo principal do Tara Bandu é cuidar e amar a natureza (florestas, animais, 

lugares sagrados), e promover a tranquilidade, a paz, a alegria e a harmonização da 

comunidade. Inclui fazer juramentos sacrais rituais que acabam por educar as 

pessoas para estimar a beleza da natureza e os seus encantos. O Tara Bandu é uma 

forma de Educação cívica tradicional timorense. 

Ainda que as cerimónias associadas ao Tara Bandu diversificam de um lugar para 

outro, elas têm o mesmo princípio, o de proibição pública de algo para toda a 

comunidade, a fim de dar proteção à biodiversidade. Estas proibições, que podem 

ser de curto, médio ou longo prazo (entre 6, 9 até 12 meses, respetivamente) 

dirigem-se para todas as pessoas (incluindo familiares). As sanções podem ser o 
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pagamento de multa em dinheiro, ou em animais domésticos ou selvagens e até 

prisão. Os timorenses tomam estas proibições com muita seriedade, pois acreditam 

que ir contra estas decisões pode causar consequências graves. É a Lei da Natureza, 

conhecida por Hukum Alam ou Hukum Rimba (Indonésia).  

Metodologia 

A finalidade deste estudo é explorar as potencialidades do Tara Bandu à luz da 

questão problema “De que forma o Tara Bandu pode contribuir para a mitigação das 

alterações climáticas?”. Almeja-se que deste estudo emergem recomendações 

importantes para a definição de uma estratégia energética e climática, mais 

sustentável, de Timor-Leste. 

O estudo orienta-se segundo o paradigma interpretativo e o paradigma sócio 

crítico11,12, na medida em que visa investigar uma prática cultural timorense, com 

raízes ancestrais, de forma a propor uma estratégia de planificação e intervenção 

relativamente às alterações climáticas mais sustentável, num primeiro momento 

para Timor-Leste, mas também como inspiração para outros países e outros 

contextos. A recolha de dados integra análise documental e entrevistas a 

informantes-chave. Foram realizadas três entrevistas em janeiro de 2018 (2 Lia Nain, 

dos quais uma experiência enquanto makaleha, e um responsável pelo apoio à 

administração do suco de Bucoli). Selecionou-se o suco de Bucoli do município de 

Baucau, na medida em que neste suco de faz uso do dialeto Uaima’a, dialeto que o 

primeiro autor deste estudo domina.  

Comentário final  

O trabalho que se apresenta está ainda em curso. Neste momento as entrevistas 

realizadas encontram-se a ser transcritas para depois serem traduzidas para língua 

portuguesa. O estudo integra-se numa investigação doutoral que tem como 

finalidade apoiar o Governo na definição e implementação de uma estratégia 

climática e energética e nas decisões políticas. Visa também valorizar e potenciar o 

contributo da cultura tradicional timorense para o desenvolvimento sustentável em 

Timor-Leste e no resto do mundo. A revisão da literatura realizada no âmbito do Tara 

Bandu revelou que este tem tido diversas aplicações noutros campos, tais como a 

minimização de conflitos locais9. No entanto, nem sempre nessas aplicações o ‘fukun 

no bandu’ (ou seja, a essência do Tara Bandu) se tem mantido, não sendo 

reconhecidos pelos timorenses como intrínseco à cultura timorense. Utiliza-se a 

palavra ‘Tara Bandu’ como rótulo e não o seu conteúdo na sua verdadeira plenitude. 

Neste trabalho o ‘fukun no bandu’ será a preocupação nuclear, a fim de dar um 

contributo num verdadeiro alinhamento harmonioso e sinergístico entre as metas da 

esfera ambiental (11.b, 12.7, 12.8 e 13.3) e as metas da esfera cultural (4.7) da 
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Agenda 2030. O objetivo principal de Tara Bandu é cuidar e amar a natureza 

(florestas, animais, lugares sagrados, a tranquilidade, a paz, a alegria e a 

harmonização da comunidade) e educar as pessoas nesse sentido. O Tara Bandu é 

uma cerimónia tradicional timorense, que os nossos antepassados deixaram para 

podemos seguir, e agora o governo timorense adotou o seu contexto mais alargado 

na sua implementação. Este estudo visa apoiar o governo no seu esforço propondo a 

sua aplicação à minimização das alterações climáticas.  
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Resumo 

Neste estudo descritivo e analítico de abordagem qualitativa foi analisada a 

efetividade das Oficinas de Reeducação Ambiental, desenvolvidas por meio da parceria 

entre instituições judiciárias e órgãos ambientais no Amazonas, Brasil. Sua utilização 

como pena alternativa por crimes ambientais, suas práticas pedagógicas e aspectos 

socioafetivos envolvidos. Participaram deste estudo 89 sujeitos adultos. Os dados 

receberam tratamento estatístico descritivo e análise de conteúdo (1Bardin, 2011). A 

efetividade das Oficinas deve-se a conjugação de esforços dos diversos órgãos 

ambientais e do corpo de voluntários envolvidos, bem como ao processo de ensino e 

aprendizagem adotado, evidente na intenção dos educandos em disseminar o 

conhecimento adquirido. 

Introdução 

As Oficinas de Reeducação Ambiental são práticas educativas realizadas 

por intermédio de parcerias firmadas entre as instituições judiciais e órgãos 

ambientais. O público alvo dessas Oficinas são cidadãos que cometeram crimes 

ambientais no Estado do Amazonas, considerados de menor teor ofensivo.  

Trata-se de um estudo descritivo e analítico de abordagem qualitativa. Foram 

analisados dados adquiridos a partir da observação participante, 

entrevistas semiestruturadas e os obtidos nos bancos de dados do Núcleo de 

Educação Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis da Superintendência do Amazonas (NEA/IBAMA-AM) e na 

Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias do Tribunal de Justiça do 

Amazonas (VEMAQA/TJAM).  
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Participaram deste estudo 89 sujeitos adultos. Esses procedimentos foram aprovados 

pelo parecer nº 1.300.595 do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus, Brasil.A partir da análise de uma amostra de 133 processos na 

base de dados do Sistema de Automação Judicial - SAJ/ VEMAQA/TJAM, que abrangeu 

o período de 2013 a 2015, identificou-se que o crime de recepção ou aquisição de

madeira ou carvão sem a exigência de licença do vendedor foi o crime com maior

incidência (21%) entre os crimes praticados pelos educandos atendidos por essas

Oficinas. Essa tipologia criminal está prevista no Art. 46 da 2Lei 9.605/98. A segunda

(15%) e terceira (14%) maiores incidências de infrações ambientais registradas no

período foram relativas a construções, reformas, ampliações, instalações ou

funcionamento de obras ou serviços potencialmente poluidores (Art. 60) e a morte,

perseguição, caça de espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória (Art.

29) da mesma lei. A distribuição geográfica dos crimes ambientais na cidade de

Manaus, Amazonas no período do estudo revela que a zona leste é área com a maior

incidência (20%) das ocorrências. Fato que pode estar relacionado a rápida expansão

urbana não planejada da capital Amazonense, iniciada na década de 70 e que perdura

até os dias atuais, ocasionando significativo impacto ambiental. Segundo 3Costa e

Oliveira (2007) e 4Nogueira et al. (2007), a partir daquela década com a criação do Polo

Industrial da Zona Franca de Manaus e década de 80 com o surgimento dos conjuntos

habitacionais tem-se a ocupação regular e irregular da Zona Leste da cidade de

Manaus que ocasionou significativo impacto sobre a cobertura vegetal, cursos d’água

e fauna silvestre.

Educação Ambiental como pena alternativa 

A introdução da educação ambiental (EA) como alternativa penal a partir da realização 

das Oficinas de Reeducação Ambiental começou a ser aplicada no Amazonas, por 

iniciativa da VEMAQA/TJAM, primeira vara ambiental do Brasil. As Oficinas se 

constituem como parte da pena por crimes ambientais cometidos na cidade de 

Manaus, mediante prévia compensação ambiental e transação penal. São 

coordenadas pelo NEA/IBAMA-AM, em parceria com a VEMAQA/TJAM; Ministério 

Público Federal (MPF); Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM); e os 

órgãos ambientais Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS). A esse respeito, 5Carvalho 

(1989) e 6Dias (1991); salientam que a EA no Brasil foi instituída por intermédio dos 

órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), pois o Ministério da 

Educação (MEC) só instituiu um grupo de trabalho voltado à temática tardiamente, 

visando atender demandas internacionais. Deve-se a isso também, a forte influência 

do ambientalismo nos momentos fundacionais da EA brasileira.  

A participação nas Oficinas é aplicável nos casos de crimes considerados de menor teor 

ofensivo, em sintonia com o que determina o Art. 28 da 2Lei 9.605/98 que assegura 
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como válidas as disposições do artigo 89, parágrafo 2º da 7Lei 9.099/95. Tal iniciativa 

encontra amparo também no Artigo 3º da 8Lei 9.795/1999, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambienta (PNEA), que reconhece a EA como direito de todos. 

Essa estratégia considera aspectos pedagógicos da pena, transformando penalidades 

em oportunidades de reflexão, construção de novos saberes e mudança de valores. 

(9RIBEIRO, 2005; 10AZEVEDO, 2008; 11MEDEIROS e SILVA NETO, 2008;). 12Foucault 

(2013), ao analisar a história da violência nas prisões, salienta que a imputação do 

encarceramento como única medida punitiva acaba estimulando a reincidência 

criminal, que, inicialmente, pretendia combater, devolvendo à sociedade não 

indivíduos corrigidos, mas potenciais reincidentes. Neste sentido, 10Azevedo (2008) 

destaca que na aplicação da pena se busque não apenas a repressão ao seu infrator, 

mas também a educação e a conscientização do mal que este causou ao ambiente. 

Neste sentido, a pena deve cumprir também o papel de despertar a consciência do 

cidadão infrator de sua responsabilidade perante o meio ambiente.  

Verificou-se que as Oficinas de Reeducação Ambiental possuem todas as 

características de uma oficina pedagógica. Segundo 13Figueiredo et al. (2006) numa 

oficina pedagógica, tem-se inicialmente dinâmicas de grupo; temas para reflexão; 

atividades práticas e avaliação do processo. As dinâmicas de grupo utilizadas nas 

Oficinas de Reeducação Ambiental, no período de 2004 a 2015, realizadas pelos 

palestrantes voluntários ao final das palestras objetivam aliar teoria e prática e 

melhorar o conteúdo ministrado, independentemente do nível de escolaridade dos 

participantes. Fato relevante, se considerar que 5% dos participantes das Oficinas não 

eram alfabetizados. Essa abordagem através de dinâmicas de grupo objetiva a 

mudança de percepção, valores e atitudes e influenciar qualitativamente no 

desenvolvimento dos envolvidos.  

Os Palestrantes que atuam nas Oficinas são voluntários de diferentes áreas de atuação 

e formação que desenvolvem ações e práticas educativas relacionadas à temática 

ambiental. A efetividade das Oficinas se deve a conjugação de esforços dos diversos 

órgãos ambientais e o corpo de voluntários envolvidos. A iniciativa destaca-se ainda 

como alternativa penal inovadora do ponto de vista judicial e por fomentar o 

desenvolvimento da cidadania ambiental reduzindo a reincidência de crimes 

ambientais praticados por aqueles que participaram das Oficinas. 

Conclusões 

As Oficinas de Reeducação Ambiental desenvolvidas no Amazonas, Brasil se 

constituem em um exemplo efetivo e bem-sucedido de parceria entre instituições 

judiciárias e ambientais voltadas a aplicação da EA como sanção restritiva de direitos, 

nos casos de crimes ambientais. A análise da trajetória das Oficinas aponta para a 
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consistência metodológica das práticas pedagógicas adotadas e os aspectos sociais e 

afetivos positivos desenvolvidos nesse processo, que representa um grande avanço 

nas práticas judiciais brasileiras e demonstra a postura de vanguarda do judiciário 

amazonense no cuidado com o ambiente. Os resultados alcançados ao longo da 

implantação e consolidação das Oficinas são frutos do esforço conjugado entre os 

órgãos judiciários e de defesa do meio ambiente, sobretudo pela forma integrada, 

contínua e sistemática como as práticas pedagógicas foram conduzidas ao longo dos 

anos.  
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo central comparar a percepção ambiental de 
alunos de um curso de graduação antes e depois da visitação e da interação com 
os botos vermelhos. O contato entre visitantes e os botos acontece diariamente no 
município de Novo Airão no Estado do Amazonas. O flutuante dos botos, como é 
conhecido, está localizado no Parque Nacional de Anavilhanas que é formado por 
400 ilhas fluviais onde abriga uma grande diversidade de fauna e flora. A pesquisa 
foi classificada como indutiva, descritiva e quali-quantitativa e o universo 
pesquisado foram 154 alunos de graduação entre 19 a 46 anos de idade. Com 
efeito, estabeleceu-se um instrumento de pesquisa para verificar se a percepção 
ambiental dos alunos pode mudar após uma visita de campo.  

Introdução 

O turismo tornou-se um tema importante para as áreas protegidas já que é uma das 

poucas atividades permitidas em algumas categorias de Unidade de Conservação - 

UC.  Juntamente com isso, cresceu também, o interesse dos viajantes em conhecer 

esses lugares motivados pela expansão do turismo, aumento e desenvolvimento dos 

transportes e o interesse do visitante em aprender mais sobre as áreas naturais.1 

Cerca de 10% turistas internacionais desejam fazer passeios que envolvam áreas 

naturais.2 

Em toda a Amazônia o contato de turistas com botos está ficando cada vez mais 

comum e acontece diariamente, por exemplo, no Parque Nacional de Anavilhanas, 

que está situado no município de Novo Airão, banhado pelas águas do Rio Negro, no 

Estado do Amazonas. A área tem 350 mil hectares e é formada por cerca de 400 

ilhas. Em Novo Airão, a interação direta com o boto-vermelho é sem dúvida a 

principal atração turística da redondeza. Turistas do país e do exterior visitam a 

107

Parte  IV



cidade para alimentar os botos, fotografá-los, tocá-los e até nadar com eles. Em 

Novo Airão a interação entre homem e animais é diferente da atividade que 

acontece em outros lugares do mundo que a observação ocorre a partir de 

embarcações ou terra firma e com restrições quanto a distância, alimentação e 

contato físico.3 Na atividade encontrada no flutuante dos botos existe uma 

plataforma submersa de um metro de profundidade e o visitante tem a opção de 

tocar nos cetáceos. 

Visita técnica como metodologia 

Foi o professor francês Célestin Freinet um dos primeiros, na década de 1920, a sair 

do ambiente da escola com seus alunos para visitar outros lugares e ainda assim 

promover o aprendizado.4 As visitas de Freinet foram aulas ao ar livre objetivando 

motivar a construção do conhecimento coletivo e promoção da aprendizagem mais 

significativa. 

A prática de atividades como visitas técnicas e visitas guiadas são muito comuns e 

incentivadas na didática do ensino superior e calcadas em pesquisadores renomados 

como o caso de Edgard Morin que fomenta o desenvolvimento de atividades 

extraclasse para a construção do conhecimento de forma aberta, complexa e 

interconectada com a realidade. Essas visitas não podem ser encaradas como passeio 

pois carregam um elenco de rituais e formalidades didático-pedagógicas. Além da 

preparação prévia tais atividades devem tornar-se um catalizador para aprendizagem 

do discentes.5 As visitas técnicas demandam por objetivos claros e é o professor o 

responsável por todo o planejamento da atividade além das ações que visem 

otimizar os resultados da experiência prática.6  

A primeira etapa para o planejamento da visita é a escolha do local de visitação que 

deve contemplar a disciplina ou as disciplinas ministradas. Em seguida, deve-se fazer 

um levantamento dos pontos que chamam atenção do local que será visitado. A 

etapa subsequente é elaborar um roteiro da visitação. O docente também deve se 

preocupar objetivos e justificativas da visita além de ressaltar como a atividade pode 

contribuir para o aprendizado do aluno.7,8,9 

Resultados e Discussões 

As entrevistas ocorreram de maio a setembro de 2017 com 154 alunos de um curso 

de graduação da cidade de Manaus. Os questionamentos tiveram como objetivo 

verificar se percepção ambiental dos discentes é alterada após uma visita a um 

atrativo turístico polêmico (no que tange o sistema ambiental) no município de Novo 

Airão no interior do Estado do Amazonas. Os dados sociobiográficos apresentam um 

equilíbrio na variável gênero já que 52, 33% dos respondentes possuem o sexo 
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feminino e 48% é do sexo masculino. No que diz respeito a faixa etária, 45% possui 

até 25 anos, 31% entre 26 a 35 anos e 24% está acima dos 35 anos. A renda dos 

pesquisados variam de 1 a 9 salários mínimos. 

Quando perguntados, antes da visita ao flutuante dos botos, sobre o entendimento 

do que é o sistema ambiental, 71% dos discentes responderam elementos ligados a 

natureza como o rio, a floresta e animais, apenas 29% dos entrevistados possuem a 

visão que o sistema ambiental é complexo e que é baseado nas inteirações e 

acoplamentos dos indivíduos que compõe esse sistema. Após a visita houve um 

aumento de 53% de respondentes que entendem que é o meio ambiente é 

composto por mais sujeitos do que o patrimônio natural de um lugar ou região. 

Quando questionados sobre problemas ambientais e de quem era a responsabilidade 

de resolvê-los, a maioria entende o que é um problema ambiental, porém acha que é 

o governo, políticos e organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente

que devem ajudar e/ou resolver tais problemas. Apenas 27% já havia participado de

atividades ligadas a educação ambiental. Constatou-se, pela tabulação dos dados,

que a sensação dos alunos durante visita ao flutuante dos botos no município de

Novo Airão foi positiva, muitos expressaram alto grau de animação por estarem

visitando tal atrativo turístico. Mesmo para alunos moradores na zona urbana de

Manaus, o boto é um animal que ainda envolve muitos mistérios e provoca

admiração e sentimentos amigáveis nos pesquisados.

Mais de 47% dos entrevistados, antes da visita, não reconhecia a atividade turística 

no flutuante como uma operação de impacto ao meio ambiente. Vários autores 

registraram os problemas da atividade turísticas com os cetáceos no Amazonas como 

a agressividade entre os botos, mordidas e outros ferimentos em partes do corpo 

dos turistas, e oferecimento de alimentos de qualidade duvidosa ou que não fazem 

parte da dieta natural dos animais, como peixe congelado e alimentos 

industrializados.10,3 Na região amazônica, o boto cor de rosa ou vermelho apresenta-

se tolerante a presença humana e pode ser observado em vários lagos, rios e igapós 

próximo a pescadores, barcos e banhistas. Os autores relatam que esses golfinhos de 

água doce são animais que nadam sozinhos raramente encontrados em grupos de 

mais de três indivíduos11, mas no flutuante são condicionados a nadar em bando 

(existem 15 animais que visitam o flutuante). 

Após a visita foi perguntado ao grupo de estudantes o que poderia ser feito para 

minimizar os impactos da atividade turística com os botos em Novo Airão. 37% dos 

estudantes mudaram de ideia, e após a visita, conseguem identificar que a 

intervenção turística no município de Novo Airão possui impacto ao meio ambiente 

as repostas quanto a minimização dos impactos foram relacionadas a divulgação de 

informações como placas, cartazes, folders e pequenas palestras sobre a 
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conservação do boto na Amazônia e assim fazer da atividade uma ferramenta para 

sensibilização dos visitantes. Mais de 47% dos entrevistados verifica que a atividade 

possui uma bipartição de um lado a geração de renda para o município carente de 

alternativas econômicas e de outro uma atividade prejudicial aos animais e ao 

equilíbrio ecossistêmico. 

Após 4 meses, 111 participantes da pesquisa foram contatados novamente para 

aferir se as respostas dadas no final da visita resultaram em uma real alteração de 

perspetiva, ou apenas de uma reprodução memorizada do que escutaram na visita. 

Verficou-se que 68% dos respondentes mudaram realmente suas percepções acerca 

do flutuante dos botos e o impacto ao meio ambiente.  

Conclusões

Verificou-se que a visita in loco para a apreciação do turismo interativo com 
cetáceos pode contribuir para a mudança de percepção dos alunos que antes 
imaginavam e incentivavam esse tipo de intervenção, mas após a visita de campo 
ficaram muito mais sensíveis às questões de preservação e sustentabilidade na 
Amazônia. O turismo de observação proporciona experiências com a vida selvagem 
e tem o potencial de impactar positivamente a consciência, apreciação e ações dos 
visitantes. Esse tipo de turismo contribui diretamente com os aspectos cognitivos 
afetivos dos visitantes podendo promover, se bem planejado e organizado, o 
engajamento reflexivo sobre suas posturas em relação ao sistema ambiental. 
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Resumo 
O estágio supervisionado proporciona aos estudantes de Engenharia a ligação entre 
a graduação e o mercado de trabalho, sendo uma atividade de suma importância 
para a formação profissional. Objetivou-se avaliar os seminários como estratégia 
pedagógica no Ensino de Engenharia. Opiniões dos participantes foram coletadas por 
meio de questionário estruturado. Nas quatro edições dos seminários houve uma 
média de 83 participantes por semestre, sendo que 40% dos acadêmicos disseram 
participar do evento para conhecer as empresas onde os alunos têm realizado o 
estágio. A estratégia de apresentação e avaliação dos estágios por seminários 
permitiu a troca de experiências entre os alunos. Com o sucesso obtido sugere-se sua 
implantação em outros os cursos de engenharia. 

Introdução 
A finalização de um curso de nível superior é geralmente marcada pela expectativa 
de ingresso no mercado de trabalho. Essa transição da graduação para o trabalho é 
um dos passos mais importantes na carreira dos graduados, pois pode determinar 
sua vocação profissional e o sucesso da sua carreira1. 

No Brasil, a inclusão do graduando no mercado de trabalho ocorre, usualmente, por 
meio da disciplina de Estágio Supervisionado, amparado pela Lei de Estágio n° 
11.788/20082. Segundo a Lei de Estágio, o estágio é “o ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular”. 
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O curso de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), campus Londrina (Brasil), buscando promover a socialização das atividades 
desenvolvidas por seus discentes durante a execução dos estágios obrigatórios, 
implementou a realização de seminários semestrais onde os alunos apresentam suas 
experiências e as empresas onde estagiaram. 

Este trabalho objetivou, portanto, avaliar a proposta pedagógica de apresentação de 
estágios via Seminário, por meio da consulta aos participantes dos eventos. 

Material e Métodos 
Desde o início do Curso de Engenharia Ambiental da UTFPR campus Londrina as 
apresentações dos estágios dos alunos eram feitas por meio de bancas, compostas 
por três professores, que avaliavam o desempenho do aluno na atividade. Embora as 
sessões fossem públicas, observava-se a baixa participação dos alunos nestes 
momentos de socialização de experiências. Deste modo, a comissão organizadora 
desta atividade avaliativa resolveu implantar um sistema mais interativo e dinâmico, 
que possibilitasse a maior participação dos alunos em fases mais iniciais e 
intermediárias do Curso. 

Desde 2013, passou-se, portanto, a realizar, semestralmente, um evento, 
denominado de “Seminários de Estágios do Curso de Engenharia Ambiental”. Os 
Seminários de Estágios buscaram proporcionar à comunidade acadêmica a 
socialização das experiências adquiridas pelos alunos do curso em seus estágios 
obrigatórios, realizados em empresas e órgãos públicos de Londrina e região. Além 
disso, promover a discussão sobre o processo de transição do estágio ao emprego de 
alunos do Curso de Engenharia Ambiental. Opiniões dos participantes foram 
coletadas por meio de questionário estruturado e a caracterização do público 
participante após quatro edições do evento. 

Resultados e Discussão 
Nas quatro edições dos Seminários de Estágio do Curso de Engenharia Ambiental da 
UTFPR campus Londrina houve uma média de 83 participantes por semestre, sendo o 
I Seminário com maior público (115 pessoas) (Figura 1). 

A participação dos estudantes nos Seminários demonstra o interesse dos acadêmicos 
em se envolver e participar desse tipo de evento para entender melhor as áreas, as 
atividades desenvolvidas durante o estágio e também ter um conhecimento das 
empresas que recebem os estagiários. Segundo Cunha et al.3 uma das falhas 
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encontradas nos cursos de engenharia é a falta de ações que promovam 
oportunidades e auxílio aos alunos no contato com as empresas. 

Figura 1: Número total de participantes em cada edição dos Seminários de Estágios 
na UTFPR campus Londrina 

Por meio de um ambiente não formal de ensino é possível complementar a formação 
do futuro profissional, dessa forma se faz necessário explorar as empresas e tornar o 
ensino mais dinâmico4. Esse pensamento se reflete no resultado do questionário, no 
qual 40% dos acadêmicos disseram participar do evento para conhecer as empresas 
onde os alunos têm realizado o estágio (Figura 2). 

Figura 2: Qual o motivo interessou os participantes a assistir o Seminário de Estágio 

No Brasil há falta de Engenheiros que atendam às necessidades exigidas no mercado 
de trabalho5. Santos e Schmidt6 destacam que é necessário dar mais atenção à 
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disciplina de Estágio por meio da divulgação de vagas, mantendo o contato com o 
mercado, selecionando as empresas e conhecendo as novidades tecnológicas. 

Nas avaliações realizadas, os acadêmicos afirmaram que “foi muito interessante a 
participação no Seminário de Estágios, visto que foi possível aprender com as 
experiências dos estagiários, conhecer mais sobre as atuações de um Engenheiro 
Ambiental e estar em contato com o mercado de trabalho por meio das experiências 
compartilhadas pelos estagiários”. E complementaram: “é no Seminário que 
conhecemos as empresas que disponibilizam vagas e quais os tipos de trabalhos 
desenvolvidos”. 

O Seminário de Estágio atuou como forma de: acesso ao estágio pelos futuros 
estagiários; troca de experiências e conhecimentos entre os alunos. Foi importante 
no sentido de conhecer as possíveis áreas de atuação; e por despertar o interesse do 
aluno de acordo com sua vocação profissional. Além disso, dinamizou o processo 
avaliativo da atividade, integrando mais os professores de diferentes áreas e 
estimulando o debate das experiências vivenciadas pelos alunos. 

Conclusões 
A estratégia de apresentação e avaliação dos estágios adotada pelo Curso de 
Engenharia Ambiental da UTFPR campus Londrina permitiu a troca de experiências 
entre os alunos de forma a valorizar as atividades desenvolvidas. Além disso, agrega 
à formação profissional de um engenheiro, à medida que possibilita o conhecimento 
de diferentes áreas de atuação e a ampla participação docente no debate e avaliação 
dos estágios realizados. Com o sucesso obtido sugere-se sua implantação em outros 
os cursos de engenharia. 
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Resumo 
A ferramenta dos espaços educadores sustentáveis apresentou como metodologia as variáveis 
preconizadas pela regulação em Educação Ambiental no Brasil. Para análise dos três pilares de 
espaços educadores sustentáveis (gestão, currículo e espaço físico) foram utilizadas: (1) para o 
quesito gestão compartilhada a existência e operacionalização da Comissão de Meio Ambiente 
e Qualidade de Vida nas Escolas (COM-VIDA), (2) para o quesito currículo o atendimento às 
Leis e Decretos Federais específicos quanto à transversalidade da Educação Ambiental e (3) 
para o quesito espaço físico os parâmetros e cálculo para a certificação LEED for Schools - 
Liderança em Energia e Design Ambiental para escolas. Os resultados das análises do modelo 
de avaliação indicado nesta pesquisa pode se configurar em uma proposta viável e adequada, 
considerando a inexistência de modelos de avaliação. O caráter inovador, desta proposta, 
permite o atendimento integral dos preceitos legais do que se configura um espaço educador 
sustentável. A ausência de COM-VIDA pode comprometer a gestão compartilhada, e o 
atendimento de forma direta em diversos aspectos, tantos curriculares quanto dos aspectos 
físicos.  As instalações prediais devem atender aos parâmetros mínimos exigidos para uma 
certificação LEED for Schools, então se inferiu que este é um aspecto fundamental para o 
alcance do modelo de Espaços Educadores Sustentáveis.  

Introdução 
As ações humanas tem relação direta com os problemas ambientais que são vivenciados hoje 
em dia, como as mudanças climáticas, o aumento do efeito estufa, aquecimento global e 
consequências de super exploração dos recursos naturais. A dinâmica de produção e 
reprodução dos espaços está estreitamente ligada à relação do homem e as apropriações que 
ele faz do ambiente. 
Considerada a preocupação da Organização das Nações Unidas, ONU, com as questões 
ambientais, após a Conferência de Estocolmo na Suécia, foi publicada no Brasil, em 1981, a lei 
federal nº 6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta cria instrumentos 
visando ao equilíbrio entre as ações humanas e os interesses econômicos. A partir da gestão 
ambiental descentralizada, preconizada na mencionada lei, os instrumentos devem ser 

118

Parte  IV



implementados e efetivados pelos entes estatais e pela sociedade. Um desafio que implica em 
mudanças culturais, sociais e de governança.  
Dentre os mecanismos de gestão sustentável está a Educação Ambiental que é instrumento 
de gestão ambiental preconizado pela Política Nacional do Meio Ambiente. O programa de 
Educação Ambiental Brasileiro propõe os Espaços Educadores Sustentáveis, que tem como 
principal norteador o Ministério da Educação – MEC. A ideia é que escolas e universidades 
tragam a variável ambiental para o seu modus operandi, por meio da gestão escolar, do 
currículo e da readequação dos espaços físicos. 
 

Método  
A metodologia da investigação consistiu na análise de embasamento técnico e jurídico para a 
proposição de metodologia para avaliar Espaços Educadores Sustentáveis. O que se fez foi 
construir uma proposição metodológica de avaliação de espaços educadores sustentáveis, 
concernente aos três aspectos a serem analisados nos espaços educadores sustentáveis: 
gestão, currículo e espaço físico condizentes com as premissas da sustentabilidade. Quanto ao 
aspecto gestão, analisou-se a relação com a COM-VIDA (Comissão de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida nas Escolas); quanto ao currículo, estudou-se como correlacionar o saber 
científico e tradicional à abordagem transdisciplinar e quanto aos espaços físicos, analisou-se 
como correlacionar às condições ambientais, de patrimônio cultural, acessibilidade, 
mobilidade e baixo impacto às estruturas físicas dos espaços edificados.  
 

 
Figura 1: Diagrama Espaços Educadores Sustentáveis 
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A figura 1 representa o Diagrama Espaços Educadores Sustentáveis e significa a interseção da 
realidade local, com o contexto global e interação com comunidade que deve ser parâmetro 
para as escolas/universidades que almejem ser sustentáveis, devendo estes aspectos estar 
presentes no projeto político pedagógico dos cursos ofertados pela instituição. A figura 1 
servir de embasamento para a presente proposta metodológica. 
Percebeu-se que os Espaços Educadores Sustentáveis se apoiam nos três eixos: gestão, 
currículo e espaço físico. Quanto ao aspecto gestão tem-se uma relação direta com a COM-
VIDA, e desta com tudo que está relacionado à eficiência no uso dos recursos, consumo, 
resíduos. Quanto ao parâmetro currículo este deve teve ter uma abordagem inter e 
transdisciplinar tendo uma relação do saber científico e do saber tradicional. O critério espaço 
físico deve respeitar às condições ambientais e o patrimônio cultural, observar a 
acessibilidade e mobilidade, ser de baixo impacto e respeitar a biodiversidade. E ainda, 
reforçar que nas reformas ou construções de novas edificações às exigências por licitações 
sustentáveis, reuso de água, eficiência energética, novos materiais em substituição aos 
tradicionais não ecologicamente corretos, a fim de reduzir os resíduos da própria construção 
civil, são exigências para a construção dos Espaços Educadores Sustentáveis. 

 

Resultados 
O resultado obtido foi a proposta metodológica de se trabalhar os critérios específicos em 
cada um dos pilares, gestão, currículo e espaço físico. E identificar alguns critérios que podem 
ser utilizados por escolas e universidades como modelo de avaliação, para auferirem se 
atendem, ou não, os aspectos de Espaços Educadores Sustentáveis. Para o aspecto gestão, a 
pesquisa aponta que deve ser utilizado: o critério COM-VIDA, quantificando sua contribuição 
na participação democrática da sociedade civil na escola/universidade. Para o aspecto 
currículo, a pesquisa indica que o critério envolva a análise do Projeto Político-Pedagógico, no 
intuito de verificar a inserção das Metas de Educação Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável. Para o aspecto espaço físico este estudo aponta que os critérios sejam: o 
atendimento da legislação brasileira correlata à acessibilidade e mobilidade, mais a avaliação 
do espaço educador concernente ao método LEED for Schools (Leadership in Energy and 
Environmental Design). 
O Brasil tem usado a COM-VIDA como indicador de Educação Ambiental, sendo esta a meta 
6.1 da Iniciativa Latino Americana e Caribenha para o Desenvolvimento Sustentável (ILAC, 
2007). Esse indicador atende à variável existência de instâncias colegiadas de deliberação ou 
consulta no campo de Educação Ambiental. Brasil (2012) afirma que a introdução da Educação 
Ambiental no Projeto Político-Pedagógico  da escola pode se tornar uma poderosa ferramenta 
para favorecer a criação de círculos de cultura. Essa abordagem busca facilitar a compreensão 
de problemas complexos, como as mudanças socioambientais globais. 
 

  
Conclusões 
 
Esta investigação aponta que o modelo de avaliação indicado nesta pesquisa possa se 
configurar em uma proposta viável e adequada, considerando a inexistência de modelos de 
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avaliação. O caráter inovador desta proposta permite o atendimento integral dos preceitos 
legais do que se configura um Espaço Educador Sustentável. A ausência de um modelo de 
gestão democrática, como a COM-VIDA, interfere de forma direta em diversos aspectos, 
tantos curriculares quanto dos aspectos físicos. Os debates com relação à compra sustentável 
de materiais e os aspectos da Educação Ambiental, por exemplo, seriam de fundamental 
importância para o entendimento do conceito de Espaços Educadores Sustentáveis e 
englobam os parâmetros curriculares e do próprio LEED for Schools. 
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Resumo 

A qualidade do ar interior em lares de idosos é um dos fatores mais críticos para o conforto e 

saúde dos residentes desses espaços. Este estudo teve por objetivo avaliar os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos da qualidade do ar interior em três lares de idosos 

localizados no nordeste de Portugal. Os parâmetros físico-químicos foram medidos com 

recurso a uma sonda Graywolf IQ 610. As concentrações dos bioaerossóis envolveu a colheita 

de amostras em meio sólido. Globalmente as concentrações médias dos parâmetros físico-

químicos bem como dos bioaerossóis avaliados não excederam os padrões legislados. Porém, 

pontualmente, foram detetadas situações de não conformidade. Os resultados preliminares 

sugerem a necessidade de aprofundar o estudo da qualidade do ar nesses espaços.  

1. Introdução

A qualidade do ar interior (QAI) é um dos principais fatores que afeta o bem-estar, saúde e 

produtividade dos ocupantes.1 Em lares de idosos, pelo facto de muitos ocupantes passarem 

mais de 90% de seu tempo em ambientes fechados e por estes apresentarem debilidade das 

suas defesas imunitárias, bem como da função pulmonar, e por conseguinte, uma maior 

predisposição a infeções respiratórias, deverá existir uma maior preocupação com a QAI, 

dado que estes espaços podem colocar os utentes num risco acrescido relativamente ao 

ambiente exterior.2 

Os lares de idosos podem reunir condições ambientais muito favoráveis ao desenvolvimento 

de microrganismos comumente não encontrados ao ar livre. As condições de humidade e a 

temperatura do ar associada a uma elevada densidade de ocupantes e a condições de 

ventilação deficitárias podem contribuir para o aumento da abundância e da transmissão de 

alguns agentes patogénicos.3,4. Além disso, viver em lares pode induzir a exposição a 

compostos químicos que são libertados por processos de combustão, pelos materiais do 

edifício, pelo mobiliário, e, ainda, por uma ampla gama de produtos de consumo.5  
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A presença de partículas (PM2.5 e PM10) incluindo bioaerossóis, compostos químicos 

orgânicos e inorgânicos pode provocar efeitos diversos, como alergias, doenças respiratórias 

e cancro.6, 

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade do ar interior em 

três lares de idosos localizados no nordeste de Portugal em termos de parâmetros 

microbiológicos e alguns parâmetros físico-químicos. 

2. Material e métodos

2.1 Locais de estudo

Este trabalho foi realizado em três lares de idosos (A, B e C) localizados no nordeste de 

Portugal. Os edifícios dos lares estão construídos na proximidade de zonas rurais, não 

existindo nas zonas envolventes fontes específicas de poluição industrial. Os edifícios dos três 

lares encontram-se em bom estado de conservação, bom isolamento térmico e são ventilados 

naturalmente por abertura de portas e janelas. O número de ocupantes dos lares A, B e C é 

de 50, 48 e 30 respectivamente e a idade dos mesmos varia de 70 a 90 anos. As áreas do lar 

objeto de estudo corresponderam a três espaços interiores (refeitório, sala de convívio e 

quarto duplo) e ainda o exterior do edifício.  

2.2 Amostragem 

Os parâmetros físico-químicos (dióxido de carbono (CO2) monóxido de carbono (CO), 

compostos orgânicos voláteis totais (COVs), humidade relativa (HR) e temperatura (T) do ar) 

foram medidos com recurso a uma sonda Graywolf IQ 610, colocada a 1,5 metros do chão no 

centro do compartimento, durante 15 minutos. Em cada lar realizaram-se duas amostragens 

no mesmo dia (manhã e tarde) nos meses de Verão de 2017. 

A amostragem microbiológica do ar foi feita utilizando um amostrador de ar Surface Air 

System, com um volume (V) de ar de 200 L e dois meios de cultura: Tryptic Soy agar para 

contagem total de bactérias e Rose Bengal Chloramphenicol agar para fungos. O amostrador 

foi colocado a cerca 1,5 metros do chão no centro do compartimento. Após a amostragem, 

as placas foram incubadas a 37° C (24-48 h) para bactérias e a 25° C (72-120 h) para fungos. 

As contagens obtidas em cada placa foram posteriormente corrigidas, utilizando-se uma 

tabela de conversão fornecida pelo fabricante do aparelho e os resultados expressos em 

unidades formadoras de colónias por m3 (UFC/m3) de amostra de ar. 
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3. Resultados e discussão

Os valores dos parâmetros físico-químicos avaliados (Tabela 1) não excederam os valores de 

referência, com exceção dos COVs cujo valor médio foi superior ao estipulado na portaria 

353- 3). Este facto poderá ser justificado pelo uso regular de ambientadores

e produtos de limpeza que libertam COVs. Uma análise de especiação de COVs deveria ser

realizada para avaliar o risco para a saúde humana.

Face aos valores registados em relação aos parâmetros CO2 (<1250 ppm) e CO (<5 ppm), 

Tabela 1, podemos inferir que existe uma boa renovação do ar e ausência de poluentes 

resultantes de processos de combustão. 

Tabela 1: Valores médios dos parâmetros físico-químicos (média ± desvio padrão; n=8) 
Lar  Local COVs μg/m3 CO2 ppm CO ppm T °C HR % 

Manhã 

A 
Refeitório 1110,5 ± 84,5 a 496,3 ± 18,9 b 1,2 ± 0,1 b 25,2 ± 0,5 b 44,2 ± 0,9 a 

Sala 1158,1 ± 47,5 a 636,5 ± 76,1 b 0,6 ± 0,2 c 23,4 ± 0,3 c 43,8 ± 1,5 a 

Quarto 831,4 ± 103,9 b 618,1 ± 63,9 b 0,8 ± 0,5 b c 25,4 ± 1,0 a b 37,9 ± 0,8 b 

Exterior 824,4 ± 84,0 b 684,3 ± 46,9 b 1,8 ± 0,1 a 26,2 ± 0,4 a 45,4 ± 1,6 a 

B 
Refeitório 1414,3 ± 79,6 a 474,3 ± 9,2 a 1,0 ± 0,1 a 20,3 ± 0,2 a 41,1 ± 0,4 b 

Sala 1279,9 ± 59,1 a b 500,3 ± 11,5 a 0,9 ± 0,1 a 21,4 ± 0,6 a 39,8 ± 1,3 b 

Quarto 1112,8 ± 101,9 b 493,7 ± 11,5 a 0,9 ± 0,1 a 21,5 ± 1,3 a 37,3 ± 1,1 b 

Exterior 1380,8 ± 268,8 a 461,7 ± 11,5 a 0,4 ± 0,3 b 19,8 ± 3,1 a 46,2 ± 6,3 a 

C 
Refeitório 2612,9 ± 885,3 a 871,4 ± 150,9 a 1,4 ± 0,2 a b 24,7 ± 0,4 b c 42,6 ± 2,5 a 

Sala 2272,5 ± 448,1 a 815,6 ± 57,5 a 1,5 ± 0,1 a 23,8 ± 0,4 c 42,7 ± 1,0 a 

Quarto 1943,8 ± 240,6 a 805,6 ± 14,2 a 1,2 ± 0,1 b 24,9 ± 0,1 b 40,2 ± 0,2 a 

Exterior 999,0 ± 329,0 b 510,8 ± 57,5 b 1,4 ± 0,2 a b 27,3 ± 1,7 a 35,5 ± 2,7 b 

Tarde 

A 
Refeitório 1710,3 ± 543,9 b 646,6 ± 198,7 a b 1,8 ± 0,2 a 29,1 ± 0,2 b 37,4 ± 6,8 b 

Sala 2414,9 ± 92,1 a 695,4 ± 34,9 a 1,3 ± 0,1 b 29,9 ± 0,1 b 42,6 ± 1,3 a 

Quarto 1046 ± 409,5 c 504,4 ± 56,5 b 0,8 ± 0,1 c 31,9 ± 1,3 a 30,4 ± 1,3 c 

Exterior 1110,8 ± 350,3 c  556,0 ± 83,4 a b 0,3 ± 0,4 d 31,9 ± 0,9 a 29,9 ± 1,0 c 

B 
Refeitório 2640,1 ± 369,5 a 790,8 ± 59,4 a b 11,8 ± 0,6 a 24,1 ± 0,3 c 44,8 ± 1,8 a 

Sala 1616,1 ± 85,7 c 909,8 ± 59,4 a 9,5 ± 0,5 b 24,9 ± 0,2 b 39, 6 ± 0,5 a 

Quarto 2026 ± 246,7 b c 781,1 ± 80,3 b 7,5 ± 0,6 c 25,0 ± 0,2 b 42,3 ± 0,9 a 

Exterior 2345 ± 472,8 a b  884,5 ± 141,9 a b 5,5 ± 0,1 d 25,6 ± 0,1 a 38, 9 ± 5,0 a 

C 
Refeitório 1218,0 ± 33,4 c 654,4 ± 4,5 b 0,7 ± 0,1 c 25,6 ± 0,1 b 35,9 ± 0,5 a 

Sala 1920,4 ± 203,8 a 883,8 ± 19,0 a 1,5 ± 0,4 b 28,6 ± 0,1 a 31,0 ± 0,3 b 

Quarto 1529,8 ± 269,8 b 846,0 ± 41,4 a 2,3 ± 0,2 a 28,7 ± 0,1 a 30,1 ± 0,1 b 

Exterior 915,7 ± 116,3 d 671,5 ± 108,5 b 2,4 ± 0,1 a 28,9 ± 0,5 a 28,4 ± 1,1 c 

Letras diferentes por lar e por período indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey (p<0,05) 

A concentração média de bactérias totais (Figura 1) no interior dos edifícios foi, de um modo 

geral, semelhante à concentração no exterior, com exceção do quarto do Lar A (manhã) e 

refeitório Lar C (tarde) em que essas concentrações foram significativamente mais elevadas 

às observadas no exterior. Contudo, não excederam as condições de referência estabelecidas 

na atual legislação Portuguesa (Portaria 353-A/2013). Em relação à concentração média de 

fungos, variou nos três lares no interior de 56,7 a 341,7 UFC/m3, observando-se os valores 
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mais elevados no refeitório no período da manhã. No entanto, essas concentrações foram 

estatisticamente similares às observadas no exterior. Resultados com tendência semelhante 

foram também observados por Aguiar et al.2 no período de Verão em lares da 3ª idade na 

cidade do Porto. 

Figura 1: Concentração média de bactérias (esquerda) e de fungos (direita). Letras 

diferentes por lar e por período indicam diferenças significativas pelo teste Tukey (p<0,05) 

4. Conclusão

De um modo geral os resultados preliminares obtidos neste estudo não excederam os 

padrões legislados, excetuando os COVs totais. Em relação aos fungos detetaram-se situações 

em que as concentrações no interior foram superiores às do exterior, porém as diferenças 

não foram estatisticamente diferentes. Todavia, por se tratar de espaços ocupados por 

idosos, que são mais suscetíveis a infeções, é necessário averiguar as possíveis fontes internas 

de poluição. 
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Resumo 

Os escombros das minas de uranio são uma fonte de exalação de radão para a 

atmosfera. Avaliou-se o efeito da remediação ambiental na redução das 

concentrações médias de radão no ar exterior em povoações próximas de antigas 

minas de urânio em Portugal. Contudo, a concentração de radão no interior das 

habitações permaneceu elevada pois esta é determinada essencialmente pela 

exalação de radão dos terrenos sob as construções. Nas habitações situadas nestas 

regiões é frequente que a concentração média de radão ultrapasse as 

recomendações da Directiva da EU e da Organização Mundial de Saúde. Recomenda-

se a adopção de medidas para reduzir a exposição ao radão e, assim, reduzir a 

incidência do cancro do pulmão. 

Introdução 

O trabalho de monitorização radiológica ambiental nas regiões das antigas minas de 

urânio efectuado pelo LPSR/IST contribui para avaliação da exposição da população a 

radiações ionizantes. Este trabalho inclui a monitorização do radão no ambiente e no 

interior de habitações e outros edifícios nas povoações situadas nas proximidades 

das antigas explorações de uranio. Esta monitorização é parte das obrigações do 

Estado decorrentes do Tratado EURATOM e é competência legal atribuída ao 

LPSR/IST (Dec Lei 165/2002, artº 14), com a finalidade de assegurar a protecção 

radiológica da população.1-10 

Métodos 

A monitorização das concentrações do radão (222Rn) foi efectuada nos anos 2012 a 

2017 nas povoações da Cunha Baixa (Concelho de Mangualde) e do Reboleiro 

(Concelho de Trancoso), onde existem antigas minas de uranio e respectivas 

escombreiras. Nas duas localidades, a mina e a área mineira estão situadas muito 

próximas do casario. A determinação em contínuo da concentração de radão (222Rn) 

no ar foi efectuada com analisadores-registadores contínuos equipados com 

detectores semi-condutores de silício (SARAD, GmbH). Estes detectores foram 
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colocados a cerca de 1,5 m acima do solo, sob alpendres no exterior e sobre móveis 

no interior de casas seleccionadas nas povoações referidas. Os resultados da 

concentração de radão são expressos em Bq/m3. 

Resultados 

A povoação da Cunha Baixa fica situada a sul da antiga mina de urânio e das 

escombreiras contendo materiais radioactivos, estando as primeiras casas situadas 

junto do limiar da concessão mineira. As escombreiras e os terrenos contaminados 

pelos resíduos mineiros estiveram a descoberto até 2012 e foram, nessa altura, 

objecto de trabalhos de remediação ambiental que incluíram o aterro das crateras 

mineiras e a recobertura das pilhas de resíduos, reduzindo a exalação do gás radão 

para a atmosfera.   

Antes da cobertura das escombreiras, a concentração de radão no ar, medida no 

exterior das casas da aldeia, era variável mas situando-se acima de 200 Bq/m3 nos 

períodos com vento soprando do quadrante Norte, e situando-se abaixo de 100 

Bq/m3 com ventos opostos afastando o radão proveniente das escombreiras. Após a 

cobertura dos escombros a concentração média de radão no ar exterior na povoação 

passou a ser geralmente inferior a 100 Bq/m3.  

No piso térreo de duas das casas mais próximas da concessão mineira, o radão no ar 

interior apresentou concentrações médias de 7580 Bq/m3 e de 740 Bq/m3.  

No interior de uma construção antiga em granito, afastada da zona mineira e na qual 

não foram usados materiais provenientes da mina, a concentração média de radão 

no ar interior foi de 660 Bq/m3 no rés-do-chão e de 440 Bq/m3 no 1º andar. 

Na povoação do Reboleiro, onde ainda há uma escombreira não recoberta, 

resultante da actividade da Companhia Portuguesa do Rádio (CPR), e onde existiram 

várias minas de uranio exploradas pela Empresa Nacional de Uranio (ENU), já 

encerradas, foram efectuadas determinações de radão em várias casas, incluindo 

habitações próximas da escombreira da mina de rádio e edifícios de uso público, tais 

como estabelecimentos comerciais. No ar exterior as concentrações registadas no 

quintal de uma casa muito próxima da escombreira da CPR foram de 68 Bq/m3, 

enquanto no interior foi de 170 Bq/m3 no mesmo período. 

No interior de uma outra habitação também próxima da escombreira da CPR, os 

resultados da monitorização de radão indicaram uma concentração média de 1295 

Bq/m3, embora noutras casas não muito distantes as concentrações tenham sido 

muito mais baixas. Nestas localidades, o edifício com valores mais elevados de radão 

apresentou uma concentração média de 12 820 Bq/m3, o que poderá dever-se à 
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utilização de materiais recuperados da antiga mina de rádio/uranio na construção do 

edifício ou a uma anomalia radiométrica no terreno sob o edifício.  

Os resultados indicam que parte da população da aldeia do Reboleiro poderá estar 

exposta a doses de radiação relativamente elevadas no interior de alguns edifícios, 

sobretudo em casas que assentam em zonas com uranio, e nas construções em que 

tenham sido utilizados materiais (cascalho, areias) eventualmente recolhidos nas 

escombreiras das minas. Estes resultados aconselham a realização de um estudo 

mais detalhado para aconselhamento das famílias da povoação sobre como reduzir 

as concentrações de radão e a exposição a este radionuclido.  

Verificou-se, nestas e noutras localidades, que as concentrações de radão podem 

variar muito entre casas e locais próximos, sendo difícil estabelecer uma «baseline» 

comum para a região que sirva para distinguir o radão em concentrações ambientais 

naturais do radão aumentado em resultado da actividade extractiva do urânio. 

Apesar disso, e qualquer que seja a origem do radão, as normas de segurança 

radiológica recomendadas pela EU estabelecem 300 Bq/m3 como concentração 

máxima de radão no ar no interior de residências e locais de trabalho (Directiva 

Europeia 58/2013). Os resultados das determinações de radão nestas aldeias 

frequentemente alcançam este valor e aconselham a que se aumente a ventilação 

para reduzir a concentração de radão acumulado no ar interior. Há ainda a 

considerar as casas com concentrações médias de radão muito mais elevadas, 

excedendo 1000 Bq/m3 valor estipulado como nível de intervenção. Nestes casos 

será necessário introduzir nos edifícios medidas anti radão para reduzir a exposição 

dos ocupantes às radiações ionizantes. 

Conclusões 

Nas povoações referidas os habitantes foram informados do risco do radão e os 

resultados comunicados aos organismos oficiais. Regra geral as concentrações de 

radão no ar são muito mais elevadas no interior das casas que no exterior.  

A remediação ambiental nas zonas das antigas minas resolveu vários problemas de 

contaminação radioactiva e exposição da população, contudo no caso do radão no ar 

no interior das construções, cujas fontes principais são o solo e os materiais de 

construção, são necessárias outras medidas.  

As concentrações de radão medidas no interior de casas na Cunha Baixa e no 

Reboleiro indicaram, sem surpresa, que o fundo radioactivo natural nesta região e 

em especial no tocante ao radão, é relativamente elevado. Estas medições de radão 

confirmam a necessidade de se dar uma atenção especial ao radão a nível nacional e 

em particular nas regiões uraníferas. Esta situação justifica também a necessidade de 
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mais investigação para apoiar a adopção de medidas de mitigação do radão nestas 

regiões. 
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Resumo 
O uso de recursos energéticos alternativos como os resíduos florestais tem sido 
promovido como forma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de 
melhorar a gestão dos recursos florestais disponíveis, contribuindo também para a 
prevenção do risco de incêndios. Este estudo tem como objetivo aplicar a 
metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) para quantificar o desempenho 
ambiental do processo de gasificação de biomassa florestal residual para produção 
de energia elétrica. A ACV permitiu quantificar diversos impactes ambientais 
associados às diferentes etapas e identificar as suas principais causas. A etapa de 
conversão em energia é a que apresenta o maior contributo para a maioria das 
categorias de impacte analisadas. 

Introdução 
Atualmente, as estratégias políticas e ambientais orientam a sociedade no sentido de 
diminuir as emissões de gases de efeito estufa e a utilização de combustíveis fósseis. 
Estas medidas levam ao aumento da procura de fontes de energia alternativas, 
nomeadamente as renováveis. Neste contexto, a utilização de biomassa para a 
produção de calor e eletricidade está a ser cada vez mais frequente. Por outro lado, a 
utilização de resíduos florestais promove a limpeza das florestas reduzindo o risco de 
incêndio. A combustão tradicional de biomassa é o processo mais utilizado para a 
produção de calor e eletricidade. Nos dias de hoje, um dos grandes desafios é 
substituir a combustão tradicional pela gasificação de modo a obter vetores 
energéticos mais versáteis e de valor acrescentado. O processo de gasificação 
consiste em converter a biomassa em combustível gasoso (gás de síntese – syngas) 
através do aquecimento na presença de um agente de gasificação (tipicamente ar, 
oxigénio e/ou vapor). O objetivo deste estudo consiste na avaliação do desempenho 
ambiental do processo de gasificação de biomassa florestal residual (BFR) de 
eucalipto, tendo por base informação experimental sobre a produção de gás num 
leito fluidizado borbulhante à escala piloto. A BFR derivada de eucalipto representa 
cerca de 47% a 58% da BFR disponível no país.1  
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Metodologia 
O desempenho ambiental do processo foi avaliado aplicando a metodologia de 
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que é aceite como uma das ferramentas mais 
adequadas para avaliar os impactes ambientais das tecnologias que permitem a 
conversão termoquímica de biomassa florestal, com a utilização do programa 
SimaPro versão 8.4.0.0. 

A unidade funcional escolhida é a produção de eletricidade, equivalente a 1 kWh, a 
partir da gasificação de BFR de eucalipto. 

As fronteiras do sistema englobam três etapas: 1) Gestão florestal (que inclui 
preparação do terreno, plantação, condução dos povoamentos e exploração 
florestal); 2) Recolha, processamento e transporte da biomassa (que inclui operações 
de rechega, trituração em parque, operações de carga e descarga e transporte) e 3) 
Conversão da BFR em energia elétrica (que inclui gasificação direta de biomassa, 
limpeza do gás e combustão do gás numa turbina, bem como o tratamento e destino 
final de resíduos e emissões). 

Os dados de inventário referentes às duas primeiras etapas foram retirados de Dias 
et al. (2014).2 No que diz respeito à etapa de conversão em energia elétrica, foi 
considerado que o sistema inclui um gasificador direto de biomassa, um sistema de 
limpeza do gás (lavador húmido) e, por fim, uma turbina a gás para a conversão do 
gás em energia elétrica. Os dados de inventário para a produção e características do 
gás bruto foram recolhidos a partir de resultados duma instalação à escala piloto que 
inclui um reator de leito fluidizado borbulhante, de 75 kWth, desenvolvido na 
Universidade de Aveiro (Portugal).3 O gasificador é operado em condições auto-
térmicas estacionárias (gasificação direta), ou seja, todo o calor necessário para o 
processo de gasificação é garantido pela oxidação parcial da biomassa no reator. A 
eficiência do gasificador é de 52,7%.3 A biomassa utilizada apresenta um poder 
calorífico inferior (PCI) de 17,6 MJ/kgbs.3 

O gás produzido durante a gasificação da biomassa apresenta diferentes 
contaminantes produzidos durante a conversão termoquímica. Os contaminantes 
mais críticos são alcatrões condensáveis, compostos alcalinos, partículas, H2S, NH3 e 
HCl. Para evitar os problemas associados à presença destes contaminantes, o gás 
bruto tem que ser submetido a um processo de limpeza com um lavador húmido.4 
Após este processo de limpeza, o gás está em condições de ser processado na 
turbina para conversão em eletricidade. A eficiência considerada para a turbina é de 
37,8 (% PCI do gás).5 Os dados de inventário referentes às emissões da turbina a gás 
foram retirados de Rafaschieri et al. (1999).6 
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Resultados 

Na Figura 1 são apresentados alguns resultados preliminares obtidos com a 
metodologia aplicada, e recorrendo aos fatores de caracterização do Método ReCiPe 
Midpoint (H) para as seguintes categorias de impacte: Alterações climáticas (AC), 
Acidificação terrestre (AT), Eutrofização de água doce (EAD), Eutrofização marinha 
(EM), Formação de oxidantes fotoquímicos (FOF), Depleção de metais (DM) e 
Depleção de recursos fósseis (DRF). 

Figura 1: Contribuição de cada etapa para o impacte ambiental total do sistema em 
análise. 

A etapa com maior influência no impacte ambiental total é a etapa de Conversão em 
energia elétrica, que apresenta um contributo entre os 55 e os 80% na maioria das 
categorias de impacte analisadas, com exceção da Eutrofização marinha (17%). Nesta 
etapa, verifica-se que as contribuições mais elevadas se dividem entre o gasificador e 
a turbina a gás. O processo de gasificação apresenta maior impacte na categoria 
Depleção de recursos fósseis (96%), Eutrofização da água doce (94%) e Alterações 
Climáticas (90%), justificada pelo consumo de eletricidade. O funcionamento da 
turbina a gás tem maior impacte na Formação de oxidantes fotoquímicos (85%), na 
Eutrofização marinha (80%) e na Acidificação terrestre (71%), devido à libertação de 
emissões gasosas poluentes. 

No caso da categoria Eutrofização marinha, a etapa com maior influência é a Gestão 
florestal com uma contribuição de 80%, justificada pela utilização de fertilizantes 
ricos em azoto (N) na fase de plantação e condução dos povoamentos de eucalipto. 
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Conclusões 

Atualmente um dos grandes desafios é substituir o uso de recursos energéticos 
convencionais por recursos energéticos alternativos, mais versáteis e com maior 
interesse económico. Neste contexto, a gasificação de biomassa florestal apresenta-
se como uma alternativa interessante, pelo que a avaliação do seu desempenho 
ambiental reveste-se de grande importância. Assim, este estudo aplicou a 
metodologia de ACV ao processo de gasificação de BFR de eucalipto para produção 
de energia elétrica. Nesta fase preliminar do estudo foram identificadas algumas 
dificuldades em obter dados de inventário de qualidade para a caracterização dos 
processos. Apesar desta dificuldade, conclui-se que a etapa com maior impacte 
ambiental é a da Conversão em energia elétrica, justificada principalmente pelo 
consumo de eletricidade no gasificador e pelas emissões gasosas da turbina a gás. 
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Resumo 
A situação económica, energética e ambiental global implica que todas as 
contribuições para reduzir o consumo de energia e gases de efeito estufa sejam 
importantes e relevantes em termos de estudo de análise de investimentos1, 
particularmente na diversificação das fontes de energia incluindo o uso de energias 
renováveis. Assim numa altura em que proliferam as tecnologias propostas para 
aquecimento de edifícios, seja residencial ou de serviços, aliado ao uso por parte 
destes de diversas fontes de energia convencionais e renováveis apresenta-se uma 
ferramenta que ajuda na escolha por parte dos consumidores dos equipamentos a 
adquirir, bem como do industrial em elucidar o consumidor, no sentido de aquisição 
dos equipamentos adequados tanto em termos económicos como ambientais.  

Introdução 
 Este trabalho apresenta uma metodologia e uma ferramenta em desenvolvimento 
que permite apoiar o industrial comercializador ou instalador a esclarecer o 
consumidor para a melhor solução de sistemas de aquecimento doméstico, em 
função das necessidades e perfil do cliente final. É efetuada uma análise económica e 
ambiental dos equipamentos comercializados ou dos equipamentos previamente 
definidos como possíveis soluções aceites pelo cliente, sendo posteriormente 
sugerida a opção mais adequada em função dos parâmetros e indicadores 
económicos e ambientais: Período de retorno do investimento (PRI), taxa interna de 
rentabilidade (TIR) ou o Valor atual líquido (VAL) do investimento. 

Problema 
Tendo em consideração várias empresas comercializadoras e instaladoras de 
equipamentos de aquecimento localizadas na Beira Interior foi detetada a falta de 
informação apresentada ao consumidor que lhe permitisse optar conscientemente 
pelo equipamento a instalar, em especial uma análise comparativa entre as várias 
tecnologias e fontes de energia. Nesse sentido foi desenvolvido o presente trabalho 
de modo a superar este problema. 
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Metodologia 
A metodologia desenvolvida tem um carácter abrangente sendo possível adaptar-se 
a habitações com características diversas, desde um modesto apartamento (usado 
como exemplo na análise de resultados) à moradia mais sofisticada seguindo as 
etapas esquematizadas na figura 1. São calculadas as necessidades térmicas de 
aquecimento de acordo com a legislação vigente, através do certificado energético 
da instalação ou, no caso de edifícios existentes sem certificado energético, 
poderemos estimar estas necessidades pelo simulador “Casa Mais” disponibilizado 
pela ADENE. Com as necessidades térmicas e características do edifício são 
elaborados os orçamentos de aquisição e instalação das diversas modalidades de 
aquecimento. Neste trabalho foi utilizado como exemplo um apartamento com 100 
m2 localizado na Guarda e comparadas as tecnologias de aquecimento com caldeira 
a gasóleo, duas máquinas de Ar condicionado com rendimentos diferentes e uma 
caldeira a pellets. Com os orçamentos de instalação, os planos de manutenção, as 
características dos equipamentos, nomeadamente os respetivos rendimentos, as 
necessidades de aquecimento e os preços dos respetivos combustíveis são 
determinados os investimentos e despesas anuais. Estes parâmetros podem ser 
automaticamente calculados por programa próprio aplicando e tendo em 
consideração os respetivos Poderes Caloríficos Inferiores (PCI), o preço por unidade 
de energia e legislação aplicável.  Obtidos os valores dos investimentos, bem como as 
despesas e consumos associados (receitas) a cada tecnologia em análise, é calculado 
valor atual líquido (VAL) pela equação1,2 o PRI3 ou TIR, para a respetiva vida útil em 
anos (n) e taxa de juro (a) permitindo assim elucidar o consumidor da melhor opção 
em função das suas características. 
 
                                                         (1)                             
 

 
Figura 1: Fluxograma seguido na metodologia usada 
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Cálculos 
O valor das necessidades térmicas (Nic) de um edifício novo deve ser calculado 
segundo o Decreto-Lei n.º 251/2015, obtido através do certificado energético ou 
obtido pelo simulador “Casa Mais” disponibilizado pela ADENE em casos de edifícios 
edificados. Neste trabalho foi usado o simulador referido, tendo em consideração um 
apartamento típico de 100 m2 com três quartos, uma sala, uma cozinha, duas casas 
de banho e um hall de entrada. Localizado no concelho da Guarda e construído 
posteriormente ao ano 2000 com paredes de tijolo duplo e isolamento até 3cm de 
espessura. Com janelas de alumínio, vidros duplos e estores exteriores. Apartamento 
considerado 1º andar sobre habitação, onde a ventilação seria feita de forma natural. 
O simulador estimou um Nic de 125kwh/m2 anual, correspondendo assim a 
12500kWh/ano.  
O consumo e custo efetivo de cada sistema de aquecimento tem em consideração o 
poder calorífico do combustível utilizado, o rendimento e o preço respetivo. Para 
uma caldeira pode ser calculado o consumo pela equação (2), e para um sistema de 
ar condicionado pela equação (3). 

 (2) 

  (3) 

Tendo em consideração os orçamentos e respetivos custos determinam-se os 
indicadores da análise económica, Val, TIR  ou PRI. 
Foram considerados nesta análise os sistemas de aquecimento com uma caldeira a 
gasóleo, uma caldeira a pellets e duas soluções de ar condicionado com COP 
diferentes. Os resultados obtidos estão resumidos na tabela 1.    

Tabela 1: Resumo das características e cálculos 

Equipamento Potência 
máxima kW 

Investimento€ Consumos € 

Caldeira Gasóleo 24,9 5641,06 1187,46 Preço normal 
Caldeira Pellets 17,9 6437,18 682,12 Preço normal 
Caldeira Pellets 1 17,9 6437,18 545,69 Preço Reduzido* 
ArCondicionadoA 15,2 6014,70 661,13 Tarifa normal 
ArCondicionadoA1 15,2 6014,70 688,34 Tarifa verde 
ArCondicionadoB 13,6 8671,50 602,47 Tarifa normal 
ArCondicionadoB1 13,6 8671,50 638,94 Tarifa verde 
*(Aquisição em grandes quantidades, reduzindo preço) 
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Resultados 
Tendo em consideração a legislação aplicável, a metodologia desenvolvida e os 
cálculos efetuados obtemos os resultados para o VAL apresentados na figura2. Foi 
considerado como referência na análise dos investimentos, o equipamento a gasóleo 
e considerado como investimento efetivo, a diferença do investimento da tecnologia 
a analisar e a referência; como ganho efetivo, a diferença dos consumos entre eles. 

Figura 2: VAL dos investimentos analisados 

Conclusões 
Com o objetivo de proporcionar ao industrial ou instalador informar o consumidor e 
este poder fazer uma escolha consciente e eficiente das várias possibilidades e 
tecnologias de aquecimento no setor doméstico, desenvolveu-se uma metodologia e 
ferramenta de apoio. Optar por uma solução será sempre em função de muitas 
variáveis; terá sempre em consideração os aspetos técnicos permitidos, não 
esquecendo ainda as condições particulares de cada consumidor. Não será de 
analisar a situação de aquisição de pellets em grandes quantidades, se as condições 
físicas do apartamento não o permitirem. No entanto, este método é adaptável e 
aplicável a qualquer tipo de instalação e consumidor.  Para a habitação em estudo, a 
solução a escolher seria a “Caldeira Pellets 1” associada à aquisição de Pellets em 
conjuntos superiores a 1000 kg, caso as condições físicas o permitam em termos de 
armazenamento, de modo a que o preço por kg fosse substancialmente reduzido. 
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Resumo 

A utilização de biomassa como recurso de energia é parte integrante das políticas 

energéticas atuais. Neste trabalho foi demonstrado o conceito de gasificação direta (ar) de 

biomassa num reator de leito fluidizado borbulhante à escala piloto e foi analisada a 

influência de alguns parâmetros operatórios do processo e da aplicação in-situ de materiais 

catalíticos sobre as características do gás produzido. Para as condições operatórias 

utilizadas (razão de equivalência 0.21-0.29 e temperatura 800-880ºC), o processo foi 

autotérmico e a operação estável. O gás seco produzido sem utilização de catalisadores 

apresentou 7.7-16.9%v.v. CO, 3.2-8.3%v.v. H2 e 2.4-4.3MJ/Nm3 poder calorífico inferior (PCI). 

Com a utilização de catalisadores, nomeadamente, cinzas, carbonizados de pellets e Fe2SiO4, 

o gás seco produzido apresentou 14.2-37.6%v.v. CO, 9.5-14.7%v.v. H2 e 3.9-6.3 MJ/Nm3 PCI.

Introdução 

Diversos processos de conversão termoquímica estão disponíveis para produção de energia 

útil a partir da biomassa, no entanto, a gasificação de biomassa tem vindo a ganhar relevo a 

nível mundial devido à sua flexibilidade e à necessidade de combustíveis renováveis com 

capacidade para substituir a utilização de combustíveis fósseis em diversas aplicações. Este 

processo coloca-se como uma alternativa promissora à combustão direta de biomassa 

devido ao reconhecimento de que os combustíveis gasosos apresentam vantagens práticas 

comparativamente aos combustíveis sólidos, como o manuseamento e aplicação. 

Trabalho experimental 

A infraestrutura experimental1 utilizada para realização das experiências de gasificação 

inclui um reator de leito fluidizado borbulhante (LFB) à escala piloto, com 75 kWth, 

construído em AISI 310 SS, com um diâmetro interno de 0.25m e altura de 2.3m, 

desenvolvido no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. 
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O reator LFB permite a inserção de um reator de leito fixo no freeboard, acima do leito e na 

zona de alimentação de biomassa. Este reator foi construído em aço inox MA-253 e tem 

0.125m de altura e 0.054m de diâmetro interno. O reator de leito fixo permite a utilização 

de materiais catalíticos de modo a testar o seu efeito na qualidade do gás produzido. 

Três catalisadores de baixo custo foram estudados, nomeadamente, cinzas de fundo de um 

reator industrial de leito fluidizado de combustão de biomassa florestal residual derivada de 

eucalipto, carbonizado resultante de um processo de gasificação direta (ar) de pellets de 

pinheiro num reator de leito fluidizado borbulhante à escala piloto e Fe2SiO4 sintetizado em 

laboratório no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de 

Aveiro. 

O combustível utilizado nas experiências de gasificação consistiu em pellets de pinheiro e 

biomassa residual florestal derivada de pinheiro (pinus pinaster). 

Resultados 

O reator LFB à escala piloto foi operado em regime autotérmico e com temperaturas na 

zona do leito entre 800 e 880ºC. A temperatura em diferentes zonas do reator e as 

propriedades do gás produzido foram estáveis ao longo do tempo (Figuras 1 e 2), refletindo 

a existência de condições de operação adequadas ao processo de gasificação de biomassa. 

Figura 1: Perfil típico de temperatura ao longo do tempo em diferentes localizações do 

reator durante experiências de gasificação de biomassa. Localização das medições de 

temperatura acima da placa de distribuição: T2 – 0.18 m, T3 – 0.30 m, T4 – 0.45 m, T5 – 0.66 

m T6 – 0.86 m, T7 – 1.20 m, T8 – 1.68 m, T9 – 2.90 m. 
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Figura 2: Perfil típico de composição do gás seco (CO, CO2, CH4 e C2H4) na exaustão do 

reator ao longo do tempo durante experiências de gasificação de biomassa. 

Para razões de equivalência (RE) entre 0.21 e 0.29, a composição volumétrica do gás seco 

produzido sem utilização de catalisadores foi 7.7 a 16.9% CO, 3.2 a 8.3% H2, 0.5 a 3.4% CH4, 

9.5 a 14.6% CO2, 0.2 a 1.2% C2H4, 59 a 71.5% N2, inferior ou igual a 0.095% C2H6 e inferior ou 

igual a 0.035% C3H8. As experiências com utilização de catalisadores permitiram, 

tipicamente, obter um gás combustível de melhor qualidade devido a uma concentração 

mais elevada de H2 e CO (Figura 3). A composição volumétrica do gás produzido com 

utilização dos diferentes catalisadores foi a seguinte: 

Utilização das cinzas de fundo: 16.1 a 16.2% CO, 12.8 a 12.9% H2, 3.4 a 3.5% CH4,

14.1 a 14.8% CO2 e 0.8 a 1.1% C2H4.

Utilização de Fe2SiO4: 34.2 a 37.6% CO, 12.9 a 14.7% H2, 12.9 a 14.7% CO2. Não foi

detectado CH4, C2H4, C2H6 ou C3H8 durante a utilização de Fe2SiO4 como catalisador.

Utilização de carbonizado: 14.2 a 18.5% CO, 9.5 a 14.5% H2, 2.6 a 2.7% CH4, 13.9 a

14.3% CO2 e inferior ou igual a 0.3% C2H4.

Em termos de poder calorífico inferior, o gás produzido apresentou valores nas seguintes 

gamas: 

2.4 a 4.3 MJ/Nm3 em experiências sem utilização de catalisador.

5.1 a 5.3 MJ/Nm3 em experiências com utilização de cinzas como catalisador.

5.7 a 6.3 MJ/Nm3 em experiências com utilização de Fe2SiO4 como catalisador.

3.9 a 4.9 MJ/Nm3 em experiências com utilização de carbonizado como catalisador.

Em termos de parâmetros de eficiência, nomeadamente produção específica de gás seco 

(Ygas), eficiência de gás arrefecido (EGA) e eficiência de conversão de carbono (ECC), 

obtiveram-se os seguintes resultados: 

Experiências sem catalisador:

o Ygas = 1 a 1.8 Nm3 gás seco/kg biomassa base seca (bs)

o EGA = 13.7 a 30.5%

o ECC = 30.7 a 50.9%

Experiências com utilização de cinzas como catalisador:

o Ygas = 1.4 a 1.7 Nm3 gás seco/kg biomassa bs
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o EGA = 40.2 a 48.6%

o ECC = 56.8 a 68.3%

Experiências com utilização de Fe2SiO4 como catalisador:

o Ygas = 1.8 a 1.9 Nm3 gás seco/kg biomassa bs

o EGA = 56.9 a 66.3%

o ECC = 81.8 a 86.6%

Experiências com utilização de carbonizado como catalisador:

o Ygas = 1.9 a 2.0 Nm3 gás seco/kg biomassa bs

o EGA = 38.1 a 50.3%

o ECC = 64.4 a 75.4%

Tendo por base estes resultados, pode-se inferir que a faialite sintetizada (Fe2SiO4) foi o 

catalisador testado neste trabalho que apresentou um melhor desempenho na melhoria da 

qualidade do gás produzido através da gasificação direta (ar) de biomassa. 

Figura 3: Composição média do gás seco (CH4, CO, CO2, C2H4 e H2) durante experiências de 

gasificação sem utilização de catalisador (GB) e com utilização de catalisador (GBC). O 

combustível usado foi biomassa residual florestal de pinheiro (CP) e pellets de pinheiro 

(WP). Os catalisadores utilizados foram cinzas (Ash), Fe2SiO4 (Fe:Olivine) e carbonizado 

(Char). 
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Resumo 

A actividade da indústria da pasta e papel produz diferentes tipos de resíduos sólidos, 

entre os quais as lamas primárias e biológicas resultantes do tratamento de efluentes 

líquidos das ETARI. 

Com o objectivo de desenvolver novos produtos baseados numa perspectiva de 

economia circular e biorrefinaria, as lamas podem ser valorizadas para a produção de 

biochar através do processo de pirólise. O biochar produzido possui propriedades 

físico-químicas melhoradas relativamente às lamas, por esse motivo é valorizada a 

utilização do biochar como um acondicionador do solo e um reservatório de carbono.  

O estudo desenvolvido, até ao momento, demonstrou que as lamas biológicas, com 

maior quantidade de matéria orgânica, são mais promissoras na produção do 

biochar do que as lamas mistas que possuem maior quantidade de cinza. A maior 

limitação encontrada na utilização das lamas no reactor de pirólise reside no elevado 

teor de humidade, o que torna o processo dependente em energia. 

Palavras-chave: lamas biológicas; lamas mistas; propriedades físico-químicas;

pirólise; biochar

Introdução 

O biochar, produzido a partir da pirólise da biomassa em condições controladas 

(redutoras em O2 e a temperaturas inferiores a 700 °C) através de tecnologia limpa, 

define-se como um material heterogéneo enriquecido em minerais e carbono 

aromático. Tem vindo a ser utilizado com o intuito de evitar a rápida mineralização 

em CO2 e tornar-se um correctivo e condicionador do solo.1-2 

A reciclagem do biochar no solo aponta para algumas vantagens, nas quais se 

destacam a correcção de acidez do solo; promove uma lenta biodisponibilidade de 

nutrientes; aumenta a capacidade de troca catiónica, o teor de matéria orgânica e a 

capacidade de campo do solo; melhoramento da textura, porosidade e respiração do 

solo; imobilizador de metais pesados; funciona como um reservatório e sequestrador 

de carbono no solo.2-3 

143

Parte  IV



O objectivo deste trabalho consistiu principalmente em analisar a variabilidade de 

algumas características físico-químicas das lamas biológicas e mistas de ETARI, para 

aferir posteriormente qual a lama que apresenta maior potencial para a produção de 

biochar. 

Metodologia 

Durante três meses foram amostradas, mensalmente, cerca de 60 kg btq de lamas 

biológicas (LB) de uma ETARI da indústria da pasta e papel. Como a caracterização 

físico-química das LB evidenciou um elevado teor de humidade (Fig. 1) e uma 

distribuição granulométrica fina (Fig. 2), os quais reduzem a eficiência do processo de 

pirólise, optou-se por analisar e comparar com uma amostra de lama mista de 

primário e secundário (LM) da ETARI do mesmo sector industrial. As amostras de 

lamas foram caracterizadas para um conjunto de parâmetros físico-químicos, através 

de procedimentos experimentais normalizados, que constam na Tabela 1. 

Tabela 1: Métodos de análise utilizados na caracterização físico-química das lamas. 

Parâmetros Métodos Descrição 

Preparação de 

amostras 

CEN/TS 14780 

e DIN 51701-3 

Amostras pré-tratadas por secagem, 

moagem e crivagem 

Humidade DIN 51718 - A Determinação a 105 ºC 

Cinza DIN 51719 Determinação a 550 ºC 

Matéria Volátil 
DIN 51720 Determinação a 900 ºC e em condições 

redutoras de oxigénio 

Carbono Fixo; 

Matéria Orgânica 

Calculado por diferença com os parâmetros da análise 

próxima 

Granulometria 
CEN/TS 15149; 

DL 103/2015 

Crivagem das amostras para diâmetros de 

10, 5, 2, 1, 0,710, 0,180 e 0,053 mm 

pH (H2O) DIN ISO 10390 Métodos adaptados para a razão de 1:5 em 

massa de amostra/volume de água  Condutividade DIN ISO 11265 

Resultados e discussão 

Neste artigo apenas destacam-se alguns parâmetros que se evidenciaram como 

críticos para a produção sustentável do biochar por pirólise: a análise próxima (Fig. 

1), a distribuição granulométrica em massa (Fig. 2) e o pH e condutividade. Os 

resultados exibidos nas Figuras estão expressos nas bases mássicas tal e qual húmida 

(btq) e seca a 105 ºC (bs). Os valores apresentados na Figura 1 correspondem a 

médias com o respectivo desvio-padrão associado. Os desvios-padrões foram, na 

generalidade, inferiores a 0,5%.  

144

Parte  IV



Figura 1: Análise próxima das lamas da ETARI, em % massa. 

Os resultados de análise próxima (Fig. 1) demonstraram que as lamas possuem um 

elevado teor médio de humidade, 89% btq para as LB e 65% btq para as LM, o que 

condiciona a viabilidade da valorização deste resíduo para a produção de biochar. 

Contudo, existem métodos e técnicas que podem minimizar esta condicionante e 

tornar o sistema auto-sustentável energeticamente.1 

As LB apresentam uma matriz essencialmente orgânica (82% bs) do que as LM (23 % 

bs) que possuem uma composição de cinza 4 vezes superior à da LB, o que evidencia 

o elevado potencial das LB para a produção de biochar.

Figura 2: Distribuição Granulométrica, em % massa bs acumulada, das lamas da 

ETARI com e sem desagregação. 

A Figura 2 indica que não houve variação significativa na distribuição granulométrica 

da LB ao longo dos 3 meses de amostragem, evidenciando uma concentração de 

partículas em 86% bs na gama de diâmetro Enquanto as partículas 

da LM exibem um carácter grosseiro, com uma concentração de partículas em 75% 

bs na gama de  mm. Atendendo à característica friável das partículas de LB, 

aquando do seu manuseamento e operações de transporte e armazenamento, 

optou-se por estudar este comportamento através da análise granulométrica após 

desagregação manual das amostras. 

Após a desagregação, a redução de tamanhos induziu a uma quadruplicação da 

concentração de partículas finas para ambas as lamas, sendo que para um diâmetro 
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inferior a 2 mm, as LB e LM apresentaram uma concentração de partículas de 16 e 

18% bs respectivamente. Por conseguinte, as LB mostraram menor concentração de 

partículas finas do que as LM, devido a estas últimas possuírem maior teor de cinza. 

Assim, as LB apresentam igualmente maior potencial de utilização na produção de 

biochar, uma vez que não é aconselhável a utilização de matéria-prima com 

características finas, atendendo que o processo de pirólise reduz a dimensão das 

partículas e aumenta a sua área superficial específica. A aplicação de partículas finas 

de biochar no solo também não é recomendada, uma vez que há perdas de material 

pelo vento e água, e consequente risco de contaminação de áreas sensíveis e/ou 

limítrofes.2-3 

O pH de ambas as lamas foi sensivelmente semelhante em 7. Relativamente à 

condutividade, as LB possuem 3,5 vezes mais do que as LM com 2 mS/cm. Como tal, 

a lixiviação de espécies iónicas e minerais das LM foi muito menor, devido à maior 

densificação da lama (relacionada com o alto teor de cinza com a matéria orgânica) 

após a secagem, exibindo uma maior resistência e diâmetro das partículas. 

Conclusão 

Com base nas propriedades macroscópicas das lamas LB e LM foi possível identificar 

o potencial da utilização das LB na produção de biochar, por oposição às LM que 

possuem maior teor de cinza. O aspecto mais condicionante na valorização das LB 

deve-se ao seu elevado teor de humidade. Contudo, algumas soluções podem ser 

utilizadas para melhorar a eficiência do processo de pirólise e reduzir a humidade das 

lamas, nomeadamente a co-pirólise com biomassa ou pré-secagem com os gases 

produzidos no próprio processo e/ou com o calor residual ou gases de combustão de 

outros processos, mistura com outros materiais adsorventes, entre outras, que 

tornem o sistema auto-sustentável no consumo de energia. 
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Resumo 

Delineado esse itinerário de pesquisa, partimos da hipótese de que, no método de 

utilização de água no processo de lavagem de veículos, a reutilização desse recurso se 

torna indispensável. Tendo em vista sua escassez na cidade de Caicó, a qual está 

localizada na porção meridional do Estado do Rio Grande do Norte, região de seca 

intensa, evidenciamos ainda mais a importância do estudo de meios que viabilizem a 

relação existente entre a utilização da água em lava a jatos e a falta de 

abastecimento desse recurso. Na perspectiva de investigar em que medida podemos 

economizar o uso da água em lava a jatos, esboçamos uma rota de pesquisa 

norteada pelo seguinte questionamento: a reutilização do uso da água no processo 

de lavagem dos veículos possibilitaria o uso sustentável desse recurso? 

Introdução 

O aumento populacional e as alterações climáticas acabaram por tornar a 

água um bem cada vez mais raro. Principalmente em períodos de seca intensiva, 

como é o caso  da cidade de Caicó, que se localiza na porção meridional do estado do 

Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. Frente a escassez frequente de 

água e o aumento da frota de veículos no citado município, faz-se necessária a 

investigação de meios que reduzam o desperdício de água usada nos postos de 

lavagem de carros. 

Partindo dessa premissa, o presente trabalho visa identificar quais as 

maneiras de reusos desses recursos são mais viáveis para aquela comunidade e 

como isso pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos caicoenses. 
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Metodologia 

O presente trabalho foi realizado através de um estudo de caso e pesquisa 

explicativa em uma empresa do ramo de lavagem de veículos, localizada na cidade 

de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Para este estudo, foi-se 

necessária uma visita ao estabelecimento para a coleta de informações sobre os 

métodos utilizados no processo de lavagem dos veículos. Nessa mesma visita, foi 

realizada uma entrevista com o proprietário, para que houvesse uma explicação 

sobre a iniciativa do projeto e os resultados obtidos pela empresa com o uso da 

reutilização da água. 

 

 Referencial Teórico 

 

Alguns fatores são diretamente responsáveis por acelerar a redução da água, a 

tornando cada dia mais escassa. Para tentar reprimir esse mal, segundo Silva e 

Santana (2014), “[...] pode ser feito o reciclo e o reuso da água em vez de descartá-la 

de forma desenfreada [...]”. Após sua utilização, a água passa a acumular resíduos, os 

quais podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados, se passarem por métodos 

eficazes de tratamento, capazes de tornar a água limpa e apta para uma nova 

utilidade. 

 

De acordo com Cunha et al. (2011): 
pode-se poupar grandes volumes de água potável através do 
reuso com a utilização de água de qualidade inferior 
(geralmente efluentes pós-tratados) para atendimento das 
finalidades que podem prescindir desse recurso dentro dos 
padrões de potabilidade. 

 

O que os autores querem dizer com tal argumento, segue o mesmo 

pensamento de Silva e Santana, ao dizerem que o reuso possibilita a diminuição do 

consumo de água tratada. Todavia, a água de reuso só pode ser utilizada 

dependendo do fim da sua destinação. 

 

A reutilização da água pode ser feita de inúmeras formas, e pode adentrar 

diversos âmbitos, como o doméstico e o comercial. Partindo desse pressuposto, 

tendo como objeto de estudo a reutilização da água em um lava a jato, no qual a 

água é a principal fonte de recursos, este trabalho mostrará meios pelos quais é 

possível empreender de forma sustentável e consciente, tendo uma economia tanto 

financeira quanto hídrica. 
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Nesse estudo, foi-se analisado os métodos responsáveis pelo 

reaproveitamento de água em um lava a jato, local destinado à lavagem de veículos 

em geral, principalmente carros. O estabelecimento está situado em uma cidade do 

Seridó brasileiro, assolada pela seca. A principal fonte de água da cidade é através do 

açude Itans, que se encontra completamente seco, sendo inviável o abastecimento 

local. 

Tal falta de abastecimento, acaba por fazer com que a população procure 

locais que disponham de recursos necessários para a realização de alguns serviços 

que exijam uma matéria prima carente, como a lavagem de veículos, que requer uma 

boa quantidade água para ser feita. Os lava a jatos são fundamentais e bastante 

procurados para este fim, e precisam dispor de meios capazes de lidar com diversas 

situações, como a falta de seu principal recurso, se quiserem se manter no mercado. 

O posto de lavagem estudado recebeu uma excelente oportunidade para 

enfrentar o problema da falta d água na região: uma parceria com o SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), para que houvesse a instalação 

de métodos que pudessem reutilizar a água usada na lavagem dos veículos. Com a 

ajuda do órgão, a empresa obteve a construção de quatro tanques, que conseguem 

captar a água já usada e através de alguns outros processos, a destinarem à um cano 

que a conduz diretamente para um motor a jato, responsável pelas lavagens. 

Foto 1 – Três primeiros tanques de captação             Foto 2 – Quarto e último tanque de captação 
Fonte: própria.                Fonte: própria. 

Com a adoção dessa prática, a empresa consegue obter uma economia de 

aproximadamente 30 mil litros de água por mês, o que reduz significativamente sua 

conta de água mensal. Além disso, ganhou também uma maior clientela, já que com 

a crise hídrica enfrentada na cidade, o método utilizado consegue gerar um ciclo que 

mantém sempre uma determinada quantidade de água disponível para a realização 

do serviço, o que a diferencia de seus concorrentes. 
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Conclusões 

 

A falta de água que atinge não só o município de Caicó, como também todo o 

Brasil, é hoje um dos maiores problemas enfrentados pela população. A água é um 

elemento indispensável ao ser humano, e está associada a diversos fatores para a 

sobrevivência humana.  

Para que a cidade continue a prestar serviços básicos de manutenção a 

comunidade, é necessário se pensar em soluções urgentes. E o reuso das águas dos 

lava a jatos vem como uma solução importante, já que a lavagem de veículos é uma 

grande consumidora de água potável. Ademais, também traz economia no uso de 

água limpa, o que contribui para o tratamento das águas jogadas nos mananciais. 

O método utilizado para o reuso hídrico é viável, tanto do ponto de vista 

ambiental, como econômico e conduz também a uma nova percepção da 

comunidade com os recursos naturais, porque promove uma interação ímpar e 

contribui para resguardar um recurso único ao planeta. Além disso, traz a proposta 

do uso consciente da água também no âmbito doméstico, fazendo com que a 

população usufrua desse bem natural de forma adequada e racional, sem agredir ao 

meio ambiente.  
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Resumo 
A poluição compromete a qualidade da água e eleva o risco de transmissão de 
doenças de veiculação hídrica. Para minimizar esses riscos, a Portaria 2914/2011 do 
Ministério da Saúde (MS) determina que toda água para consumo humano, fornecida 
coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção e, se proveniente de 
manancial superficial, deve ser submetida a processo de filtração. Este trabalho 
objetivou avaliar a qualidade da água consumida no IFTM por meio de realização de 
análises físico-químicas e microbiológicas. Os valores de pH obtidos ficaram entre 6,2 
e 8,2; de turbidez, entre 0,10 e 047 uT; e de cor entre 1,0 e 8,0 uC, todos de acordo 
com os valores estabelecidos pela Portaria 2914/2011. Verificou-se a necessidade de 
monitoramento contínuo do teor de cloro para a garantia da qualidade 
microbiológica da água consumida no campus. 

Introdução 
Os recursos hídricos são usufruídos em todo o mundo, por distintas razões, 
principalmente relacionadas ao desenvolvimento de atividades sociais e econômicas. 
Todavia, nos últimos tempos, esses recursos vêm sendo degradados em decorrência 
de atividades antrópicas. No Brasil, por exemplo, a degradação de recursos hídricos 
decorre, principalmente, do lançamento de despejos urbanos e industriais sem 
tratamento nos corpos d’águas, o que limita seu uso em varias regiões do país. 

Para avaliar se a água utilizada para consumo humano atende aos padrões de 
qualidade estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde (MS)1, são 

151

Parte  IV



 

geralmente avaliados os parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da 
água, tais como: cor, turbidez, sabor e odor, potencial hidrogeniônico (pH), 
alcalinidade, acidez, dureza, ferro e manganês, cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio 
dissolvido (OD), matéria orgânica, metais, micro poluentes orgânicos, organismos 
indicadores, algas e bactérias. 
 
Para minimizar os riscos de contaminação, a Portaria 2914/2011 do Ministério da 
Saúde (MS) determina que toda água para consumo humano, fornecida 
coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção e, se proveniente de 
manancial superficial, deve ser submetida a processo de filtração. Desta forma, este 
trabalho objetivou avaliar a qualidade da água consumida no IFTM - Campus 
Uberlândia por meio de realização de análises físico-químicas e microbiológicas. 

Métodos e dados de análise 
O IFTM – campus Uberlândia possui sistema de abastecimento de água constituído 
por: duas fontes de água (da mina que brota na área onde está localizada a 
instituição e de poços artesianos); unidade simplificada de tratamento de água por 
cloração; reservatório e distribuição de água para os pontos de consumo dentro da 
instituição. Porém, atualmente, o IFTM – campus Uberlândia está utilizando como 
fonte de abastecimento para o consumo humano apenas a água proveniente do 
manancial subterrâneo, pois o Departamento de Água e Esgoto (DMAE) do município 
de Uberlândia recomendou que a água proveniente da mina não mais fosse utilizada 
como fonte de abastecimento. Esta recomendação é em razão da elevada 
possibilidade de contaminação devido a contribuições associadas ao lançamento de 
efluente e atividades agropecuárias realizadas às margens desta fonte de água.   
 
Assim, para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas coletas e análises físico-
químicas e microbiológicas em amostras de água provenientes de cinco pontos de 
coleta (PC): água da mina (PC5); água do reservatório (PC4); água do bebedouro 1 
(PC3); água do bebedouro 2 (PC2); e água do bebedouro 3 (PC1). As amostras foram 
coletadas no período de chuva, de outubro a dezembro de 2016 e no período de 
estiagem, de março a maio de 2017. As coletas foram realizadas uma vez por semana 
para as analises físico-químicas (totalizando 22 amostras) e, mensalmente, para as 
análises microbiológicas (totalizando 12 amostras). As analises microbiológicas foram 
realizadas mensalmente devido à indisponibilidade de tempo e recursos. Após a 
recomendação feita pelo DMAE, a água de mina deixou de ser utilizada como fonte 
de abastecimento do campus, de modo que no segundo trimestre não mais foi 
analisada a água proveniente do ponto PC5.   
 
Os métodos de coleta e preservação das amostras de água seguiram recomendações 
do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras.2  
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Os parâmetros de qualidade da água analisados foram: pH, turbidez, cor, cloro 
residual livre, coliformes totais e E.coli. O pH foi medido pelo método 
potenciométrico utilizando pHmetro digital – ModeloPG 1800; a turbidez pelo 
método nefelométrico utilizando turbidímetro Tecnopon –Modelo TB 1000; a cor foi 
determinada em espectrofotômetro HACH/DR 2800; o cloro residual livre pelo 
método titulométrico; e coliformes totais e E.coli pelo método dos tubos múltiplos. 
Todas as análises seguiram as recomendações do Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater.3 

As análises de qualidade da água foram realizadas no Laboratório de Análises Físico-
químicas e Microbiológicas do IFTM – Campus Uberlândia. 

Resultados 
Os valores de pH obtidos nas amostras referentes ao período de chuvas, foram 
próximos à neutralidade, exceto para a água da mina que apresentou valor médio de 
pH de 5,5. Durante o período de estiagem os valores de pH apresentam pouca 
variação em todos os pontos, se mantendo na faixa 6,8 a 8,2.  

Conforme pode ser observado na Figura 1, valores muito baixos de turbidez foram 
obtidos para todas as amostras analisadas, variando de 0,1 a 1,1 uT, estando dentro 
do limite estabelecido pela Portaria 2914/2011 para água subterrânea com 
desinfecção, cujo limite é de 1,0 uT. 

Legenda: BF: banheiro feminino; BM: banheiro masculino. 
Figura 1: Valores de turbidez obtidos nas amostras analisadas. 

A Portaria 2914/2011 estabelece um limite de 15uC para água destinada ao consumo 
humano. Todas as amostras analisadas encontram-se dentro do padrão, 
apresentando um valor <10uC, como pode ser observado na Figura 2, tornando a 
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água esteticamente aceitável para o consumo e com menor potencial de formação 
de trihalometanos, composto que tem efeito negativo sobre a saúde humana.  
 

 
Legenda: BF: banheiro feminino; BM: banheiro masculino. 

Figura 2: Valores de cor obtidos nas amostras analisadas. 
 
Nas amostras analisadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, 
período em que não estava sendo realizada a cloração da água no campus, foi 
detectada a presença de coliformes totais e E.coli, evidenciando-se assim a 
importância desse processo para a manutenção da qualidade microbiológica da água. 
Nos meses de março e abril de 2017 foi detectado cloro em apenas três amostras de 
água da saída do reservatório, com valores abaixo ou no limite mínimo estabelecido 
pela Portaria 2914/2011 do MS para manutenção da qualidade microbiológica da 
água. 

Conclusões  
Com base nos dados obtidos, constatou-se que a água utilizada para abastecimento 
do IFTM - campus Uberlândia apresentou qualidade satisfatória em relação aos 
parâmetros pH, cor e turbidez, necessitando, porém, de monitoramento contínuo do 
teor de cloro para a manutenção mínima de 0,2 mg/L nos pontos de consumo e 
garantia da qualidade microbiológica da água consumida no campus. 
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Resumo 

As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs) convencionais não foram 

desenvolvidas para remover compostos químicos recalcitrantes como os produtos 

farmacêuticos. Entre estes, os estrogénios, natural -

etinilestradiol (EE2), são os mais preocupantes a nível ambiental. Recentemente, a 

ocorrência e o destino destes contaminantes no meio ambiente são temas que têm 

gerado crescente interesse na comunidade científica internacional. A presença destes 

contaminantes no meio ambiente pode causar efeitos adversos no sistema endócrino 

de várias espécies, mesmo em concentrações muito baixas (na ordem dos ng L-1). 

Este trabalho teve como objetivo investigar a biodegradação de E1 e EE2 sob a 

influência de diferentes temperaturas de operação em ensaios em descontínuo. 

Introdução 

Nas ETARs, grande parte dos estrogénios removidos dos efluentes ficam adsorvidos 

nas lamas.1 Desta forma surge a necessidade de encontrar métodos eficientes para a 

remoção de estrogénios, quer das águas residuais, quer das lamas. Os processos 

biológicos são, geralmente, os mais eficientes na remoção destes compostos. Os 

sistemas aeróbios muitas vezes geram metabolitos persistentes ou produzem 

compostos conjugados que pode dissimular os baixos valores reais de degradação dos 

estrogénios. Alguns estudos sugerem que a presença de substratos facilmente 

degradáveis pode impedir a degradação de estrogénios em sistemas aeróbios devido 

sobretudo a fenómenos de inibição competitiva.2 Na última década, foram realizados 

importantes desenvolvimentos nos sistemas de tratamento anaeróbios, 

principalmente devido às vantagens que estes apresentam em comparação com os 
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sistemas convencionais/aeróbios. O sucesso desses sistemas baseia-se na capacidade 

aprimorada de desenvolver consórcios microbianos bem adaptados à degradação de 

uma grande variedade de substratos. Alguns estudos desenvolvidos por diversos 

autores sobre a degradação de estrogénios em sistemas anaeróbios indicam que o 

processo anaeróbio é capaz de degradar estrogénios de uma forma relativamente 

rápida, com eficiências de biodegradação de 95%.3 De acordo com estudos recentes, 

a temperatura é um dos fatores mais importantes na biodegradação de estrogénios.3,4 

 

Materiais e métodos 

Neste trabalho investigou-se a biodegradação da -etinilestradiol 

(EE2) sob a influência de diferentes condições de temperatura de 20 C, 25 C e 34 C 

em ensaios em descontínuo. Os reatores (5 L) foram inoculados com água residual 

sintética e lamas provenientes de um digestor anaeróbio de uma ETAR localizada em 

Aveiro, Portugal. A concentração de sólidos suspensos totais (SST) de lamas 

introduzida em cada reator foi de 2 g L-1. A água residual sintética foi preparada de 

acordo com Hashimoto e Murakami5. Em cada reator foi adicionado inicialmente 

80 μg L-1 de E1 ou 4.0 μg L-1 de EE2. Os reatores foram monitorizados em termos de 

concentração de E1 e EE2 na fração líquida e na fração sólida das lamas. 

Resultados e discussão 

A Figura 1 apresenta os perfis de concentração de E1 e EE2 ao longo do tempo a 20 C, 

25 C e 34 C. Às temperaturas de 20 C, 24.8 C e 34.2 C, aproximadamente 49%, 

56% e 60% do E1 adicionado, respetivamente, foi removido das lamas ao fim de 5 min. 

No tempo de reação de 10 h, 87% e 84% do E1 inicial foi removido a 25 C e 34.2 C, 

respetivamente. Ao fim de 24 h verificou-se que o E1 foi totalmente biodegradado às 

temperaturas de 25 C e 34 C, no entanto a 20 C apenas 65.2% deste composto foi 

removido das lamas. 
 

No caso do EE2, após 48 h de tempo de reação, cerca de 31%, 12% e 57.8% deste 

composto foi removido das lamas a 20 C, 25 C e 34 C, respetivamente. No tempo 

de reação de 168 h, 81.1% do EE2 foi removido à temperatura de 20 C, enquanto que 

às temperaturas de 25 C e 34 C, 59% e 71.1% deste composto foi biodegradado, 

respetivamente. 
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Figura 1: Biodegradação de E1 (a) e EE2 (b), a 20 C, 25 C e 34 C. 

Conclusões 

Neste trabalho investigou-se a biodegradação de E1 e EE2 sob o efeito de diferentes 

temperaturas de operação em ensaios em descontínuo. Ao fim de 24 h, E1 foi 

totalmente removido das lamas a 24.8 C e 34.2 C, no entanto foram necessárias 48 h 

para se verificar a remoção total deste composto a 20 C. 

No caso do EE2, após 48 h, a maior remoção deste composto ocorreu à temperatura 

de 34.4 C. No entanto, no tempo de reação de 168 h, a maior remoção do EE2 

observou-se à temperatura de 20 C. 
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Resumo 

Avaliou-se a qualidade da água num rio urbano sujeito a fontes de poluição pontuais 

e difusas, que incluem efluentes de estações de tratamento de águas residuais, 

lixiviados de um aterro sanitário selado e ribeiras afluentes poluídas. A qualidade da 

água foi avaliada mensalmente em 11 locais, para 14 parâmetros de qualidade 

durante 24 meses, de outubro de 2013 a setembro de 2015. Detetou-se uma variação 

sazonal na qualidade da água e um padrão espacial com base nas principais fontes 

pontuais de poluição. Os parâmetros que mais contribuiram para a qualidade da 

água foram: alcalinidade; amônia, condutividade elétrica, pH, temperatura e 

oxigénio dissolvido, podendo reduzir-se os custos de monitorização. 

Introdução 

As fontes pontuais de poluição em rios urbanos incluem outros cursos de água 

contaminados que neles desaguam, efluentes industriais, esgotos domésticos, águas 

residuais tratadas em estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e escorridos 

provenientes de aterros sanitários.  

Como fontes difusas, existem os diversos lixiviados resultantes de fenómenos de 

precipitação sobre solos agrícolas, outros não urbanos, bem como os diferentes tipos 

de superfícies, mais ou menos impermeáveis, existentes nas zonas urbanas. Estas 

águas são também uma importante fonte de poluição em corpos de água. As 

superfícies impermeáveis e semi-impermeáveis reduzem a infiltração das águas das 

chuvas, originando um maior escoamento de águas pluviais, quer em volume e 

velocidade horizontal. Estes escoamentos podem transportar poluentes diversos que 

comprometem a biodiversidade nos rios urbanos, o uso da água, para além de, ao 

aumentar apreciavelmente o caudal volumétrico dos cursos de água, contribuirem 

para erosão das margens, tornando as áreas recreativas adjacentes mais inseguras1.  
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Constata-se que existem mudanças temporais na qualidade da água dos rios 

urbanos, que são mais pronunciadas na região do Mediterrâneo devido aos padrões 

sazonais de precipitação e à variabilidade espacial do uso do solo2. 

 

Os objetivos deste estudo foram a avaliação da qualidade da água de um rio urbano, 

comparando semelhanças e dissimilaridades entre os pontos de amostragem com 

base em técnicas multivariadas, ao mesmo tempo que se procurou avaliar o 

potencial de redução dos números de parâmetros e de pontos de amostragem 

utilizados. 

Métodos 

No período compreendido entre Out 2013 e Set 2015, foram realizadas colheitas 

mensais em 11 pontos de amostragem distribuídos pelo trajeto do rio Tinto (Figura 

1), sendo determinados os resultados relativos a 14 parâmetros físico-químicos. 

 
Figura 1: Localização dos pontos de amostragem e ocupação do solo 

 

O rio Tinto é um rio urbano, localizado na ecorregião Ibérico-Macaronesa (Sistema A 

da DQA)3. Uma bacia hidrográfica com 23 km2, granítica com material aluvial 

argiloso, é um afluente (11,4 km) do rio Douro, Portugal. O clima é classificado como 

Csb, segundo Koppen-Geiger. A temperatura média anual é 14,6 ºC, a precipitação 

anual média 1223 mm. 

 

O uso do solo nesta bacia é, sobretudo urbano (75 %) e agrícola (20 %) (Figura 1). A 

água do rio é usada para regadio. Algumas moradias, dois efluentes de estações de 

tratamento de águas residuais, bem como alguns esgotos domésticos ligados às 

condutas de águas pluviais, descarregam diretamente as suas águas residuais para o 

rio. De um grande aterro sanitário selado são também libertados lixiviados diversos 

que escorrem para o rio Tinto. 
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As amostras recolhidas foram preservadas, transportadas e analisadas de acordo 

com os métodos padronizados. A Análise de Agrupamentos e Análise de 

Componentes Principais foram utilizadas para avaliação da qualidade da água no 

tempo e espaço4,5,6,7, respetiva classificação, interpretação e redução de conjunto de 

dados usando o software SPSS (versão 24). 

Resultados 

O CBO5, NO2 e NH4 são fatores limitantes para a qualidade da água em todos os 

pontos. No entanto, os parâmetros que mais contribuíram para a avaliação da 

qualidade da água neste rio urbano foram a alcalinidade, NH4, condutividade, pH, 

temperatura e oxigénio dissolvido (Tabela 1).  

Tabela 1: Valores médios anuais vs. valores-limite legais (DL 236/98, 1998) e valores 

indicativos (INAG, 2009) 

Parâmetro 
Valor 
limite 

A B C D E F G H I J K 

TEMP <28 oC 16,0 16,0 16,5 16,2 16,3 16,4 16,9 17,7 18,5 18,1 19,4 

pH 6,5 – 8,4 5,1 6,3 6,9 7,0 7,0 7,0 7,3 7,2 7,1 7,3 7,0 

ALK 11,6 20,9 80,7 100 72,2 60,6 56,0 56,2 84,4 85,3 89,3 

DO >5 mg/L 2,7 7,7 4,7 5,4 6,6 6,2 7,2 7,1 4,7 6,7 6,0 

BOD5 <5 mg/L 4,7 5,1 14,7 13,1 9,0 9,7 9,3 9,2 19,8 20,1 16,1 

COD 13,8 26,6 45,4 38,5 29,6 31,0 29,9 24,5 52,6 49,5 45,0 

NO2 <0,03 mg/L 0,0 0,1 0,9 1,2 1,2 1,4 1,5 1,3 2,4 2,4 1,6 

NO3 <25 mg/L 26,9 24,5 20,2 30,0 37,2 33,3 39,5 43,8 58,2 49,6 45,7 

NH4 <0,2 mg/L 0,0 0,4 6,3 9,7 6,0 3,8 2,5 1,9 10,9 9,7 6,9 

PO4 <0,1 mg/L 0,1 0,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 1,2 2,1 

EC 158 181 373 410 350 344 348 350 513 473 541 

TSS <25 mg/L 4,2 10,9 14,6 8,9 6,8 8,6 6,4 9,2 14,5 16,3 17,7 

Os valores obtidos para a Alcalinidade, NH4, PO4 e Oxigénio Dissolvido estão 

claramente associados às principais fontes de poluição do rio – ETAR: aterro sanitário 

e afluente poluído. Os valores apresentam melhoria nos pontos de monitorização 

subsequentes, indicando que o rio tem capacidade para se recuperar de fontes 

pontuais de poluição, mesmo na presença de fontes de poluição difusas. 

A análise de agrupamentos detectou uma variação sazonal na qualidade da água de 

acordo com a resposta hidrológica das bacias hidrográficas às condições de 

temperatura, precipitação e humidade do solo e um padrão espacial com base nas 

principais fontes pontuais de poluição.  
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Conclusões 

 

 Os parâmetros que mais contribuem para a qualidade da água no rio Tinto 

são: alcalinidade, NH4, condutividade, pH, temperatura e oxigénio dissolvido; 

 Os pontos de monitorização agrupam-se pela proximidade a uma fonte 

pontual de poluição; 

 Os pontos de monitorização agrupam-se pelas condições climáticas de verões 

quentes secos e invernos frios e húmidos; 

 É possível reduzir o número de locais de monitorização e número de 

parâmetros monitorizados, com redução nos custos. 
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Resumo 
Tecnologias sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico, como é o caso da 
utilização de biofilme, têm vindo a tornar-se opções interessantes na reabilitação de 
ecossistemas aquáticos eutroficados. Assim, os objetivos deste trabalho são: (1) 
avaliar a eficiência de remoção de nutrientes por parte do biofilme e (2) avaliar o 
potencial de utilização desta tecnologia no troço urbano do rio Fervença que se 
encontra fortemente eutroficado. Os resultados experimentais indiciam que o 
biofilme é bastante eficaz na remoção de nutrientes, tendo ocorrido, ao fim de 45 
dias, uma redução significativa das concentrações de amónia, nitratos, fosfatos. Face 
a estes resultados deverão ser implementados ensaios no rio Fervença para avaliar a 
real eficiência do biofilme na remoção de nutrientes neste rio em concreto.  

Introdução 
Os sistemas aquáticos oferecem uma vasta gama de serviços ambientais aos 
habitantes dos espaços rurais e urbanos. No entanto, o mau ordenamento territorial 
e as más práticas agrícolas levaram à degradação acelerada destes ecossistemas. 
Adicionalmente obras de regularização e de canalização dos cursos de água 
provocaram alterações drásticas no seu funcionamento, reduzindo de forma muito 
acentuada a sua capacidade de autodepuração. A Diretiva Quadro da Água 
(2000/60/CE), transposta para o direito interno português pela Lei n.º 58/2005, de 
29/12, teve por objetivo assegurar a gestão integrada e sustentável dos sistemas 
aquáticos europeus de forma a que atinjam o bom estado ecológico em 2015. A 
prevenção e a eliminação da poluição dos sistemas aquáticos são, por esta razão, 
pontos chave da estratégia subjacente a esta diretiva. Torna-se assim pertinente a 
implementação de medidas de biorremediação, geralmente mais sustentáveis, do 
ponto de vista ambiental e económico, do que as tecnologias convencionais. A 
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utlização de biofilme apresenta várias vantagens relativamente a outras tecnologias, 
pois: (a) é constituído por vários tipos de organismos (microalgas, fungos, bactérias, 
protozoários e também por pequenos animais); ou seja, como é uma comunidade 
completa ocorrem processos de produção, consumo e decomposição, tornando o 
tratamento mais eficaz; (b) pode ser encontrado em qualquer zona do curso de água; 
(c) tem um papel importante no processo de reciclagem e transferência de 
nutrientes; (d) está fixo a um dado substrato, e (f) é facilmente incorporado em 
bioreactores. Todos estes aspetos fazem com que o biofilme possa vir a ser uma 
ferramenta intressante para promover a biorremediação de sistemas aquáticos [1, 2, 

3]. Assim, os objetivos do presente trabalho são: (1) avaliar a eficiência de remoção 
de nutrientes por parte do biofilme e (2) avaliar o potencial de utilização desta 
tecnologia no troço urbano do rio Fervença (Bacia do Douro) que se encontra 
fortemente eutroficado. 

Metodologia 
Avaliação da eficiência de remoção de nutrientes pelo biofilme: foram realizados, 
pelo período de 45 dias, ensaios em triplicado, em tinas de 500L de capacidade, 
utilizando água proveniente de uma albufeira eutroficada. Em cada uma das tinas 
colocaram-se faixas de plástico que serviram de substrato para a colonização pelo 
biofilme. Foi ainda realizado um ensaio contendo apenas água (controlo). As 
concentrações de nutrientes foram determinadas no 1º dia do ensaio e no 45º dia 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1: Ensaios realizados com o biofilme. 

Avaliação do estado do rio Fervença: realizaram-se, com periodicidade mensal, e em 
várias estações de amostragem, colheitas de água para avaliação de vários 
parâmetros como fosfatos, amónia, nitratos, nitritos e CBO5 de acordo com [4]. Foram 
ainda determinados “in-situ” a condutividade, o pH, o oxigénio dissolvido e a 
temperatura. A densidade de algas também foi avaliada. 

Resultados e discussão 
O biofilme foi bastante eficaz na remoção de nutrientes, tendo ocorrido, ao fim de 45 
dias, uma redução significativa das concentrações de amónia, nitritos e de fósforo 
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total (Tabela 1). Resultados semelhantes foram também obtidos por outros autores 
[e.g. 2, 5].

Tabela 1: Resultados dos ensaios realizados com o biofilme. (NS: não significativo) 

   Tratamentos 
Variáveis Controlo Biofilme ANOVA 
Amonia (mg /l) 
1º dia 233,5±18,6 258,4±15,4 NS 
45º dia 240,0±65,1 94,1±4,0 <0,05 
Nitritos (mg /l) 
1º dia 0,9±0,2 0,5±0,2 NS 
45º dia 3,0±0,4 0,7±0,1 <0,05 
Fósforo total (μg /l) 
1º dia 198,8±43,2 198,8±28,7 NS 
45º dia 2176,8±487,6 151,3±7,3 <0,001 

O Rio Fervença ao longo da maior parte do seu curso encontra-se fortemente 
intervencionado. No ponto mais a montante (F1) apesar da existência de atividade 
agrícola e da existência de algumas fontes de poluição pontuais provenientes de 
algumas aldeias existentes na proximidade deste local, os valores dos parâmetros 
físico-químicos passíveis de indiciar degradação da qualidade da água apresentam 
valores admissíveis (Tabela 2). Mais a jusante, já no interior da cidade, assiste-se a 
uma degradação das galerias ripícolas, a uma artificialização do leito e das suas 
margens. Em F3 assiste-se, especialmente no Verão, à extensa proliferação de algas 
filamentosas (e.g. Hydrodictyon sp.) (Figura 2). Neste ponto a sucessão de represas 
(regularização) e a remoção quase total da vegetação ripícola, juntamente com o 
excesso de fosfatos, criam condições particularmente favoráveis à ocorrência de 
elevada biomassa de algas. Os troços onde se observaram valores mais elevados dos 
parâmetros indicadores de degradação da qualidade da água localizam-se a jusante 
da ETAR (F4, F5) (Tabela 2; Figura 2). Este facto pode indiciar um deficiente 
funcionamento desta infraestrutura.  
Os dados experimentais demostram que o biofilme é eficaz na remoção de 
nutrientes, evitando, assim, a proliferação de blooms de algas, cujas consequências 
são gravosas do ponto de vista ambiental. Uma vez que estas tecnologias 
apresentam baixos custos, quando comparadas com outras, deverão ser 
implementados ensaios “in-situ” no rio Fervença e na ETAR para promover 
reabilitação da qualidade da água. 
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Figura 2: Rio Fervença. A: local F3; B: local F5; C e D: local F4. 
 

Tabela 2: Valores referentes aos parâmetros estudados e obtidos em 2006 e 2014. 
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Resumo 

O tratamento de lixiviados de aterro sanitário busca remover deste tipo de efluente 
uma série de compostos, entre os quais o nitrogênio amoniacal, observado com 
facilidade em concentrações próximas a 2.000mg/L. A pesquisa por métodos de 
tratamento deste composto, especificamente, tem sido cada vez mais aprofundada, 
principalmente através de processos físico-químicos. Este estudo tem como objetivo 
avaliar o processo de air stripping em sistema fechado e escala piloto, aplicado no 
tratamento de lixiviados de aterro sanitário, visando à remoção de nitrogênio 
amoniacal e sua valorização através da absorção química da amônia em ácido 
fosfórico, dando origem a um subproduto com potencialidade de aplicação como 
fertilizante agrícola, o fosfato de amônia. O processo de tratamento também foi 
avaliado em relação à remoção de outros parâmetros físico-químicos. 

Introdução 

Entre as substâncias poluentes presentes nos lixiviados, os compostos nitrogenados, 
principalmente na forma amoniacal, têm importante relevância ambiental e para a 
saúde pública, pois alcançam altas concentrações (Gomes et al.; 2009). Além de 
conferir toxicidade aos microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico de 
lixiviados, concentrações elevadas podem estimular o crescimento de algas, 
promover a depleção do oxigênio dissolvido e ser tóxico à biota aquática. Os 
métodos tradicionais de tratamento têm se mostrado insuficientes para atender ao 
padrão de lançamento de efluentes em corpos hídricos, estabelecido pela Resolução 
CONAMA Nº 430/11 (BRASIL, 2011) cuja concentração máxima é de 20mg/L N.  

Materiais e Métodos 

Ensaios de bancada: Realizou-se ensaios de alcalinização para avaliar três
produtos químicos para elevação do pH do lixiviado bruto: Ca(OH)2 padrão analítico;
Cal Hidratada comercial (tipo CHIII); e NaOH padrão analítico. O desempenho dos
produtos alcalinizantes foi avaliado sob três aspectos: custo (R$/litro); eficiência na
remoção dos parâmetros cor e turbidez; volume (mL) e massa seca (gramas) do lodo
após sedimentação por 1 hora. Para cada ensaio utilizou-se 1 L de lixiviado bruto
adicionado a um béquer e mantido sob agitação constante, sendo adicionadas
porções da espécie química até a elevação do pH em 12 unidades. Após, o lixiviado
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era transferido para um cone Imhoff para sedimentação durante 1 hora, o 
sobrenadante era separado do lodo depositado no fundo do cone, sendo analisado 
os sólidos totais, fixos, voláteis e sedimentáveis, bem como, pH, cor aparente, 
turbidez, condutividade elétrica, DQOtotal e nitrogênio amoniacal. O lixiviado era 
coletado e transportado em caminhão tanque e permanecia armazenado em 
reservatório de fibra de vidro com capacidade para 5.000 litros.  

 
Aparato experimental: O aparato experimental constituiu-se de uma torre de 

tubulação de PVC, com 150 mm de diâmetro, altura útil de 1,95m, recheada com 
anéis tipo “raschig”, manufaturados a partir de conduítes cortados com 5cm de 
comprimento e 25 mm de diâmetro interno. A torre operou em contracorrente, com  
fluxo de lixiviado descendente e fluxo de ar ascendente. O lixiviado bruto era 
colocado em um reservatório de PEAD, com aproximadamente 25 litros de 
capacidade e bomba centrífuga afogada bombeava-o até o topo da torre . O fundo 
da torre foi adaptado com um Tê sanitário de 150 x 100 mm, e a parte inferior foi 
fechada com CAP de mesmo diâmetro da coluna para encaixe de uma mangueira que 
fazia o retorno do lixiviado ao reservatório. A extremidade lateral foi fechada com 
CAP de 100 mm, onde adaptou-se um registro para a entrada da mangueira do 
compressor de ar, do tipo radial, com potência de 120W e capacidade para bombear 
até 3 litros/s. A parte superior da torre foi fechada por um CAP de 150 mm e 
utilizado para selar a entrada de lixiviado e saída do gás amônia juntamente com o ar 
, bem como a ducha comercial para a distribuição do lixiviado bruto. O índice de 
vazios do material de recheio é de 78%, a área específica de 220 m2/m3, volume útil 
da torre de air stripping de 32,2 litros e do reservatório de lixiviado de 22 litros. O 
sistema proposto para a recuperação da amônia removida pela torre de air stripping 
era composto por uma seqüência de 3 frascos lavadores (FI=frasco lavador 1; 
F2=frasco lavador 2; F3=frasco lavador 3). Todos continham capacidade para 3,5 L 
cada e foram preenchidos com 2,5 L de solução de ácido fosfórico diluído.  

 
Ensaios em escala piloto: Para avaliar o tratamento por air stripping foram 

realizados 7 ensaios em diferentes condições operacionais, avaliando-se a 
interferência das vazões de ar e lixiviado sobre o tratamento. Nos ensaios E4, E5, E6 
e E7, onde foi avaliada a alcalinização prévia do lixiviado, considerou-se a massa de 
reagente necessária para a alcalinização de 1 L de lixiviado obtida nos ensaios de 
bancada. Este valor era então multiplicado pelo volume necessário nos ensaios em 
escala piloto, 22L de lixiviado, e procedia-se a mistura do reagente e posterior 
sedimentação por 1 hora, utilizando-se na torre somente o sobrenadante. Todos os 
ensaios foram realizados em regime de batelada, e o monitoramento era realizado 
através da análise das variáveis físico-químicas e as condições operacionais são 
apresentadas na Tabela I.  
 
Tabela I - Condições operacionais dos ensaios em escala piloto 

Ensaios Alcalinização QAR (L/h) QLIX (L/h) QAR/QLIX Recuperação N-NH3 
E1 Não 3.600 18 200 Não 

E2 Não 1.800 9 200 Não 

E3 Não 1.800 20 90 Sim/0,12 mol/L 

E4 Sim/C.H.C. 1.800 20 90 Sim/0,12 mol/L 

E5 Sim/NaOH P.A 1.800 20 90 Sim/0,12 mol/L 

E6 Sim/C.H.C. 1.800 20 90 Sim/0,24 mol/L 

E7 Sim/C.H.C. 1.800 40 45 Sim/0,24 mol/L 
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Resultados 

O lixiviado bruto utilizado nos ensaios apresentou valores de pH elevados, 
típico de lixiviado em fase metanogênica de degradação (Lange e Amaral, 2009). As 
concentrações de N-NH3 apresentaram maior oscilação, sendo que a máxima obtida 
para o parâmetro foi de 1.612 mg/L N. De acordo com Souto (2009) os aterros 
brasileiros em fase metanogênica apresentaram concentrações de N-NH3 de até 
2.000 mg/L N. Nos ensaios de bancada, onde avaliou-se diferentes reagentes 
alcalinizantes, os melhores resultados foram obtidos com uso de Cal Hidratada 
comercial, apresentando remoção média de cor e turbidez de 76 e 62%, 
respectivamente, e gerando aproximadamente 65 g de lodo/L após 1 h de 
sedimentação. A eficiência do tratamento por air stripping, avaliado em escala piloto, 
apresentou grande variação em função da presença ou não da etapa de alcalinização 
prévia e da relação QAR/QLIX aplicada.  O momento de parada do sistema foi 
condicionado à obtenção de concentrações de N-NH3 inferiores ao padrão 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 430/11, que é de 20 mg/L N. Os resultados 
obtidos a partir de E1 e E2 demonstraram que, mesmo com a ausência da etapa 
prévia de alcalinização do lixiviado, foi possível remover no menor tempo (96 horas) 
até 99% de nitrogênio amoniacal, em virtude da aplicação da maior relação QAR/QLIX 
(igual a 200). Em E4, quando o sistema operou nas mesmas condições de E3, avaliou-
se novamente os efeitos da alcalinização prévia, e obteve-se um consumo de 13 m3 
ar/g de nitrogênio amoniacal removido, com 98% da amônia removida em 168 h e 
55% absorvida nos frascos lavadores.  

Já em E5, que teve como objetivo avaliar o desempenho de outro 
alcalinizante, o NaOH P.A. e seu efeito sobre o air stripping e o sistema de 
recuperação, não foram notadas diferenças significativas em seu desempenho 
quando comparado aos ensaios com a Cal Hidratada. O objetivo principal de E6 foi 
avaliar o desempenho do sistema de absorção de amônia com o uso de uma solução 
ácida mais concentrada. Em relação à absorção química da amônia, o incremento de 
íons H+ promovido pela menor diluição da solução ácida fez com que a recuperação 
da amônia atingisse eficiência de 90%. Analisando o desempenho do frasco 1 em 
relação ao total de amônia recuperada pelo sistema tem-se que mais de 70% da 
amônia recuperada fica retida no primeiro frasco. O experimento E7 avaliou a 
influência da vazão de lixiviado no desempenho da torre de arraste, em termos de 
remoção de nitrogênio amoniacal, e do sistema de recuperação da amônia. 
Primeiramente, com a alcalinização e posterior sedimentação por 1 hora, foram 
removidos 81% de cor e 75% de turbidez e a amônia volatilizada foi de 13%. Isto 
ocorre espontaneamente devido à elevação do pH e à agitação promovida para 
homogeneização da mistura de lixiviado e Cal. Após a sedimentação o sobrenadante 
foi recirculado na torre de air stripping durante 216 horas. A concentração final de N-
NH3 chegou a 10 mg/L, uma remoção equivalente a 99%. Em todos os ensaios notou-
se que a remoção do NTK está associada à remoção da amônia, como relatou Souto 
(2009) em seus experimentos em que não foi observada a alteração significativa de 
nitrogênio orgânico durante a aplicação do processo de air stripping. A massa de 
amônia removida por air stripping foi de 20,69 g e o consumo de ar de 388,8 m3, o 
que equivale a uma relação de 18,9 m3

 ar/g N-NH3 removido.  
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Conclusões 
 
Os experimentos realizados neste estudo mostraram que, de modo geral, a técnica 
de air stripping aplicada ao tratamento de lixiviado é eficiente do ponto de vista da 
remoção de nitrogênio amoniacal, onde foram obtidas remoções acima de 98%. A 
comparação destes resultados com outros estudos já desenvolvidos nesta área é 
uma tarefa difícil, pois cada tratamento proposto apresenta particularidades que 
muitas vezes não ficam claras ou não são citadas na fonte. Outro aspecto que 
dificulta a comparação de resultados com outros estudos é a dimensão do aparato 
experimental. Na maioria dos casos, os estudos foram desenvolvidos em bancada, 
com volume de lixiviado inferior a 10 L (Cheung et al., 1997; Marttinen, 2002; 
Yokoyama, 2009), e algumas vezes os estudos foram desenvolvidos não em torres, 
mas em tanques de arraste com aeração fornecida por agitadores mecânicos.  
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Resumo 
A soja é um dos principais grãos produzidos no país. Dentre suas formas de 
comercialização, o óleo de soja é a forma mais encontrada no Brasil. A clarificação é 
uma etapa do refino de óleos que tem por objetivo remover pigmentos e compostos 
de oxidação, na qual são adicionados terras clarificantes e carvão ativado. Na 
produção de açúcar e álcool, é gerada uma grande quantidade de bagaço de cana-
de-açúcar, o qual pode ser utilizado como um material adsorvente. O trabalho teve 
como objetivo a utilização de adsorventes produzidos a partir de bagaço de cana-de-
açúcar na etapa de clarificação de óleo de soja. Os ensaios de adsorção (clarificação) 
foram realizados com o bagaço moído e seco, o bagaço ativado quimicamente com 
H3PO4 (60%) e com a mistura bagaço ativado químicamente com H3PO4 (60%) e 
carvão ativado. O óleo neutralizado e os óleos branqueados foram caracterizados 
quanto a cor.  A ativação química do bagaço de cana-de-açúcar se mostrou eficiente 
na remoção da cor do óleo de soja durante a etapa de clarificação. 

Introdução 
A clarificação de óleos consiste na remoção de constituintes que atribuem coloração 
intensa e de compostos provenientes da oxidação. Nessa etapa do refino faz-se o uso 
de substâncias adsorventes para a remoção desses compostos, sendo que os 
principais adsorventes empregados comercialmente são as terras ativadas e o carvão 
ativado. Recentemente, vem sendo desenvolvido diversos estudos sobre a utilização 
de adsorventes que possam substituir o carvão ativado com a finalidade de 
reaproveitar resíduos industriais e diminuir danos ambientais, bem como reduzir 
custos no processamento do óleo (MANDARINO; ROESSING, 2001; PATRICIO; HOTZA; 
JÚNIOR, 2014). Dentre os resíduos agroindustriais produzidos em larga escala no 
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Brasil tem-se o bagaço de cana-de-açúcar obtido a partir da extração do caldo da 
cana (SOARES, 2012).  
Considerando a grande produtividade tanto de cana-de-açúcar quanto de óleo de 
soja no Brasil, o desenvolvimento de projetos a fim de reduzir custos no 
processamento dessas matérias-primas se torna algo interessante a ser estudado. A 
utilização de um resíduo industrial como material adsorvente no processo de refino 
de óleos é uma alternativa inovadora e de interesse, visto que o uso de carvão 
ativado de bagaço de cana-de-açúcar até o momento tem se limitado a purificação 
de água e de ar. 
O presente trabalho teve como objetivo a utilização de adsorventes produzidos a 
partir de bagaço de cana-de-açúcar na etapa de clarificação de óleo de soja.  

Materiais e Métodos 
Materiais 
O bagaço de cana-de-açúcar utilizado na produção dos adsorventes foi cedido por 
proprietários rurais da cidade de Cruzeiro do Sul – PR. O óleo de soja neutralizado 
utilizado na etapa de clarificação  foi cedido pela COAMO Agroindustrial Cooperativa, 
localizada na cidade de Campo Mourão – PR.  
 
Metodologia 
O bagaço de cana-de-açúcar foi lavado com água corrente e seco naturalmente ao 
sol por 48 horas conforme adaptações da metodologia de Borba et al. (2009). 
O bagaço seco foi moído em moinho de facas (Marconi, MA 580, BR) por 5 minutos, 
ao qual foi acoplado a peneira de Mesh 30, a fim de obter o tamanho de partícula de 
aproximadamente 0,5 mm como melhor dimensão, visando melhor rendimento, 
para efetuar os tratamentos térmicos conforme descritos por Gonçalves et al. (2016).  
Na clarificação do óleo de soja foram testados três tipos de adsorventes: bagaço seco 
e moído, bagaço impregnado com ácido fosfórico (H3PO4) 60% na proporção 1:3 
(amostra:ativador) (m/m) e bagaço ativado com ácido fosfórico misturado com 
carvão ativo. 
Na produção do adsorvente  ativado químicamente, estabeleceu-se os parâmetros 
do processo a partir da bibliografia de Lunardi (2016) e Linhares, Marcílio e Melo 
(2016), onde inicialmente o bagaço de cana-de-açúcar seco e moído misturado ao 
agente impregnante (ácido fosfórico) na proporção de 1:3 (bagaço:ativador) (m/m) 
por 24 horas a temperatura ambiente. Após ativação, o bagaço impregnado foi 
submetido a secagem em estufa de secagem (Nova Ética, 400-5 NB) por 24 horas a 
105˚C, seguido da lavagem e neutralização com água destilada e solução básica 
quando necessário. Realizou-se nova secagem em estufa por 24 horas a 105˚C, 
obtendo assim o bagaço de cana-de-açúcar ativado quimicamente com ácido 
fosfórico.  
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As condições de clarificação do óleo de soja neutralizado foram estabelecidas 
conforme literatura de Patricio, Hotza e Júnior (2014), Figueiredo, Pereira e Silva 
(2004) e Ludtke (2016). Essa etapa foi realizada com 50g de óleo de soja neutralizado 
e adição de 0,5 g do adsorvente em relação a massa de óleo,  a temperatura de  90oC 
durante 25 minutos com agitação de 200 rpm e sob vácuo de 640mmHg. No 
experimento de clarificação onde utilizou a mistura de carvão ativado e bagaço 
ativado com ácido fosfórico a proporção de carvão ativado e bagaço foi de 1:10. 
O adsorvente foi separado do óleo por centrifugação (Fanem modelo 280) a 3000 
rpm. O parâmetro de acompanhamento do processo foi a cor conforme a 
metodologia de Lovibond (Lovibond® Colour Measurement) na escala de cores 
CIELab (ASTM E308). 

Resultados 
Na determinação da cor, o parâmetro L* indica a luminosidade e se refere à 
capacidade do objeto em refletir ou transmitir luz, variando numa escala de zero a 
100. Quanto maior o valor de L*, mais claro o objeto. O parâmetro a* refere-se à
contribuição das cores verde(-)/vermelho(+) e o parâmetro b* às cores azul(-)
/amarelo Os valores das análises de cor Loviond  estão representados na Tabela 1,
expressos em percentual de aumento ou redução.

Tabela 1 - Percentual de aumento dos parâmetros L*, a* e b* na escala CIELab para 
os óleos clarificados com os adsorventes. 

(%) de aumento de 
L* 

(%) de aumento de 
a* 

(%) de aumento de 
b* 

Adsorventes L* Médio (%) a* Médio (%) b* Médio (%) 

Bagaço 
moído 

+128,2 ± 3,0a +46,7 ± 1,1a +127,6 ± 3,0a

H3PO4 60% +26288,2 ± 44,4b +318,7 ± 0,7b +1180,8 ± 2,2b

H3PO4 60% + 
Carvão 
Ativado 

+27947,1±27,0b +332,0±0,1b +1257,7±1,3b

Nota: Letras iguais na mesma coluna representam amostras sem diferença significativa com 95% de 
significância em teste Tukey. 

O percentual de aumento dos parâmetros L*, a* e b* foi calculado sobre o óleo 
neutralizado e seco. Analisando o parâmetro Luminosidade (L*), percebeu-se uma 
diferença discrepante em relação aos tratamentos com ácido fosfórico e sem 
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ativação química (bagaço moído). De acordo com o tratamento estatístico 
empregado verifica-se que não houve diferença signifcativa em relação aos 
adsorvente ativado com ácido fosfórico e a  mistura ácido fosfórico e carvão ativado. 
Na clarificação com o bagaço ativado com H3PO4 (60%) o percentual de luminosidade 
apresentou um  aumento acima de 26.000% (260 vezes) e na clarificação com a 
mistura bagaço ativado com ácido fosfórico e carvão ativado este apresentou um 
aumento de 27.000% (270 vezes). não apresentando diferença significativa aos 
adsorventes industriais de acordo com o tratamento estatístico aplicado Quanto os 
parâmetros a* e b*, todas as amostras obtiveram percentual de aumento, sendo a* 
a predominância de tons vermelhos e b* a predominância de tons amarelos. Devido 
a cor característica do óleo de soja, a predominância dos parâmetros L*, a* e b* 
positivos são os desejados. Baseado nisto, o bagaço ativado com ácido fosfórico e a 
mistura ácido fosfórico e carvão ativado apresentaram maiores percentuais de 
aumento também nos parâmetros a* e b*, com elevado percentual em b*. Os 
valores dos parâmetros obtidos podem ser analisados na Tabela 2.  
 
Conclusão 
O óleo de soja clarificado com o adsorvente ativado químicamente com H3PO4 (60%) 
apresentou resultados satisfatórios, não diferenciando do óleo clarificado com a 
mistura do adsorvente ativado químicamente  com H3PO4 (60%)   e carvão ativado a 
um nível de significância de 95%. A ativação química do bagaço de cana-de-açúcar se 
mostrou eficiente na remoção da cor do óleo de soja durante a etapa de clarificação. 
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Resumo 

Este artigo aborda a estratégia de um projeto de construção que prioriza os aspectos 
ambientais, com um método que auxilia à equipa técnica na identificação do melhor 
desempenho. Discute-se a metodologia de escolha e tomada de decisões relacionadas 
à funcionalidade, ao método construtivo, aos materiais, à eficiência energética e 
demais medidas de sustentabilidade. Ilustra resultados de modelos de simulação 
dinâmica do desempenho energético e de avaliação de ciclo de vida. Compara 
diferentes medidas e soluções, permitindo identificar as áreas de maior impacto 
ambiental e apresenta uma correlação do real benefício das estratégias de melhorias 
para o desempenho final do projeto como um todo. 

Introdução 

As novas tecnologias da informação e o desenvolvimento de softwares específicos 
para diversas áreas influenciaram o processo de projeto das edificações (RAUBER et 
al., 1993). Existem diversas ferramentas de modelagem e simulação gráfica que 
podem auxiliar a concepção do projeto arquitetônico, estimando o consumo de 
energia, o custo desse consumo e até mesmo o impacto ambiental. Alguns softwares 
são específicos para a simulação do desempenho térmico e energético (MENDES et al., 
2005). A crescente demanda de energia gera impactos ambientais no mundo, gerando 
a busca de novas medidas que contribuam para o alcance do desenvolvimento 
sustentável (LAMBERTS et al., 1997; GOLDEMBERG e LUCON, 2007). As edificações ao 
longo de sua vida útil são responsáveis pelo consumo de grandes recursos energéticos 
(MONZONI & VENDRAMINI, 2017). Representam cerca de 50% do consumo de energia 
elétrica, sendo o setor residencial o maior consumidor, responsável por 25% deste 
(BEN, 2017).  
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Objetivo 

Comparar o impacto ambiental causado por diferentes soluções, apoiando a equipa 
técnica na tomada de decisões, através da integração de modelos de simulação 
dinâmica do desempenho energético e avaliação de ciclo de vida da edificação (ACV). 
 

Caso de estudo 

Um edifício residencial em fase de design, projeto casa mão verde, localizado no 
município de Piracicaba, Brasil. O projeto vem sendo orientado pelo processo de 
certificação ambiental, o selo GBC Brasil Casa (GBC Brasil). 
 

Metodologia 

A pesquisa foi baseada em uma revisão bibliográfica e análises com duas ferramentas 
computacionais; DesignBuilder para simulações dinâmicas e eToolLCD para ACV. 
Algumas premissas foram adotadas nas simulações:  

Simulação dinâmica termo energéticas no DesignBuilder: modelos com as 

seguintes características das esquadrias/paredes exteriores: i) madeira/taipa; ii) 

alumínio/taipa; iii) alumínio/wood frame; iv) madeira/wood frame; 

Análise do ciclo de vida no eToolLCD: o modelo referência com esquadrias em 

alumínio e paredes externas em taipa, e o modelo proposto com os diferenciais: i) 

substituição das esquadrias de alumínio por madeira; ii) substituição das paredes 

exteriores de taipa por wood frame; iii) redução estimada de 40% na fundação da 

casa; iv) sistema de geração de energia local com painéis fotovoltáicos. 

 

Resultados 

As simulações dinâmicas indicaram o desempenho térmico dos modelos através dos 
resultados das cargas térmicas anuais, como apresenta a Tabela 1. O modelo i obteve 
as menores cargas térmicas, já o modelo iii indicou o pior desempenho energético. 
 

Tabela 1: Cargas térmicas (kWh/ano) 
 

Modelos Aquecimento Arrefecimento Total 

i – Esquadria madeira/taipa de pilão 145 1.347 1.492 

ii – Esquadria alumínio/taipa de pilão 148 1.348 1.496 

iii – Esquadria alumínio/wood frame 242 2.131 2.373 

iv - Esquadria madeira/wood frame 239 2.124 2.363 

 
Na ACV, o indicador escolhido medido em kgCO2eq para as avaliações foi o PAG 
(Potencial de Aquecimento Global), com a premissa de ocupação média de 3,5 
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moradores ao longo de 60 anos de vida útil. A Tabela 2 mostra que a troca das 
esquadrias de alumínio por madeira oferece grande redução do PAG devido ao alto 
impacto incorporado no processo de fabricação do alumínio. O uso do sistema wood 
frame apresenta 0,01% de aumento do impacto operacional e 1,68% do incorporado. 
A implementação do sistema de produção de energia no local contribuiu com a maior 
redução nos impactos, sendo de 17,54%. O total de reduções somam 24,66%. 

Tabela 2: Análises PAG (kgCO2eq/ocupante) e correspondentes reduções

Alterações do modelo proposto Inicial 10 anos 60 anos Reduções 

i - Esquadria de alumínio por madeira -52,88 -53,24 -69,39 5,43% 

ii - Parede externa de taipa por wood 
frame (operacional) 

0 0,28 1,84 0,01% 

iii - Parede externa de taipa por wood 
frame (incorporado) 

-41,69 41,14 21,51 1,68% 

iv - Colocação de painéis fotovoltáicos 72,49 9,41 -224,12 17,54% 

Como exibe a Figura 1, a categoria Produtos apresentou o maior impacto em ambos 
modelos, e indica os incorporados aos materiais em si. A Manutenção indica os 
impactos ao longo da vida útil relacionados aos reparo e trocas dos materiais. Os 
impactos ao fim da Vida útil se referem ao processo de demolição, descarte ou 
reutilização dos materiais. Nota-se que o uso de energia elétrica no modelo proposto 
é considerado como um benefício ambiental devido à exportação de eletricidade
gerada. No total, o modelo proposto (975 kgCO2eq/ocupante/ano) reduziu o impacto 
em 24% em relação ao modelo de referência (1.288 kgCO2eq/ocupante/ano). 

Figura 1: Impactos PAG do modelo proposto e referência (kgCO2eq/ocupante/ano). 
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O modelo referência indicou um PAG total de 306.635 kgCO2eq ao longo dos 60 anos, 
enquanto que no modelo proposto o PAG total foi de 231.471 kgCO2eq. As reduções 
dos impactos encontradas entre os modelos foram causadas pela substituição dos 
materiais (-21.374 kgCO2e) e geração de energia renováveis (-53.789 kgCO2eq). 
 

Conclusão 

As simulações dinâmicas executadas indicaram um bom desempenho energético do 
edifício através das baixas cargas térmicas. A aplicação das análises do ciclo de vida ao 
projeto como tomada de decisão proporcionou à equipa técnica uma visão holística 
do seu desempenho ao integrar numa única análise critérios de funcionalidade, 
durabilidade e recursos naturais, incluindo matérias primas, energia e água. 
 
A avaliação realizada indicou um percentual de redução do potencial de aquecimento 
global de 24% entre os modelos comparados, demonstrando que existe considerável 
potencial para a melhoria de desempenho ambiental do caso de estudo, projeto casa 
mão verde. 
 
As ferramentas DesignBuilder e eToolLCD utilizadas de uma forma integrada foram 
determinantes na identificação das opções de projeto mais sustentáveis na 
perspectiva ambiental. E permitiram elaborar uma estratégia de construção com 
menores impactos, garantindo o seu comprometimento com a sustentabilidade. 
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Resumo 
No processamento de azeitonas obtêm-se grandes quantidades de resíduos (bagaço), 
que podem ser utilizados como material adorvente. O óleo de pescado é um produto 
rico em ácidos graxo poliinsaturados obtido a partir de resíduos do processamento do 
pescado. A adsorção é utilizada na etapa de branqueamento de óleos com o intuito 
de remover pigmentos a partir do uso de materiais adsorventes. O objetivo deste 
trabalho foi utilizar o bagaço de oliva pré-tratado com meios físicos (vapor) e 
químicos (NaOH e NH4OH) como material adsorvente no processo de branqueamento 
do óleo de pescado (Cyprinus carpio). Os bagaços tratados com soluções álcalis 
apresentaram poros regulares ao redor de 10 μm, removendo pigmentos e 
diminuindo em 50% a coloração do óleo de carpa neutralizado. Assim, o bagaço de 
azeitona mostrou-se promissor paa ser utilizado como materisl adsorvente no 
braqueamento do óleo de pescado.  

Introdução 
Na extração de azeite de oliva geram-se resíduos (bagaço), sendo este, composto de 
polpa, epicarpo dos frutos, partes do caroço triturado e água (ALCAIDE et al., 2010). 
O bagaço de azeitona pode ser aproveitado como adubo, ração animal, extração de 
componentes orgânicos bem como material adsorvente (CABRERA et al., 2010). 
Os rejeitos gerados durante o processamento de pescado podem totalizar 60% da 
matéria-prima. O aproveitamento desses rejeitos através da obtenção de óleo bruto 
são uma ótima alternativa para evitar desperdícios e impedir a contaminação 
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ambiental local. O óleo bruto de pescado apresenta algumas impurezas, 
necessitando passar por um processo de refino. Dentre as etapas de purificação de 
óleo encontrasse o branqueamento (CREXI et al., 2010). 
A principal finalidade do branqueamento de óleos é a remoção de pigmentos a partir 
do uso de materiais adsorventes, como argilas naturais e acidificadas, sílicas e 
carvões ativados (SKEVIN et al., 2012). Devido ao elevado custo operacional, faz-se 
necessário à substituição dos materiais adsorventes comerciais por materiais 
adsorventes não convencionais, como por exemplo, resíduos agroindustriais. Para o 
melhoramento do desempenho da capacidade de adsorção, tratamentos químicos e 
físicos podem ser empregados a esses resíduos (ROBINSON et al., 2002). 
No presente estudo utilizou-se o bagaço de oliva pré-tratado com meios físicos 
(vapor) e químicos (NaOH e NH4OH) como material adsorvente no processo de 
branqueamento do óleo de pescado (Cyprinus carpio). 

Materiais e Métodos 
O bagaço de oliva obtido da Estância Guarda Velha situada na cidade de Pinheiro 
Machado – RS foi utilizado como adsorvente no branqueamento do óleo de pescado 
(Cyprinus carpio) neutralizado. O bagaço coletado foi acondicionado em sacos 
plásticos (300g) e armazenado em temperatura de -18ºC até o preparo dos 
adorventes.  
O óleo pescado (Cyprinus carpio) neutralizado foi fornecido pela Universidade 
Federal de Rio Grande (FURG).  
 
Metodologia  
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Desenvolvimento tecnológico e 
inovação aplicados aos olivais da região da campanha na Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA) campus Bagé. 
O bagaço de oliva foi seco em estufa com circulação forçada de ar (Nova Ética 400-
4ND) a 40ºC por 12 horas, após o bagaço foi moído em moinho de facas com 
peneiras de 20μm de diâmetro (Marconi, modelo MA 580) e armazenado em frasco 
de vidro âmbar. 
O material obtido foi submetido a três tratamentos, sendo dois tratametos com alcáli 
(NaOH e NH4OH) e um tratamento térmico, com o objetivo de aumentar sua área 
superficial e melhorar sua capacidade de adsorção. 
O branqueamento do óleo de pescado foi realizado à temperatura de 80°C, com 
agitação de 40rpm, utilizando 50g de óleo com adição de 2% de adsorvente durante 
um tempo de contato de 30 minutos. Para separação do material adsorvente do óleo 
realizou-se a centrifugação da mistura por um período de 20 minutos em centrífuga 
(Fanem modelo 280).  
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A caracterização do bagaço foi realizada por análise de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). A avaliação do efeito do adosrvente foi realizada através da análise 
de cor em colorímetro de Lovibond (Polimate modelo PFXi 995). 

Resultados 
Através da análise realizada pelo MEV foi possível identificar visualmente mudanças 
na superfície das partículas tratadas, conforme ilustrado na Figura 1. 

Figura 1: Bagaço de oliva sem tratamento (a), com tratamento à vapor (b), com 
tratamento NaOH (c) e com tratamento NH4OH (d). 

Fonte: Autores, 2017. 

Na figura 1 observa-se que o tratamento térmico (b) não apresentou diferenças em 
relação ao bagaço não tratado (a), no entanto, para os tratamentos álcalis (c e d), 
observou se diferenças na superfície das partículas, apresentando poros regulares ao 
redor de 10 μm indicando um potencial adsorvente para remoção de pigmentos. 

Tabela 1: Resultados obtidos do óleo neutralizado e dos óleos branqueados através 
da análise em colorímetro de Lovibond. 
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Óleo 

Neutralizado 

Óleo 
Branqueado 

(Vapor) 

Óleo 
Branqueado 

(NaOH) 

Óleo 
Branqueado 

(NH4OH) 

Vermelho 3,23 ± 0,11 1,00 ± 0,19 1,00 ± 0,56 1,6 ± 0,31 

Amarelo 22,33 ± 1,68 11,00 ± 0,57 12,00 ± 0,17 11,00 ± 0,26 

Azul 0 0 0 0  

Neutro 0 0,1 ± 0,38 0,1 ± 0,49 0.8 ± 0,73 

Verificou-se a redução de 65% da cor vermelho  e 50% da cor amarelo do óleo após o 
branqueamento (cor Lovibond) em relação ao óleo neutralizado. Os resultados de 
cor do óleo branqueado se apresentaram próximo aos valores encontrados na 
literatura para óleo de carpa branqueamento com adsorventes convencionais terra 
ativada (Tonsil Supreme-110FF) e carvão ativado conforme descritos por (Monte et 
al. 2015). 
 
Conclusão 
A partir dos resultados obtidos observou-se que o bagaço de oliva pode ser utilizado 
como material adsorvente na etapa de branqueamento do óleo de pescado. Este, 
quando tratado com soluções álcalis apresentou poros regulares ao redor de 10 μm, 
removendo pigmentos e diminuindo em torno de 50% a coloração do óleo de carpa 
neutralizado. 
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Resumo 

Neste trabalho são apresentados os resultados de um conjunto de experiências 

realizadas com a finalidade de caracterizar as emissões de compostos de carbonilo 

durante a combustão de pellets de biomassa num fogão doméstico. Testaram-se 

pellets produzidos a partir de madeira de pinheiro, madeira de acácia e resíduos de 

madeiras diversas. O número de compostos identificados oscilou entre 10 e 14, 

dependendo do tipo de combustível. O formaldeído, o acetaldeído, a acetona e o 

isovaleraldeído destacaram-se como sendo os compostos com factores de emissão 

mais elevados. A variabilidade observada na composição e concentração de 

poluentes do efluente gasoso do fogão explica-se por diferenças na biomassa usada 

na produção dos pellets e pela temperatura atingida na câmara de combustão. 

Introdução 

Os compostos de carbonilo (aldeídos e cetonas) são conhecidos pelo papel 

importante que desempenham na química e física da atmosfera e pelos efeitos 

nocivos na saúde humana. A sua presença na atmosfera tanto pode resultar de 

emissões directas (produção primária) como de reacções químicas entre compostos 

precursores já existentes no ar ambiente (produção secundária). A combustão de 

biomassa é uma fonte significativa de compostos de carbonilo para a atmosfera e 

tem merecido alguma atenção, não só devido aos efeitos destas emissões, mas 

também devido ao interesse crescente pela biomassa enquanto recurso de energia 

renovável.1,2 

O presente trabalho teve como objectivo a caracterização das emissões de 

compostos de carbonilo durante a combustão de pellets de biomassa num fogão 

doméstico, do género usado normalmente para aquecimento residencial em 

Portugal e operado em condições típicas de um ambiente doméstico. 
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Procedimento experimental 

Recorreu-se a um fogão a pellets com 9,5 kW de potência (Solzaima, modelo Alpes) 

provido de um tanque de armazenamento interno com a capacidade de 20 kg e de 

um parafuso sem-fim, destinado a conduzir o combustível até ao queimador de 

alimentação superior. O ar primário é fornecido ao fogão através de furos localizados 

na parte inferior da grelha enquanto o ar secundário é fornecido através de três 

orifícios localizados por cima da grelha. O equipamento pode ser operado em 5 níveis 

de potência térmica, por modificação automática da taxa de alimentação de 

combustível e da velocidade do ventilador dos gases de escape. Durante os ensaios 

foi aplicado o nível 3, por se tratar de um nível de operação intermédio. Foram 

realizadas experiências de combustão com três tipos de pellets: madeira de pinheiro 

(tipo I), resíduos de madeiras diversas (tipo II), e madeira de acácia (tipo III). As 

amostragens de compostos de carbonilo foram executadas após diluição do efluente 

gasoso, por separação e concentração em cartuchos contendo partículas de sílica 

revestidas com 2,4-dinitrofenil-hidrazina. As hidrazonas resultantes foram extraídas 

com acetonitrilo e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência. Os factores 

de emissão (FE), em unidades de mg/kg de biomassa consumida (base seca) foram 

calculados através da equação: 

 

m

tQC
FE

dd
 

 

em que Cd (mg/Nm3) é a concentração do composto no efluente gasoso, Qd 

(Nm3/min) é o caudal do efluente gasoso diluído, t (min) é o tempo de amostragem e 

m (kg) é a massa de combustível consumida (em base seca) durante o período de 

amostragem. O procedimento experimental seguido neste estudo foi descrito, de um 

modo mais detalhado, por Simas.3 

 

Resultados e discussão 

Os factores de emissão obtidos nos testes de combustão (valores médios de 3 

ensaios) são apresentados na Tabela 1. Nos testes realizados com pellets dos tipos I e 

II detectaram-se 10 compostos de carbonilo, enquanto nos testes conduzidos com 

pellets de tipo III foram identificados 14 compostos de carbonilo. A acetona, o 

formaldeído, o acetaldeído e o isovaleraldeído foram os compostos que 

apresentaram as concentrações mais elevadas no efluente gasoso do fogão. Em 

conjunto, o contributo destes 4 compostos para a massa total de compostos de 

carbonilo emitida durante a combustão de biomassa variou entre 84% (pellets de 

tipo III) e 99% (pellets de tipo II). 
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Tabela 1: Factores de emissão médios para os três tipos de pellets testados neste 

estudo. 

compostos factores de emissão (mg/kg, base seca) 

pellets tipo I pellets tipo II pellets tipo III 

formaldeído 506±336 40±27 406±57 

acetaldeído 262±54 146±120 218±168 

acetona 1850±957 687±552 57±38 

acroleína 49±44 1±1 49±7 

propionaldeído 9±8 0,9±0,4 15±3 

crotonaldeído 6±7 0,32±0,06 20±5 

butiraldeído 11±2 1,2±0,5 1,0±0,8 

benzaldeído 9±4 1,1±0,6 6±4 

isovaleraldeído 90±50 48±8 136±50 

valeraldeído n.d. n.d. 2,31±0,08 

o-tolualdeído n.d. n.d. 0,6±0,3 

m-tolualdeído 14±8 0,5±0,7 n.d.

p-tolualdeído n.d. n.d. 18±30 

hexaldeído n.d. n.d. 2,1±0,5 

2,5-dimetilbenzaldeído n.d. n.d. 12±9 

total 2806 926 943 

n.d. – não detectado

Os valores médios dos factores de emissão de compostos de carbonilo apresentaram 

variações muito expressivas entre os testes conduzidos com os diferentes tipos de 

pellets. O mesmo se passou com as emissões totais de compostos de carbonilo, que 

oscilaram entre 926 mg/kg, para os pellets de tipo II, e 2806 mg/kg, para os pellets de 

tipo I. As variações observadas explicam-se em resultado de diferenças nas 

características físico-químicas dos pellets e na temperatura a que ocorreu o processo 

de combustão, a qual variou entre 472±127 °C, nas experiências com pellets de tipo 

III, e 807±54 °C, nas experiências com pellets de tipo II. 

Os resultados obtidos foram comparados com os valores disponíveis na escassa 

literatura sobre emissões de compostos de carbonilo durante a combustão de 

biomassa em equipamentos utilizados para aquecimento doméstico. Ainda que a 

comparação não possa ser directa, tendo em conta a diversidade de combustíveis, de 

características técnicas dos equipamentos de combustão e das condições de 

operação usadas por outros autores, constatou-se que os factores emissão de 

formaldeído e acetaldeído (os compostos de carbonilo mais frequentemente 
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reportados) se encontram dentro da gama de valores descrita anteriormente.1,2,4,5 

Note-se ainda que os factores de emissão obtidos neste estudo foram inferiores aos 

medidos anteriormente num fogão (recuperador de calor) a madeira, utilizando a 

mesma instalação de diluição e amostragem gasosa descrita neste trabalho.1 Este 

resultado explica-se, em parte, pelas características dos combustíveis, mas em 

particular pelo regime de operação dos dois equipamentos; o fogão a pellets opera 

num regime contínuo, garantindo uma conversão mais eficiente do combustível a 

temperaturas mais elevadas, enquanto o recuperador de calor opera num regime 

por cargas, e portanto descontínuo, o que promove condições menos eficientes de 

conversão do combustível. 

 

Conclusões 

Procedeu-se a uma caracterização detalhada das emissões de compostos de 

carbonilo no efluente gasoso de um fogão destinado a aquecimento doméstico, 

quando operado com três tipos distintos de pellets de biomassa. Os principais 

compostos de carbonilo emitidos durante a combustão foram, independentemente 

do tipo de biomassa, a acetona, o formaldeído, o acetaldeído e o isovaleraldeído. 

Globalmente, as emissões mais elevadas observaram-se durante a combustão de 

pellets produzidos a partir de madeira de pinheiro bravo, enquanto as mais baixas 

resultaram da queima de pellets produzidos com resíduos de madeiras diversas. A 

diferença entre as emissões pode ser justificada em resultado da diversidade de 

características físico-químicas dos pellets, que acabam também por condicionar o 

regime de operação do fogão, e em particular a temperatura na câmara de 

combustão e a subsequente eficiência de conversão do combustível. 
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Resumo 
O bagaço de azeitona é produzido por meio da extração do azeite de oliva, sendo 
composto pela polpa e o caroço da oliva. Uma das formas de utilizar este subproduto 
é por meio da adsorção de metais pesados e corantes de efluentes indutriais. O 
objetivo deste trabalho foi estudar a eficiência de remoção de azul de metileno 
utilizando o bagaço de azeitona proveniente de uma indústria produtora de azeite de 
oliva. Os resultados encontrados indicaram que quanto maior a concentração de 
bagaço de azeitona menor a eficiência de remoção e menor a capacidade de 
remoção, obtendo-se uma eficiência de remoção de 95% e 93% para as 
concentrações de 1g/L e 10g/L de bagaço de azeitona, respectivamente. 

Introdução 
A produção do azeite de oliva consiste em extrair da oliva o seu óleo através de 
processos como centrifugação e prensagem, gerando o bagaço de azeitona, um 
resíduo sólido composto pela polpa e o caroço do fruto, que representa cerca de 40% 
de cada quilograma que entra no processo (Dermechee et al.1). Os componentes do 
bagaço de azeitona possuem uma estrutura composta por uma matriz celulósica 
formada basicamente por celulose e lignina, o que torna este resíduo um material 
atrativo para ser utilizado como material adsovente no processo de adsorção (Nieto 
et al.2). 
A adsorção é um fenômeno de transferência de massa onde um composto (soluto) 
presente em uma fase fluida é transferido para a superfície de uma material sólido 
(adsorvente) por meio da diferença de concentração entre eles. Uma das técnicas 
mais utilizadas para o tratamento de efluentes é a adsorção, pois possui uma alta 
eficiência de remoção de poluentes e apresenta um design simples. O material 
adsorvente mais utilizado é o carvão ativado, porém a aplicação de outros materiais 
vem sendo estudada, principalmente de resíduos agrícolas e indústriais pois são 
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considerados de “baixo custo”. De acordo com Bailey et al.3, adsorventes de baixo 
custo são aqueles que requerem pouco processamento, estão em abundância na 
natureza ou são subprodutos ou resíduos de atividades industriais.   
Dentre estes materais que vem sendo estudados estão o endocarpo do butiá (Peters 
et al.4), sementes de mamão (Silva, Almeida e Rodrigues5) e o bagaço de azeitona 
(Kalipci6). O bagaço de azeitona tem sido estudado como adsorvente de metais 
pesados como Cu(II), Cr(III), Cr(VI) e Pb(II)  e de corantes como o azul de metileno 
(Bailey et al.3).  O azul de metileno é um corante básico de origem sintética, o que 
favorece a sua estabilidade e dificulta sua degradação (Renmin et al.7). Este corante 
tem vasta aplicação industrial, sendo utilizado no tingimento de papéis, tecidos, 
madeiras e até mesmo em tinturas para cabelo (Renmin et al.7). 
Este trabalho teve por objetivo estudar a eficiência de adsorção de azul de metileno 
utilizando o bagaço da azeitona proveniente de uma indústria produtora de azeite de 
oliva. 

Materiais e Métodos 
Materiais 
O bagaço de azeitona, formado pela polpa e o caroço da oliva, foi utilizado como 
matéria-prima para o preparo do material adsorvente. O bagaço foi coletado em 
uma unidade de produção de azeite de oliva localizada na cidade de Pinheiro 
Machado, Rio Grande do Sul, Brasil. Após coletado a matéria-prima foi mantida sob 
uma temperatura de -18°C até a realização dos experimentos. As soluções de 
efluente sintético foram preparadas utilizando água destilada e o reagende azul de 
metileno (C16H18ClN3S, 373,9 g/mol). 
 
Metodologia  
Para o preparo do material adsorvente o bagaço de azeitona foi descongelado sendo 
mantido a 4°C por 48h, então, seco em estufa (Marca Nova Ética, modelo 400-5 NB) 
a 80°C por 48h (Salaverry, Santos e Frankenberg8) e moído em moinho de facas 
(Marca Marconi, modelo MA 580). Obteve-se então, o material adsorvente com uma 
granulometria entre 0,375 e 2mm. 
Os ensaios de adsorção ocorreram em sistema batelada em temperatura ambiente 
(±25°C) sob agitação constante de 200rpm. Adicionou-se em erlenmeyers de 125mL 
a concentração de adsorvente e 100mL do efluente sintético com uma concentração 
inicial de 35mg/L de azul de metileno. As concentrações de adsorvente utilizadas 
foram de 1 e 10g/L (Kalipci6). O tempo de adsorção foi de 130 minutos, pois estudos 
anteriores indicaram que este tempo foi suficiente para que o sistema atingisse o 
equilíbrio cinético. Após a adsorção, a fase sólida (adsorvente) foi separada da fase 
líquida (efluente sintético) através de uma centrífuga de tubos (Marca Químis, 
modelo Q222TM216) a uma velocidade de 3800rpm por 5 minutos. A concentração 
do líquido sobrenadante foi quantificada pelo método de espectrofotometria em UV-
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visível (Marca Kasuaki, modelo IL-226) em um comprimento de onda de 665nm. 
Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 
Previamente, foi construída uma curva de calibração a partir das leituras das 
absorbâncias de soluções aquosas contendo o azul de metileno em uma faixa de 
concentração de 0 a 10mg/L. A equação obtida esta apresentada na Equação 1,  

(1)
0,1226

AbsC

sendo C a concentração final de azul de metileno em mg/L presente no efluente 
sintético e Abs a absorbância lida no equipamento. 

A partir da Equação 1 pôde-se quantificar a concentração remanescente de azul de 
etileno após cada ensaio de adsorção, então, se pode determinar a eficiência de 
remoção de azul de metileno (η) e a capacidade de adsorção do adsorvente (Q) 
(Equações 2 e 3, respectivamente), 

(2).100
C

C)-(Cη
0

0

onde η é a eficiência de remoção (%), C0 é a concentração inicial e C é a concentração
final, ambas em mg/L. 

(3)
m

C).V-(CQ
ads

sol0

onde Q é a capacidade de adsorção do adsorvente em mgAM/gads, Vsol é o volume da 
solução em contato com o adsorvente em L. 

Resultados 
O resultado da eficiência máxima de remoção foi de aproximadamente 94% para a 
concentração de adsorvente igual a 1g/L, enquanto que para a maior concentração 
de adsorvente, igual a 10g/L, foi de aproximadamente 93%. Portanto, para uma 
grande diferença de concentração de adsorvente observou-se uma diferença na 
eficiência máxima de remoção menor que 2%, indicando que concentrações muito 
elevadas do adsorvente não apresentam grande influência na eficiência de remoção 
do corante. 
A capacidade de adsorção encontrada foi de aproximadamente 33,82mgAM/gads±0,41 
e de 3,33mgAM/gads±0,03 para as concentrações de adsorvente de 1g/L e 10g/L, 
respectivamente. Esta diferença de valores já era esperada uma vez que neste ensaio 
não ocorreu a variação da concentração inicial de azul de metileno e quanto maior a 
massa de adsorvente utilizada menor a capacidade de adsorção, uma vez que estes 
valores são inversamente proporcionais. No entanto, este estudo indica que é 
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possível obter uma alta porcentagem de remoção de azul de metileno utilizando uma 
baixa concentração de bagaço de azeitona, uma vez que uma grande quantidade de 
adsorvente na solução pode causar um excesso de biomassa no sistema, acarretando 
na competição entre as partículas do bagaço e as moléculas de azul de metileno, o 
que dificulta a deposição das moléculas de azul de metileno nos sítios ativos 
presentes na superfície do adsorvente. 
A capacidade de adsorção de 33mgAM/gads encontrada para a concentração de 
adsorvente de 1g/L é considerada alta, considerando que o bagaço de azeitona 
passou apenas pelas operações de secagem e moagem. Peters et al.4 encontraram 
uma capacidade de adsorção de 1,26mgAM/gads utilizando o endocarpo de butiá seco 
e moído como adsorvente de azul de metileno. Já Gouamide et al.9 utilizaram folhas 
de palmeiras secas e moídas para a adsorção de azul de metileno, e obtiveram uma 
capacidade de adsorção igual 15,13mgAM/gads. Estas comparações destacam ainda 
mais o potencial do bagaço de azeitona como adsorvente do corante azul de 
metileno.  
 
Conclusão 
O bagaço de azeitona apresentou potencial para ser utilizado como adsorvente de 
azul de metileno, obtendo-se uma alta capacidade de adsorção, igual a 33mgAM/gads, 
para a concentração de adsorvente de 1g/L. Já a eficiência máxima de remoção foi 
igual a 93% e 94% para as concentrações de 1g/L e 10g/L, respectivamente, 
apresentando uma baixa variação em relação a diferença de concentração de bagaço 
de azeitona utilizada. 
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Resumo 

Este trabalho comparou o efeito de diferentes concentrações de sulfametoxazol (SMX) 

sobre a produção de metano durante a degradação anaeróbia de um efluente de 

laticínios em reatores OxiTop®. Os reatores funcionaram com um volume nominal de 

250 mL a uma temperatura de 35 °C, e foram operados durante 26 dias com 2 g SSV/L 

de lamas anaeróbias e uma concentração de substrato de 4 g/L. As concentrações de 

SMX adicionadas foram de 5 mg/L e 25 mg/L. Com a adição de antibiótico ao meio 

ocorreu uma diminuição na quantidade de metano produzido com inibição dos 

microorganismos metanogénicos. No entanto, verificou-se que ao longo do ensaio os 

microrganismos metanogénicos se adaptaram à presença do antibiótico.

Introdução 

Atualmente muitos antibióticos têm sido utilizados na medicina veterinária para o 

tratamento terapêutico de diversas doenças.1 Estes antibióticos são considerados dos 

mais relevantes poluentes emergentes devido ao efeito inibitório nos microrganismos 

e à criação de resistências antimicrobianas. A causa mais comum para que os resíduos 

de antibiótico apareçam no leite deve-se ao facto de os produtores não cumprirem os 

requisitos desde a administração do antibiótico até ao momento que podem 

novamente extrair o leite. Stockler et al. reportou que a administração de 200 mg de 

antibiótico a uma vaca leiteira conduz à produção de leite com a presença de 

antibiótico numa concentração de até 44.2 μg/mL.2 A presença destas substâncias 

afeta as indústrias de laticínios pela sensibilidade das bactérias aos antibióticos, 

maioritariamente as utilizadas nos processos de fermentação resultando na alteração 
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das propriedades organolépticas dos produtos finais e na falha da coagulação ou 

maturação dos produtos lácteos.3 Desta forma, quando os valores máximos de 

antibiótico são excedidos no leite ou quando a sua presença afeta a qualidade do 

produto final o leite é descartado. O leite ao ser descartado é conduzido para as ETAR’s 

que possuem uma capacidade limitada para remover os antibióticos devido à inibição 

que estes provocam nos microrganismos. A persistência dos antibióticos nos efluentes 

contamina as águas superficiais e lençóis freáticos produzindo bioacumulação na 

cadeia alimentar. O SMX é um dos antibióticos sintéticos largamente usado na 

medicina veterinária para tratamento de infeções do trato urinário e outro tipo de 

patologias. Este antibiótico inibe a multiplicação das bactérias Gram-positivas e Gram-

Negativa bloqueando as enzimas responsáveis pela produção do ácido fólico nas 

bactérias. O ácido fólico é uma das substâncias responsáveis para a síntese e reparação 

do DNA. O SMX é frequentemente detetado em vários ecossistemas em 

concentrações de 70-150 ng/L em águas superficiais e 200-2000 ng/L em efluentes 

secundários.4 O sulfametoxazol tem sido alvo de diversos estudos desde o seu destino 

até à biodegradação e inibição e toxicidade nos microrganismos. Estudos recentes 

mostram que o SMX é biodegradável a longo prazo na operação de reatores 

anaeróbios até uma concentração de 40 mg/L.5 Contudo, os estudos acerca do destino 

e efeito sob condições anaeróbias são limitados.6-7 

Materiais e Métodos 

Este trabalho comparou o efeito de diferentes concentrações de SMX em reatores 

OxiTop® tendo em conta a quantidade de metano produzido durante 26 dias. A 

produção de metano foi calculada a partir da pressão interior de cada reator de acordo 

com a Lei dos Gases Perfeitos. Os reatores com aberturas laterais para amostragem, 

seladas com septos de borracha funcionaram com um volume nominal de 250 mL. No 

topo do reator, um transdutor digital de pressão registou os dados cumulativos de 

presão da fase gasosa de forma periódica ao longo do ensaio. Entre o corpo do reator 

e o transdutor de pressão foi acoplado um recipiente de borracha onde foi colocada 

uma solução de KOH com o objetivo de absorver o dióxido de carbono presente no 

biogás. Os reatores foram incubados numa estufa termostatizada a 35 °C e 

continuamente agitados por uma placa de agitação magnética durante o tempo do 

ensaio. A aquisição dos valores cumulativos de pressão foi efetuada durante os ensaios 

através de um controlador portátil com receção de sinal infravermelho emitido pelo 

transdutor. Todos os reatores foram operados em modo descontínuo, em duplicado, 

com um volume de fase liquída de 200 mL e um volume gasoso de 50 mL. A cada reator 

foram adicionados lamas anaeróbias provenientes da ETAR SIMRIA Sul (Aveiro) com 

concentração de 2 g SSV/L, leite com concentração de 4 g/L e antibiótico (SMX) de 

acordo com a concentração desejada (5 mg/L e 25 mg/L). Foram ainda adicionadas 

soluções de nutrientes e alcalinidade (2 g/L CaCO3). Antes da incubação dos reatores 

192

Parte  IV



na estufa, estes foram purgados com uma corrente de azoto para remover todo o 

oxigénio no meio.  

Resultados e Discussão 

O desempenho dos reatores de controlo (branco) operados sem adição de SMX 

revelou-se melhor do que os reatores operados com adição de SMX em termos da 

produção de metano. No ensaio com concentração de 5 mg/L de SMX obteve-se um 

maior volume de metano produzido do que no ensaio com 25 mg/L (Figura 1a). Na 

Figura 1b verifica-se que a velocidade específica de produção de metano é maior para 

o reator sem antibiótico, ocorrendo uma inibição dos microrganismos produtores de

metano com o aumento da concentração de antibiótico. Na Figura 2 (Equação 1) a

percentagem de inibição dos microrganismos metanogénicos é maior para a

concentração de 25 mg/L de SMX, contudo a partir do oitavo dia de ensaio ocorre uma

diminuição na inibição dos microrganismos metanogénicos, sugerindo uma adaptação

da população microbiana à presença do antibiótico.

Figura 1: Volume cumulativo de metano (a) e velocidade específica de produção de 

metano em função da concentração de antibiótico (b) ao longo do ensaio para o 

reator com leite (branco), o reator com leite e adição de 5 mg/L de SMX e o reator 

com leite e adição de 25 mg/L de SMX 

Figura 2: Inibição dos microrganismos metanogénicos para a concentração de 5 mg/L 

e 25 mg/L de SMX = 1 (  

a b
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I: Inibição que o antibiótico sugere nos microrganismos; 

Vteste: Volume CH4 produzido no reator com antibiótico num dado 

período de tempo; 

Vref: Volume CH4 produzido no reator sem antibiótico num dado período de tempo. 

Conclusões 

Este estudo comparou o desempenho de reatores descontínuos operados com um 

efluente sintético de lactícinios com e sem adição de antibiótico. Com a adição de SMX 

o volume de metano produzido diminui sugerindo uma inibição dos microrganimos 

metanogénicos na presença de antibiótico. Verificou-se também que ao longo do 

tempo de operação dos reatores ocorreu uma adaptação dos microrganismos ao 

antibiótico igualando os níveis de produção de metano do sistema sem inibição. 
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Resumo 

Em pastagens degradadas da região norte do Brasil, encontra-se espontaneamente o 
bambu (Bambusa vulgaris), cuja importância é conferida pela grande quantidade de 
sedimentos decorrente de suas folhas. As análises químicas de solos próximos às touceiras 
de bambu demonstraram valores dos componentes de matéria orgânica (2,62); Ca (3,37); 
Mg (1,09); K (90,9); C.T.C (7,0); V% (63,9%), H+Al (2,33) superiores estatisticamente aos 
distantes a 100 m da planta, com valores de matéria orgânica (1,55); Ca (1,52); Mg (0,61); K 
(38,4); C.T.C (4,8); V% (45,6%) e H+Al (2,66). O acúmulo e a disponibilidade de nutrientes nos 
solos com bambu são fatores que influenciam positivamente no recondicionamento de 
ambientes degradados, pois a planta contribuiu significativamente na reposição química por 
meio da decomposição de sua matéria orgânica. 

Introdução 
No Brasil, a região norte é conhecida pelo sistema de pecuária extensiva, principalmente no 
estado do Pará, caracterizado por suas feições transicionais entre formação geológica 
recente e períodos marcantes de estiagem notadamente na porção sudeste, caracterizando 
solos que, por apresentar forte dinâmica e intemperismo, são sensíveis a atividades de uso 
intensivo.1 No estado, a atividade está presente em muitas propriedades, promovendo o 
desgaste do solo, por manejo inadequado, que contribui para sua degradação.2 Por este 
motivo, as pastagens são abandonadas, disponibilizando estes locais para recolonização de 
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novas plantas, como os bambus, gramíneas de grande porte e lenhosos, que atingem o seu 
crescimento máximo em poucos meses.3 Produzem grande quantidade de serapilheira que 
os protegem de agentes erosivos, fornecendo matéria orgânica e nutriente para a 
microbiota e para outros vegetais.4 Neste sentido, a planta pode ser uma alternativa viável e 
de baixo custo para servir como agente de restruturação do solo, (re)fornecendo condições 
adequadas ao estabelecimento de florestas ou culturas perenes.  
 
Materiais e métodos 

O estudo ocorreu no período de fevereiro a julho de 2016 em quatro municípios (Figura 1), 
pertencentes a região sudeste do estado do Pará-Brasil, com clima Aw, segundo 
classificação de Köppen, temperatura média 26°C e pluviosidade média 1.800mm ao ano, 
com altitudes variando entre 160 e 227 m.5 

 

 
Figura 1: Municípios e pontos de coleta de amostras de solo, ao limite das rodovias 

 
As coletas foram feitas ao longo das rodovias que interligam estes municípios em fazendas 
que apresentavam pastos abandonados, com sinais de degradação, com a presença 
oportuna da espécie B. vulgaris. As amostras de solo foram retiradas próximo às touceiras 
de bambu (com bambu) e a 100m das touceiras (sem bambu). Os dados físico-químicos 
foram: a saturação de bases (V%), Fósforo (P), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio (K), 
potencial hidrogeniônico (pH), Cálcio mais Magnésio (Ca+Mg), Matéria Orgânica (M.O), 
Capacidade de Troca Catiônica (C.T.C), Acidez potencial (H+Al) e a Textura. Os dados foram 
analisados por ANOVA two-way, seguido pelo teste de TukeyHSD e correlação de Pearson. 
Ambos os testes com α = 0,05 e IC: 95% calculados com uso do programa R, versão 3.3.2. 

Resultados 
Os dados físico-químicos (Figura 2) demonstraram valores significativamente maiores para 
as unidades amostrais “com bambu” (F=14,1; P-valor <0,001) dos componentes de matéria 
orgânica (2,62); Ca (3,37); Mg (1,09); K (90,9); C.T.C (7,0); V% (63,9%) e H+Al (2,33), do que 
os valores das unidades “sem bambu”, com matéria orgânica (1,55); Ca (1,52); Mg (0,61); K 
(38,4); C.T.C (4,8); V% (45,6%) e H+Al (2,66).  
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Figura 2: Distribuição dos nutrientes nos solos com bambu e sem bambu, de acordo com 
seus valores absolutos (K; Ca+ Mg; H+Al; CTC; M.O e pH) 

A correlação dos nutrientes (Figura 3) com a matéria orgânica é positiva nas amostras de 
solo “com bambu”, com exceção do potássio (cor = 0,3, p>0,05). A presença de potássio 
disponível no solo que pode ser translocada no corpo da planta tem importância em seus 
processos fisiológicos e bioquímicos.6 Em plantações comerciais da espécie B. vulgaris no 
estado da Paraíba-Brasil, que se desenvolvem sobre solos de textura arenosa, grande parte 
dos nutrientes são disponibilizados pela própria serapilheira das plantas.7 Os meios 
convencionais de uso do solo em diversos sistemas de cultivo, como aragem, gradação, 
formação de pastagens, uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, salinização, acidificação 
ou alcalinização, depleção de nutrientes, causam tantas transformações que limitam o 
desenvolvimento biótico nestes locais, que são abandonados pouco tempo após o uso 
excessivo.8 Os custos de recuperação tradicional destas áreas podem alcançar valores 
superiores a R$ 3.000,00/ha.9 Em contraste, a propagação do bambu é vegetativa, tem 
habilidade de desenvolvimento numa grande variedade de solos e de climas, conserva os 
fluxos hídricos existentes, repõe biomassa e promove o recondicionamento para a 
reabilitação destes solos.10
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Figura 3: Correlação linear de Pearson entre as variáveis dos solos com bambu, na primeira 
coluna e sem bambu, na segunda coluna. (Ca: cálcio, Mg: magnésio, K: potássio, M.O: 

matéria orgânica, CTC: capacidade de troca catiônica, α=0,05, IC= 95%) 
 
Evitar a hiperdominância é necessário, pois são plantas perenes e impedem a recolonização 
de outras espécies vegetais, neste caso, pode-se adotar o cultivo consorciado.11 A planta 
também auxilia no controle da erosão, agregação das partículas, proteção de margens, 
evitando deslizamentos de terra.10 Após seu estabelecimento, podem alcançar os mais 
diversos setores econômicos, sem que o desbaste altere sua contribuição da biomassa no 
solo, pois segundo Lima Neto et al.7, mesmo com o uso, colmos jovens de apenas onze 
meses, reintroduzem a maioria dos nutrientes, com estabilização de 10 a 15 anos após o 
plantio,13 tempo suficiente para a substituição da cultura por uma floresta secundária, tanto 
para finalidade econômica, quanto para conservação. 
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Resumo 

A degradação do meio ambiente, o aumento da urbanização, a elevada demanda 

energética, e as alterações climáticas, estão entre os principais problemas que o 

Homem enfrenta actualmente. Nesse sentido, um conjunto de tecnologias alicerçadas 

no uso de plantas (fitotecnologias), têm ganho grande visibilidade pois oferecem 

soluções ecológicas e sustentáveis para mitigar esses problemas. Este trabalho 

sumariza os principais tipos de fitotecnologias e apresenta os seus desafios futuros. 

Introdução 

A contaminação do solo tornou-se um grave problema ambiental à escala planetária, 

dado o seu impacto negativo sobre os ecossistemas, saúde humana, produtividade do 

solo e o equilíbrio socioeconómico. Em todo o mundo, cerca de 52 milhões de 

hectares, representando mais de 16% da área total da Terra, são afectados por algum 

nível de contaminação do solo. Apenas na Europa, existem aproximadamente 2,5 

milhões de locais contaminados, cujos custos anuais de gestão equivalem a 6,5 mil 

milhões de euros, conforme estimado pela Agência Europeia do Meio Ambiente.1 As 

técnicas convencionais para a remediação de solos contaminados (tais como 

vitrificação, incineração do solo, escavação e transporte para aterro sanitário, entre 

outras), são frequentemente impraticáveis, financeiramente inviáveis, e 

ambientalmente danosas.2 Além da contaminação do solo, o agravamento de 

problemas como a urbanização, demanda energética, e alterações climáticas, 

promoveram de forma decisiva o estudo e desenvolvimento de um conjunto de 

estratégias verdes e sustentáveis baseadas no uso de plantas (fitotecnologias), cuja 

visibilidade e aplicação tem aumentado exponencialmente durante as últimas 

décadas. 
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Estado da arte 

As fitotecnologias são habitualmente associadas à capacidade das plantas para extrair, 

degradar, imobilizar ou transformar poluentes, pelo que os termos fitotecnologias e 

fitorremediação são normalmente intercambiáveis. Contudo, as aplicações actuais das 

fitotecnologias transcendem o domínio da fitorremediação, podendo também ser 

utilizadas para a recuperação de elementos valiosos a partir de escombreiras de minas, 

solos mineralizados ou contaminados (fitomineração)3, biomassa para geração de 

energia4, ou a criação de coberturas verdes para a optimização energética, estrutural 

e estética de edifícios5 (figura 1). 

 

 

Figura 1: Organograma dos diferentes tipos de fitotecnologias 

 

Fitorremediação 

A fitorremediação constitui a base das fitotecnologias, visto que as suas várias 

categorias proporcionam uma vasta gama de opções face a diferentes tipos de 

contaminantes e condições ambientais. Os principais mecanismos da fitorremediação 

compreendem: a) fitoestabilização – imobilização dos poluentes na rizosfera pela 

acção das raízes, bactérias e correctivos do solo; b) fitoextracção – extracção e 

acumulação dos contaminantes na parte aérea da planta; c) fitodegradação – 

degradação de xenobióticos através de enzimas no tecido vegetal; d) rizodegradação 

ou fitoestimulação – degradação de xenobióticos na rizosfera pela acção de 

microorganismos; e) fitovolatilização - conversão de poluentes para forma volátil e 
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posterior libertação para a atmosfera; f) fitodessalinização – remoção de sais em solos 

salinos através de halófitas.2 

Fitomineração 

A fitomineração aproveita a capacidade das plantas, particularmente das metalófitas 

(tolerantes a níveis elevados de metais) e hiperacumuladoras (que apresentam 

concentrações de um determinado elemento 1-3 ordens de grandeza superiores às 

encontradas em plantas que crescem no mesmo entorno), para recuperar metais 

valiosos a partir de escombreiras de minas, e solos mineralizados ou contaminados. 

Sendo uma tecnologia relativamente recente, a fitomineração explora a aptidão das 

plantas para acumular metais como ouro, rénio, tálio e níquel (Tabela 1) - sobretudo 

o último, devido ao grande número de hiperacumuladoras deste elemento e

abundância de solos ultramáficos em todo o mundo.3 Neste contexto, uma variante

da fitomineração, denominada agromineração, tem sido proposta como uma

estratégia agrícola que permitiria às comunidades locais colher níquel,

proporcionando-lhes um proveito económico.6

Biomassa 

O interesse em culturas energéticas aumentou muito significativamente durante os 

últimos 20 anos devido ao seu potencial uso como fonte de energia renovável limpa e 

ecológica. Devido à crescente preocupação com a demanda e segurança energética, 

aquecimento global e efeitos associados às alterações climáticas; a energia renovável 

baseada em biomassa tem integrado a agenda científica internacional, de modo a 

enfrentar esses desafios. Além disso, entre os vários tipos de energia renovável, a 

energia baseada em biomassa é uma das energias mais importantes devido à 

abundância de recursos. O aumento da demanda de energia nos sectores doméstico, 

industrial, transporte e agrícola, exigiu também a rápida implementação de opções 

bioenergéticas. Globalmente, espera-se que a energia renovável à base de biomassa 

se expanda dos 50 EJ ano-1 actuais para 80-160 EJ ano-1 em 2050.4 

Coberturas verdes 

Como consequência do rápido crescimento económico, o planeta tem sofrido uma 

pronunciada urbanização que vai reduzindo as áreas verdes. A escassez de vegetação 

nas áreas urbanas causa uma diminuição na captação da chuva pela copa das árvores 

e transpiração, resultando no aumento da temperatura e redução da humidade do ar. 

Além disso, 40% do consumo energético mundial está associado à construção e 

manutenção de edifícios, sendo estes responsáveis por 33% das emissões globais de 

gases estufa. Estes problemas podem ser parcialmente resolvidos através da 

introdução de plantas e solo nas superfícies dos telhados, alterando as suas 

propriedades e aumentando a sustentabilidade dos edifícios. As coberturas verdes (ou 

telhados verdes), são geralmente compostas por diferentes camadas que incluem 
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vegetação, substrato, tecido filtrante, material de drenagem, barreira radicular e 

isolamento. As coberturas verdes melhoram o desempenho térmico dos edifícios, 

permitem o aproveitamento das águas pluviais (incluindo a filtragem de 

contaminantes), diminuem o ruído, e atenuam a poluição atmosférica, entre outras 

vantagens.7,8  

 

Desafios futuros 

O futuro das fitotecnologias inclui a optimização dos seus diferentes processos através 

de técnicas avançadas de edição genética (ex. CRISPR), capazes de melhorar 

características como a produção de biomassa, hiperacumulação, ou tolerância aos 

contaminantes. A utilização de culturas energéticas para processos de 

fitorremediação, e a articulação das fitotecnologias com as nanotecnologias poderiam 

também gerar novas oportunidades. O aumento da implementação prática das 

fitotecnologias é um desafio adicional que exige maior concertação entre a academia, 

indústria, sociedade, e instituições governamentais competentes. 
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Resumo 

Dois processos alternativos são apresentados neste trabalho, descrevendo as 

operações e os equipamentos que podem ser aplicados nas condições típicas de 

pequenas parcelas florestais. O primeiro processo é orientado para controlar a 

acumulação de combustível em plantações florestais em linha, que permitam a 

operação de equipamentos para cortar ou destroçar a vegetação do sob coberto, que 

inclui pequenos arbustos designados por mato. O segundo processo é orientado para 

controlar a acumulação de combustível em áreas de floresta espontânea, designadas 

por matagais e envolve o arranque e a remoção do material lenhoso de pequenas 

árvores e de arbustos, em especial giestas e acácias, permitindo a preservação de 

pequenas árvores autóctones existentes. 

Introdução 

O território Português é caraterizado por uma importante fração de área de floresta 

e de matos, cerca de 39%, contudo a sua tipologia envolve pequenas parcelas o que 

dificulta a gestão deste território. A cobertura de terreno designada por floresta 

abrange plantações de resinosas (pinheiros), de folhosas (maioritariamente 

eucaliptos), florestas naturais em que predominam os carvalhos e ainda áreas de 

matagal dominadas por vários arbustos (matos). A alteração da economia rural 

tradicional, na qual as áreas florestais forneciam materiais usados nas comunidades 

rurais, resultou no abandono da prática de recolha de matos e de lenhas que se 

passaram a acumular nas áreas de floresta, em expansão. O regime de exploração 

agro-florestal que era praticado por pequenos produtores gerava procura para a 

biomassa que se acumula na floresta, que era recolhida para ser usada como 

combustível, para camas de gado, como fertilizante agrícola e noutros casos servia 

para pastagem de cabras ou de vacas. Nas áreas de floresta próximas de áreas 

agrícolas era feito o corte manual de matos e recolhidos os resíduos de madeira 

resultantes da manutenção da floresta. Estas práticas, que permitiram o 

desenvolvimento da floresta que conhecemos hoje, foram sendo abandonadas pelo 
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que se torna necessário desenvolver processos mecanizados para controlar a 

acumulação de materiais combustíveis na floresta. Nas regiões centro e norte de 

Portugal o clima carateriza-se por um semestre húmido, favorável ao crescimento 

vegetal, alternando com períodos sem precipitação que permitem que a biomassa 

acumulada seque e por isso seja facilmente inflamável. A conjugação de condições 

de clima, socioeconómicas e de utilização do solo estão na origem do problema dos 

incêndios florestais, que há décadas causam fortes impactos sobre a floresta e as 

comunidades rurais, que são afetadas por perdas de rendimento significativas, e 

resultam em custos elevados para manter e operar os meios de combate aos 

incêndios florestais. Esta situação tem justificado inúmeros estudos que se orientam 

para diversas vertentes da problemática: - investigação das condições da floresta e 

da produção florestal; - investigação sobre os fatores de propagação de incêndios 

florestais; - desenvolvimento de técnicas de combate aos incêndios; - proposta e 

análise de medidas de ordenamento do espaço florestal. 

 

Métodos 

Este trabalho parte da caraterização da biomassa acumulada nas áreas de floresta na 

bacia do rio Vouga (região Centro), para propor e caraterizar processos e 

equipamentos destinados a controlar a acumulação de biomassa, facilitando a sua 

remoção e considerar o impacto ambiental das operações de remoção. Dois 

processos alternativos e os respetivos equipamentos ou soluções para serem 

aplicados nas condições típicas de pequenas parcelas florestais, foram considerados 

e sujeitos a uma avaliação a priori que teve por base os seguintes fatores: tipos de 

sistema mecânicos; dimensão, peso, potência requerida; versatilidade e facilidade de 

operação; custo de investimento e de operação. 

 

Combustíveis na floresta 

As espécies de plantas que correspondem à vegetação de matagais e que estão 

também presentes no sob coberto florestal, constituem um estrato vegetal 

intermédio entre a manta morta e as copas das árvores. Este estrato arbustivo, 

designado por mato, fornece partículas combustíveis pequenas e cria continuidade 

vertical entre o solo e a copas das árvores, pelo que tem grande importância na 

progressão dos incêndios na floresta.  

Os resultados da observação da densidade de biomassa e da frequência de 

ocorrência de diversos tipos de matos na área da bacia do rio Vouga indicam que as 

plantas mais importantes são as urzes, os tojos, a carqueja e as giestas. Os matos 

presentes no sob coberto florestal diferem dos matagais onde as densidades de 

biomassa são mais elevadas e onde predominam arbustos maiores, em especial 
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giestas. Em média global a densidade de biomassa presente assume um valor baixo, 

próximo de 20 toneladas por hectare (base seca).  

Processos para controlo de mato 

Os processos para controlo do mato têm como objetivos limitar o crescimento de 

espécies herbáceas e arbustivas, reduzir a densidade de material combustível 

acumulado ou reduzir a potência térmica que é libertada num incendio. Os tipos de 

intervenção que podem ser aplicados com estes objetivos podem ser divididos em: i - 

métodos químicos, envolvendo a aplicação de herbicidas; ii – métodos 

termoquímicos, envolvendo a utilização de fogo controlado; iii – métodos mecânicos, 

envolvendo a operações de corte, redução de tamanho e acondicionamento da 

biomassa; iv - métodos biológicos, envolvendo o pastoreio controlado ou a 

competição entre espécies pelos fatores de crescimento. 

Os métodos mecânicos envolvem uma ou mais operações que podem ser integradas 

com a prática silvícola, incluindo a gestão da densidade de arvores ao longo do ciclo 

produtivo de forma a reduzir o crescimento no sob coberto, o corte seletivo de 

árvores, o derrame e o desbaste de pequenas árvores e de arbustos. Quando os 

ciclos de produção são curtos, como é típico na floresta da região centro, os meios 

mecânicos são aplicados para realizar a limpeza do sob coberto ou para o controlo de 

matagais. Estas operações mecânicas visam reduzir a massa de combustível e podem 

também contribuir para reduzir a potência térmica em caso de fogo, por 

acondicionamento da biomassa que resulte na redução do ar de combustão e no 

aumento da humidade do combustível. 

Equipamentos para controlo de mato 

Os métodos mecânicos podem usar equipamentos manuais, equipamentos portáteis 

motorizados, equipamentos acionados por tratores ou equipamentos automotores. 

Tendo em consideração as características das parcelas florestais típicas no caso da 

região centro foram selecionados para desenvolvimento e teste dois tipos de 

equipamentos: i – máquina para cortar e acondicionar mato em sob coberto de 

plantações florestais; ii – máquina para arrancar mato em matagais. Nos dois casos 

pretendeu-se que os equipamentos fossem adequados a tratar parcelas de área 

reduzida, o que não se verifica com outras alternativas que requerem potências 

elevadas e máquinas de grande dimensão.  

A máquina para corte de mato foi concebida para mecanizar a prática tradicional de 

corte de mato com enxada ou com roçadora, que é normalmente realizada por 

proprietários de pequenas parcelas de mata, associadas a explorações agrícolas. O 

conceito desta máquina foi desenvolvido como um acessório para um trator agrícola, 
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que o movimenta e fornece energia hidráulica para acionar a barra de corte e os 

rolos para acondicionamento do mato cortado (Figura 1). Os caules dos arbustos são 

cortados junto ao solo e o material é acondicionado em linhas entre as árvores. O 

material cortado pode ser recolhido após envelhecimento, prevenindo a remoção de 

nutrientes do solo.  

A máquina para arrancar mato foi concebida para tratar áreas de matagal, com 

poucas árvores, onde frequentemente crescem espécies com características 

invasoras que são controladas com mais eficácia arrancando e removendo a planta 

com a raiz (Figura 1). A operação desta máquina é seletiva, o que permite remover as 

espécies indesejadas e manter as desejadas, por exemplo árvores jovens da flora 

autóctone, como os carvalhos. O material arrancado é depositado em pilhas 

facilitando a carga e transporte para valorização na produção de estilha. 

 

 
Figura 1: a) Desenho do equipamento mostrando os mecanismos para corte e para 

acondicionamento. b) Desenho do equipamento mostrando o mecanismo para 

arrancar arbustos.  

 

Conclusões 

Os dois processos apresentados neste estudo não são concorrentes entre si, pois 

complementam-se. O sistema para corte contínuo tem por objetivo a intervenção em 

parcelas com plantações de árvores alinhadas e com arbustos de pequena dimensão. 

O sistema para arranque permite a intervenção em povoamentos desordenados com 

pedras ou obstáculos e permite arrancar infestantes ou arbustos das mais variadas 

dimensões. Estas duas soluções concorrem com os processos manuais envolvendo a 

utilização de roçadora e motosserra. São também alternativas a outro tipo de 

processo que resulta no destroçamento das plantas por meio de destroçador ou de 

capinadeira. Contudo estes equipamentos não facilitam a recuperação da biomassa 

para outras aplicações. 
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RESUMO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, 

diretrizes, metas e ações, e importantes instrumentos, tais como este Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, que está em processo de construção e contemplará os 

diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento passíveis 

de implementação, bem como metas para diferentes cenários, programas, 

projetos e ações correspondentes. E é nesta concepção que se espera 

consolidar uma ferramenta de análise gerencial que possa mensurar a relação 

custo, desperdício e retorno para a região do que foi tornado resíduo, de modo 

a permitir o controle de entrada, processamento e saída destes resíduos dos 

municípios. 

1. INTRODUÇÃO

O alerta ao futuro do nosso planeta deixou de ser uma preocupação longínqua 

para tornar-se parte do nosso cotidiano. Foi na década de 70 que surgiu o conceito 

de desenvolvimento sustentável através dos estudos da União Internacional para a 

Conservação da Natureza. Entretanto, foi somente em 1987, através do 

Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como de Brundtland, que 

o conceito foi mundialmente difundido. De acordo com FERREIRA (2002:7), 

a administração estratégica surgiu da inadequação dos tradicionais 

planejamentos de médio e longo prazo, da aceleração das mudanças, principalmente 

na área tecnológica, 1 
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e da preocupação cada vez mais permanente com as ocorrências no ambiente 

externo. Neste novo contexto, “a estratégia passou a ocupar maior espaço 

no mundo empresarial”. 

Fig1. Separação de resíduos sólidos 

Atualmente, com apoio tecnológico os processos organizacionais estão 

cada vez mais, contribuindo para evolução do modelo de gestão estratégica, 

tornando possível a aplicação de um conjunto de ferramentas que possam 

controlar com qualidade todos os processos das instituições.  

2. JUSTIFICATIVA

Os frameworks proporcionam agilidade e facilidade para o gestor no 

desenvolvimento de aplicações. Atualmente nas Instituições gestoras de controle 

de resíduos na região carecem de uma ferramenta de apoio à gestão estratégica 

para o monitoramento dos objetivos a serem alcançados com uma metodogia na 

aplicação do framework cobit aliada às métricas de desempenho do Balanced 

Scorecard em uma ferramenta que contribua de forma relevante para governança 

corporativa em todas suas formas e práticas. 

Com base na argumentação de que a racionalidade instrumental 

permeia os referenciais teórico-metodológicos da educação (...) sendo 

essencialmente de caráter utilitário e com objetivos de mera certificação 

profissional, é que emana a instigante idéia de elaborar um projeto de 

mestrado visando institucionalizar procedimentos e ações que contribuam 

para a constituição de processos de subjetividades numa perspectiva 

transformadora. 
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3. PROBLEMÁTICA

Quais são os critérios para instalação de controle destes resíduos pelos 

órgãos competentes;

Como podemos mensurar os custos de instalação destes controles e quais 

as ferramentas usadas atualmente na tomada de decisões;

Como institucionalizar os procedimentos e as ações que contribuem para a

ação da gestão estratégica no controle destes resíduos. 

    Fig2. Lixões nas cidades do Brasil 

4. OBJETIVOS

4.1 – GERAL 

Investigar as concepções e os princípios que orientam a atual norma de 

instalação e operacionalização no controle e gestão dos órgãos competentes, 

contemplando com uma proposta racional baseada em princípios técnicos e 

normatizados que atendam a demanda da gestão estratégica. Mediante uma 

interpretação da racionalidade que permeia esses princípios e as práticas, visando à 

institucionalização de ações estratégicas lógicas e racionais.   

4.2 – ESPECÍFICOS 

Analisar a gestão estratégica atual e as ferramentas que estão sendo usadas

nas tomadas de decisões e quais são os instrumentos de mensuração;

Identificar como ocorrem os processos atuais de controle destes resíduos

de modo a proporcionar novas rotinas com fundamentação técnica;
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Analisar projetos e planilhas de custos das unidades já instaladas e as

práticas sociais voltadas para a inclusão do município a ser beneficiado.

5. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A pesquisa qualitativa, de natureza interpretativa, coloca-se a priori como 

opção metodológica para este estudo. Considera-se que esta modalidade de pesquisa 

possa ser a mais adequada aos objetivos propostos, permitindo que o pesquisador faça 

parte do processo, interpretando e atribuindo significado aos eventos e dados da 

realidade estudada. 

6. CONTRIBUIÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS

Gerenciar com qualidade os recursos e controle de resíduos sólidos;

Democratizar através de uma ferramenta unificada a gestão de recursos para
meio ambiente nos municipios da região que será implementado;

Empregar este trabalho como um ponto para o desenvolvimento de novas
tecnologias emergentes;

Permitir controle de custos e segurança nas comunicações entre municipios,
estado e união;

Orientar estimativa e controle de custos com esta ferramenta estratégica de
gestão;

Promover integração entre os municipios no controle do meio ambiente.
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Resumo 

 A etnopedologia é a interdisciplina ou campo de saberes que estuda a relação entre povos e 

solos, mediados pela cultura. Os mestres do barro do povoado de Moita Redonda, localizado 

em Cascavel, Ceará, Brasil, possuem um refinado conhecimento intergeracional sobre os 

tipos de barro existentes na região. Tais mestres identificam o barro roxo, preto, tremedor, 

toá branco e toá vermelho. Este estudo se debruça sobre os tipos de barros que formam a 

estruturas das peças de cerâmica, que são o barro preto, roxo e tremedor. O barro roxo é 

coletado em vertissolos e os barros preto e tremedor são coletados em neossolos flúvicos. 

Introdução 

A Etnopedologia é o ramo da etnoecologia que estuda a percepção de comunidades 

indígenas e camponesas sobre os solos, processos e propriedades e classificações locais 

deste recurso (BARRERA-BASSOLS & ZINCK, 2003). Os trabalhos desenvolvidos no âmbito 

etnopedológico apontam que atributos morfológicos do solo, tais como cor e textura, são os 

mais utilizados por comunidades humanas para classificação dos tipos de terras (TOLEDO & 

BARRERA-BASSOLS, 2007). Trata-se de uma abordagem do conhecimento pouco explorada, 

comparativamente ao que se tem publicado em áreas correlatas como etnobotânica e 

etnozoologia (PAWLUK, et al ,1992) 

Comumente, os levantamentos pedológicos formais realizados no Brasil não atendem as 

necessidades de pequenas comunidades, por questão de escala. Tal é o caso de Moita 

Redonda, localizada na cidade de Cascavel, Ceará, em área de tabuleiro litorâneo, distando 

60 km de Fortaleza. O povoado de Moita Redonda vive há imemoráveis gerações do 

trabalho de produção de cerâmica utilitária. Os principais artesãos são localmente 

denominados “mestres do barro”.  

Os objetivos deste trabalho são: (1) descrever os conhecimentos que os mestres do barro 

possuem sobre os solos que utilizam como recursos para o ofício da cerâmica utilitária; (2) 

caracterizar fisicamente, e morfologicamente os solos utilizados; (3) realizar a etnografia do 
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trabalho com o barro; (4) classificar os solos onde são coletadas as matérias prima de 

acordo com a metodologia adotada pela EMBRAPA(2013). 

Descrição de caso de estudo 

Moita Redonda, distrito de Cascavel, possui cerca de 800 habitantes. O trabalho com o 

barro é a principal fonte de renda de 200 pessoas no lugar, de modo que em quase todas as 

residências há a presença de pilhas de barro e fornos para o cozimento deste. A própria 

identidade deste lugarejo é moldada pelo artesanato oleiro.  

Através da aproximação com o povoado, realizou-se a identificação daqueles que são 

localmente reconhecidos por “mestres do barro”, sendo estes os nossos informantes 

primários. Os saberes destes mestres foram analizados por técnicas etnocientíficas 

(ARNOLD, 1971; ALVES, 2005), através das quais foi possível a identificação dos tipos de 

barros usados e seus atributos. Realizaram-se também incursões aos locais de coleta de 

barro para fins de comprensão dos critérios de escolha do barro pelos artesãos e também 

para a consecução da caracterização morfológica e classificação pedológica. 

  

Figura 1: Cerâmica artesanal utilitária dos ateliês do Mestre Deca e Mestre Muniz, 

respectivamente. Fotos: Jefferson Marinho 

Resultados 

A abundância de barro de excelente qualidade no entorno do Rio Malcozinhado e Choró 

possibilitou ali a formação de uma comunidade que vive da produção de cerâmica utilitária 

desde imemoriáveis gerações. O “trabalho com o barro” envolve a coleta, armazenamento, 

modelagem, pintura, enfornamento e venda. A cerâmica de Moita Redonda possui 

caracteríscas identitárias que a torna única, caracterizada pelo coloração avermelhada das 

peças e pelo riscado branco. O artesanato tradicional do lugar é responsável pela produção 

de quartinhas, moringas, jarras e porrões. 

Os mestres do barro identificam 5 tipos de terras para a produção oleira: barro roxo, barro 

preto, barro tremedor, toá vermelho e toá branco.O toá vermelho é conhecido localmente 

como “piçarra” e é considerado um recurso praticamente exaurido, de modo que é 

raramente usado na atualidade. O toá branco “é uma massa branca, microcristalina, pouco 

plástica, servindo apenas para pintar ou desenhar os vasos” (ANDRADE, et al, 2011)e 

também se tornou um recurso inacessível , pois o atual proprietário das terras onde ainda 

existe, não permite o acesso dos artesãos até a área. Assim, esta pesquisa centra-se na 
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análise dos recursos ainda ricamente disponíveis para o ofício artesanal, sendo o barro roxo, 

preto e tremedor. 

Os barros roxo e preto são categorizados genericamente pelos artesãos pelo nome de barro 

cortador; tal barro é apontado como sendo o barro mais forte, por ser extremamente 

argiloso,característica definidora do barro cortador. Para que este tipo de barro seja usado 

para montagem da cerâmica, é necessário que seja misturado a um tipo de barro fraco, que 

é o barro tremedor. O Tremedor é caracterizado pela textura siltosa, e no linguajar local é 

uma “poagem”, identificada pela sedosidade apresentada pelos torrões quando esboroam-

se nas mãos. O barro cortador( roxo e preto), por ser muito forte, não serve para ser cozido, 

o que resultaria na quebra das peças durante o cozimento; daí vem a justificativa para que

seja misturado ao tremedor, evitando a perda de peças quando exposto às altas

temperaturas dos fornos.

O barro preto é coletado pelos mestres do barro nas margens do Rio Mal Cozinhado, que

fica a cerca de 2 quilometros do povoado.  Este tipo de barro é comumente encontrado em

profundidades que variam entre 50 cm e 1m, abaixos de horizontes arenosos ou siltosos.

Em duas áreas indicadas pelos artesãos, foram abertas trincheiras para exame morfológico

e coletas de amostras de solos,o que permitiu a identificação e classificação dos solos,

sendo Neossolos Flúvicos. O barro tremedor é encontrado em horizontes destes tipos de

solos, podendo encontrar se acima ou abaixo do horizonte que contém o barro preto, o que

é bastante variável.

Figura 2: Neossolo Flúvicos, onde é extraído o barro preto e o barro tremedor. Foto: 

Jefferson Marinho 

O barro roxo, também conhecido por alguns como barro choró, é o mais argiloso dentre os 

tipos conhecido pelos mestre do barro. Localiza-se nas vazantes do Rio Choró, a cerca de de 

12km de distância do povoado de Moita Redonda, em uma área hoje ocupada por uma 

grande olaria, que dá livre acesso para que os artesão possam extrair o barro necessário 

para o labor ceramista. O exame do perfil do solo permitiu a identificação de Vertissolos 

com mais de 2m de horizontes de caráter vértico, seguidos por camadas gradualmente mais 

arenosas à medida que se aprofundavam. O Barro roxo é encontrado desde a superfície até 
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cerca de 2 m de profundidade dos vertissolos presentes no entorno do Rio Choró, sendo, 

dentre os tipos de barros citados, o único que ainda existe em abundância. 

 
Figura 3: Perfil transversal e superfície, respectivamente, de Vertissolo onde é extraído o 

barro roxo. Foto: Jefferson Marinho. 

 

Os artesãos de Moita Redonda apontam que ao longo do tempo, as propriedades com 

maior potencial oleiro foram sendo adquiridas por pessoas de grandes posses com a 

finalidade de produção de cerâmica para construção civil, o que traz crescentes dificuldades 

na obtenção de matérias primas. 

É necessário avaliar os impactos ambientais decorrentes da extração do barro e da madeira 

usados para o cozimento das peças, além da criação de mecanismos que permitam o acesso 

à mercados que valorizem a arte local da cerâmica utilitária.  

No âmbito dos estudos etnopedológicos realizados no Nordeste do Brasil, este estudos traz 

novos elementos à cena, pois os estudos anteriormente realizados traziam sempre a 

presença de Planossolos como sendo a fonte de recursos para a produção cerâmica, e o 

presente estudos apresenta uma comunidade que coleta seu barro em Vertissolos e 

Neossolos Flúvicos.  
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Resumo 

É de extrema importância que a qualidade da água das piscinas, as suas 

caraterísticas estruturais e as suas condições de funcionamento não coloquem em 

risco a saúde pública dos seus utilizadores, uma vez que a sua procura tem sofrido um 

aumento gradual. Este estudo em desenvolvimento num concelho da zona centro do 

país, conta com o apoio formativo do Departamento de Saúde Ambiental da Escola 

Superior de Tecnologia de Saúde. A população-alvo é composta por 2 piscinas 

públicas cobertas. A avaliação do risco foi feita através da análise dos resultados 

laboratoriais microbiológicos e físico-químicos obtidos no âmbito da vigilância da 

qualidade das águas de recreio. Conclui-se que há um risco de infeções, e que é 

imperativo realizar operações de manutenção preventiva e de controlo rigoroso.  

Introdução 

O conceito atual de piscina refere que a mesma corresponde a uma “parte ou um 

conjunto de construções e instalações que inclua um ou mais tanques artificiais 

destinados a natação, lazer ou outras práticas relacionadas”. Face à grande 

diversidade de usos atribuídos a piscinas (tais como recreativas, formativas ou 

desportivas), têm sido diversas as classificações propostas.1 

A utilização de piscinas, enquanto fator de promoção da saúde, é também um local 

onde são identificados perigos para a saúde. Um aspeto que não deve ser 

negligenciado relaciona-se com o facto de, independentemente de uma atividade 

física regular constituir uma reconhecida medida de promoção da saúde, e neste 

sentido, a natação ser preferida por uma considerável porção de pessoas, têm 

surgido dados recentes que sugerem que esta prática poderá ter, em alguns casos, 

efeitos indesejáveis no sistema respiratório dos banhistas.1,2 

De facto, por razões óbvias de segurança microbiológica, a água das piscinas tem que 

ser sujeita a desinfeção. Para efetivar a desinfeção, o procedimento mais comum é a 

coloração, com recurso ao cloro ou produtos derivados do cloro, como desinfetantes. 

Na generalidade das intervenções humanas e tecnológicas, o uso de cloro (ou de 

produtos a base de cloro) para a desinfeção da água dos tanques pode ter 
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consequências nefastas, em particular, a formação e consequente presença de 

compostos no ar, sobretudo, no ar interior de piscinas cobertas e fracamente 

ventiladas. Os compostos, vulgarmente designados como subprodutos da 

desinfeção, resultam das interações entre o cloro utilizado para a desinfeção da água 

e a matéria orgânica presente na água.3,4 

Os utentes de piscinas e os diversos grupos profissionais que aí desempenham 

atividades em diferentes postos de trabalho poderão estar sujeitos a diferentes e 

variados perigos que são classificados nos seguintes grupos: perigos físicos/acidentes 

(afogamento, lesões, acidentes por queda ou perda de equilíbrio, cortes e outras 

lesões contundentes); perigos biológicos (vírus, bactérias, protozoários e fungos) e 

perigos químicos (agentes adicionados para tratamentos de águas, agentes 

introduzidos pelos banhistas.4  

Este estudo teve como objetivos a avaliação dos principais riscos para a saúde, de 

utentes e trabalhadores, decorrentes da exposição, durante 10 anos, e também, a 

promoção da saúde e da segurança dos utilizadores e dos trabalhadores em piscinas. 

 

Metodologia 
Este estudo está em desenvolvimento num concelho na zona centro do país. A 

amostra foi constituída por dois tanques de piscinas públicas cobertas. A avaliação 

dos riscos foi feita através da análise dos resultados laboratoriais microbiológicos e 

físico-químicos obtidos no decurso da vigilância sanitária da qualidade das águas 

recreativas. A origem da água é da rede pública em ambos os tanques. Para medição 

do cloro residual livre e do pH foi utilizado um fotómetro de marca Lovibond 

Photometer PC22 e os reagentes DPD1 e Phenol red. Para medição da temperatura 

foi utilizado o termómetro da marca Checktemp1 Hanna. As análises foram 

efetuadas de acordo com os seguintes métodos analíticos: - Quantificação de 

microrganismos cultiváveis a 37ºC (ISSO 6222:1999); Bactérias coliformes e E. coli 

(MI-ISO 9308-1:2000); Enterococos (ISO 7899-2:2000); Pseudomonas aeruginosa 

(HPA NSM W6:2007); Total de estafilococos e estafilococos produtores de coagulase 

(NP4343:1998); Condutividade (SMEWW2510); Cloretos (eletrometria); 

Oxidabilidade (oxidação-volumetria). 

 

Resultados 
A origem da água é da rede pública em ambos os tanques. O tanque A é desportivo e 

o tanque B é de aprendizagem e recreio, de acordo com a classificação dada pela 

Diretiva CNQ n.º 23/93. O tanque B é maioritariamente utilizado por crianças e 

idosos. No tanque A foram recolhidas 91 amostras para análises microbiológicas e 27 

para análises físico-químicas. No tanque B foram recolhidas 89 amostras para 

análises microbiológicas e 25 para análises físico-químicas. 
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Tabela 1: Valores paramétricos determinados no momento das colheitas 

Na Tabela 1, pode-se verificar que os valores de cloro no tanque A oscilaram entre 

0,5 e 2,9 mg/l enquanto no tanque B oscilam entre 0,0 e 5,1 mg/l. No tanque B, 

verificou-se maiores oscilações nos valores de cloro comparativamente ao tanque A. 

Os valores de temperatura no tanque A oscilam entre 26ºC e 30ºC. No tanque B 

entre 17ºC e 31ºC. Em ambos os tanques a temperatura recomendada na CNQ 23/93 

é de 24 a 26ºC para o tanque A (tanques desportivos) e 26 a 28ºC para o tanque B 

(tanques de aprendizagem). Quanto ao pH, nos tanques observaram-se valores 

inferiores a 6,9 sendo este o valor mínimo recomendado pela CNQ 23/93. 

Tabela 2 : Colheitas efetuadas e resultados microbiológicos obtidos (UFC/100 ml) 

Conforme a Tabela 2, no tanque A foram detetados Microrganismos a 37ºC e 

Estafilococos, aparecendo apenas numa análise Enterococos. No tanque B, foram 

detetados todos os microrganismos pesquisados podendo refletir o tipo de 

utilizadores (idosos e crianças) e a ineficácia do tratamento. 

Foram ainda, realizadas colheitas de águas para análise físico-química, tendo sido 

detetados valores superiores ao recomendado de cloretos no tanque B, numa 

análise. Estes valores podem ser devidos mais uma vez, ao tipo de utilizadores. 

217

Parte  IV



 

Conclusões 
Pode-se concluir que estas piscinas cobertas estão constantemente sujeitas a vários 

perigos, que podem ser prevenidos ou mesmo eliminados através de uma boa gestão 

da qualidade da água, sendo a desinfeção essencial para evitar a multiplicação de 

microrganismos. No entanto, se a desinfeção for realizada de forma desapropriada 

pode também, causar graves riscos químicos provocados, por exemplo, pela junção 

de excesso de cloro com a matéria orgânica. 

Uma vez que a higiene das piscinas é fortemente influenciada pela higiene dos seus 

utilizadores, será importante prever uma atitude didática, que passa por educar os 

banhistas sobre todas as normas que devem ser observadas antes de entrar nos 

tanques, como por exemplo, o uso de touca e chinelos, circuitos de deslocação 

destinados aos utilizadores, duche prévio, entre outros. Estes aspetos estão muitas 

vezes relacionados com a formação e a condição socioeconómica dos utilizadores, 

faixa etária e tipo de utilizador, fatores que podem ser determinantes na extensão da 

contaminação da água. O duche prévio e ações de sensibilização aos utentes e 

pessoal da piscina contribuem positivamente para a melhoria da qualidade da água. 

É ainda recomendável que indivíduos com gastroenterites não utilizem piscinas 

durante o período da doença ou, pelo menos, uma semana após o início dos 

sintomas, para evitar a transmissão da mesma. Estes aspetos deverão ser objeto de 

uma atenção especial por parte dos gestores das piscinas, devendo ser enquadrados 

em ações informativas dirigidas aos utilizadores e ser devidamente monitorizado o 

seu cumprimento por parte dos trabalhadores com funções de vigilância.5 

Em suma é importante a elaboração de programas de prevenção dos riscos 

profissionais associados aos agentes químicos potencialmente perigosos a que estão 

expostos os trabalhadores de piscinas cobertas. Existindo um risco de ocorrência de 

infeções, é imperativa a implementação de planos de gestão de risco e a realização 

de operações de prevenção, manutenção e controlo rigorosas, com regular 

periodicidade.  
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Resumo 

Em Portugal, a doença do legionário foi detetada em 1979. Em 1986, foi formado o 

Grupo Europeu para o estudo das infeções por Legionella (EWGLI), com o objetivo de 

assegurar a vigilância da doença na Europa. 

Nesse sentido, desde 2007, estão-se desenvolvendo atividades para a prevenção e 

controlo da Legionella nas instituições e nos locais considerados de maior risco em 

alguns municípios do país, desenvolvidos pelas Unidades Locais de Saúde Pública dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde. Os objetivos deste estudo foram a promoção do 

conhecimento e desenvolvimento de competências dos responsáveis pelas 

instituições com vista à prevenção e ao controlo da Legionella salvaguardando a 

saúde dos trabalhadores e dos utilizadores. 

Introdução 

O significado médico das bactérias do género Legionella foi reconhecido pela 

primeira vez quando uma epidemia de pneumonia atingiu elevado número de 

participantes na Convenção da Legião Americana, em Filadélfia, no ano de 1976.1 Em 

Portugal a doença foi detetada em 1979 e pertence à lista de Doenças de Declaração 

Obrigatória (DDO), desde 1999.1 O European Working Group for Legionella Infections 

(EWGLI), em que Portugal está representado, foi criado em 1986 sendo constituído 

por um grupo de cientistas e de especialistas o qual tem em comum o interesse pelos 

aspetos microbiológicos e epidemiológico destas infeções e com o objetivo de 

assegurar a vigilância da Doença dos Legionários na Europa.1,2 

A partir de 2004, foi implementado o Programa de Vigilância Epidemiológica 

Integrada da Doença dos Legionários – Notificação Clínica de acordo com a Circular 

Normativa Nº05/DEP e Investigação Epidemiológica que integra a Circular Normativa 

Nº 6/DT da Direção-Geral da Saúde.2,3 A pesquisa da presença de colónias de 

legionella é um dos requisitos das auditorias à qualidade do ar interior dos edifícios 

segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de Abril (revogado pelo Decreto-
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Lei n.º 118/2013 de 20 de Agosto). As bactérias do género legionella encontram-se 

em ambientes aquáticos naturais e em sistemas artificiais, tais como redes de 

abastecimento/distribuição de água, redes prediais de água quente e fria, ar 

condicionado e sistemas de arrefecimento de edifícios (torres de refrigeração, 

condensadores evaporativos e humidificadores), nomeadamente em hotéis, termas, 

centros comerciais e hospitais. Surgem ainda em fontes ornamentais e tanques 

recreativos, como por exemplo jacuzzis.3 São conhecidas cerca de 47 espécies sendo 

a Legionella pneumophila reconhecida como a mais patogénica.3,4 A exposição a esta 

bactéria pode provocar uma infeção respiratória, atualmente conhecida por Doença 

dos Legionários. A infeção transmite-se por inalação de gotículas de vapor de água 

contaminada, aerossóis, de dimensões tão pequenas que veiculam a bactéria para os 

pulmões, possibilitando a sua deposição nos alvéolos pulmonares.4 

As medidas preventivas vão no sentido de serem evitadas condições que favoreçam 

a colonização, a multiplicação e a dispersão da legionella, tais como a temperatura 

adequada para o crescimento, a estagnação da água e a acumulação de nutrientes.1 

Por causa da ampla publicidade, o público está cada vez mais consciente da doença 

do legionário e dos riscos associados, exigindo por isso medidas de lhes 

proporcionarem uma proteção adequada contra estes riscos.2,5 

Neste sentido, este estudo teve como objetivo a avaliação, prevenção e controlo da 

legionella nas instituições e nos locais considerados de maior risco através da 

promoção do conhecimento e do desenvolvimento de competências aos 

responsáveis pelos estabelecimentos, realização de ações de formação periódicas, 

avaliação e melhoria das condições estruturais e de funcionamento dos 

estabelecimentos, e da vigilância sanitária da qualidade da água. 

 

 

Metodologia 
O estudo teve como amostra 5 estabelecimentos desportivos e de ensino, 1 unidade 

de saúde, 5 Instituições Privadas de Solidariedade Social, 2 empreendimentos 

turísticos, 1 edifício público e ainda 2 tanques ornamentais do concelho, perfazendo 

um total de 16 locais de colheita e 27 pontos de amostragem. 

As colheitas de água realizadas em chuveiros, tanques ornamentais e a recolha de 

biofilme em chuveiros, foram submetidos a análise laboratorial de acordo com a ISO 

11731: 1998 e HPA NSM W12:2006. Foram efetuadas apenas algumas zaragatoas 

com o intuito de comparar os resultados obtidos na colheita simultânea de água de 

chuveiro e de biofilme. No momento da colheita determinou-se o valor de cloro 

residual livre e da temperatura da água. 

As recolhas de amostras e a informação dos resultados constituem excelentes 

oportunidades para ministrar sensibilização à população em concomitância com a 

avaliação in loco das instalações. 
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Resultados e Discussão 
Verificou-se que a água de abastecimento em 13 locais de colheita é proveniente de 
sistema de abastecimento público e em 3 locais provém de furo particular. 
Foram efetuadas 77 colheitas de amostras de água de chuveiros tendo sido 
evidenciada a presença de Legionella pneumophila do serogrupo 2-14 em três das 
mesmas e do serogrupo 1 numa amostra. Nas 11 zaragatoas realizadas a chuveiros 
não foi detetada a bactéria. Os valores de temperatura medidos oscilaram entre 
15,7ºC e 61,8ºC (Os pontos de colheita C, L e M são de água fria) e os de cloro 
situaram-se entre 0 mg/l e >6mg/l, como se poderá ver na tabela 1.  

Tabela 1: Colheitas efetuadas e resultados obtidos na pesquisa da Legionella 

Constatou-se que os quatro casos onde foi detetada a Legionella pneumophila, 
apenas foram em amostras de água de chuveiros com temperaturas de 41,5ºC, 
49,6ºC, 57,9ºC, e de 57,8ºC, como se poderá ver na tabela 2. 

Tabela 2: Espécies de legionella detetadas, temperatura e valor de cloro livre 

Da ação de formação realizada aos responsáveis dos vários estabelecimentos e 
instituições foi aplicado um questionário, no início e no final da sessão, de forma a 
avaliar os conhecimentos adquiridos. No início da sessão obtiveram-se 65% de 
respostas corretas. No final da sessão, constatou-se que houve um aumento do nível 
de conhecimento para 95,5%. 
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CONCLUSÃO  
O número de colónias de Legionella verificado na maioria das deteções permite 

concluir que se trata de níveis graves de poluição interior (> 100 UFC acrescidos de 

50%) (n.º 12, art.29º Cap. IX, D.L. 79/2006 de 4 de Abril).  

A tripla deteção de concentrações elevadas de Legionella pneumophila na mesma 

instituição, em anos distintos, permite concluir que existe um risco efetivo de 

ocorrência de infeções por Legionella, e que é imperioso proceder a operações 

rigorosas de prevenção, manutenção e de controlo adequadas, com periodicidade 

regular, que têm sido descuradas.  

Uma vez que a população em risco, frequentadora e afeta à instituição em causa, é 

na sua maioria flutuante e esporádica, dificulta a obtenção de dados relativos a 

pessoas que tenham contraído Doença dos Legionários ou Febre de Pontiac, 

relacionadas com a sua permanência no estabelecimento (sendo uma DDO não 

houve notificações de doença).  

É curioso verificar, que os casos detetados apresentavam temperaturas próximas de 

60ºC, pelo que se conclui e recomenda que a temperatura da água em qualquer 

ponto da rede, deva ser superior a 65ºC.  

Sendo a Doença dos Legionários ainda um pouco desconhecida da população em 

geral, é de realçar o caráter profícuo das ações de sensibilização realizadas em sala, 

da sensibilização que é efetuada no momento das recolhas de amostras nas próprias 

instituições e dos panfletos distribuídos. A recente epidemia ocorrida em Portugal 

permitiu dar a conhecer à maioria da população a existência e a importância do 

combate à bactéria Legionella. Permitiu ainda realçar a importância da aplicação de 

medidas preventivas, que não deverão ser apenas um dever dos Serviços de Saúde 

Pública, mas sim uma preocupação de todas as entidades responsáveis por 

instalações e equipamentos de utilização pública e também da população em geral. 

Assim, dever-se-ão implementar planos de gestão do risco, avaliando 

detalhadamente as caraterísticas das instalações, de forma a estabelecer medidas de 

prevenção e de controlo, que evitem a formação de condições que favoreçam a 

presença e a multiplicação da Legionella. 
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Resumo 

Ao longo dos anos muitos países veem tentando combater os incêndios florestais e em especial em 

regiões próximas a rodovias, viadutos, pontes, causando grandes números de mortes. A solução 

proposta é um alerta eletrônico composto de uma rede se sensores distribuídos ao longo destes locais 

de forma a evitar mortes por intoxicação de fumaça e por combustão corporal. O sistema monitora 

uma determinada região com sensores, comunica-se entre si para análise de risco e monitoramento 

constante dos ambientes, com comunicação para uma base “host” que conectado a uma rede de 

telefonia celular ou wifi, informa as autoridades e a população através de um aplicativo de celular para 

atuar de imediato na mobilização das equipes de socorro, minimizando os efeitos do incêndio em 

espaço curto de tempo e eliminar o foco de incêndio. O modelo foi testado e seus resultados eficientes 

de forma que possa ser aplicado em grandes áreas de floresta, estradas, viadutos, pontes e ruas. 

Introdução 

Portugal no ano de 2017 foi vitimado por um grande incêndio florestal com a morte de 64 pessoas e 

dezenas de feridos, em São Paulo no mês de agosto de 2017 aconteceu um grande acidente por 

fumaça em uma rodovia, fatos semelhantes ocorrem no mundo inteiro, estes acontecimentos 

poderiam ser monitorado on line por um sistema que indicasse aos transeuntes o que está 

acontecendo na região onde ele se encontra, com o nível de incêndio ou queimadas e o possível nível 

de risco para transitar na região, a partir daí gerar um alerta as autoridades para providências de 

combate ao incêndio. 

Os Incêndios florestais podem ocorrer de duas formas: uma de caraterística natural, causada pelo 

calor que desidrata as plantas, bem como retira a umidade da terra a qual chega a nível crítico, 

levando as plantas a secarem. (1)  O ambiente torna-se inflamável pela emissão dos gases das plantas 

secas e pela alta temperatura ambiente. A diferença entre temperatura do solo e do ar, como os 

ventos fortes ajudam ao aparecimento de cargas estáticas e com isto risco de raios ou descargas de 

energia elétrica estática causando o incêndio. A outra forma é o incêndio provocado pelo homem, 

com o descarte de cigarros, faíscas acidentais, queimadas não autorizadas em áreas agrícolas como 

outros tipos.  
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O projeto é constituído de uma rede de sensores sem fio (RSSF) espalhados ao longo das rodovias, 

túneis, pontes e passagens, que informam para uma plataforma de internet o estado da região 

monitorada sobre os riscos de fumaça e incêndio, bem como atualizar um aplicativo mobile sobre a 

real situação da via para seus usuários. 

A rede de sensores sem fio é uma tecnologia de comunicação sem fio que utiliza dispositivos de rede 

de baixo consumo de energia. Esses dispositivos de rede transmitem dados coletados por sensores, 

permitindo monitorar tanto o estado de utilização de um equipamento eletrônico quanto o ambiente 

em que esse equipamento está inserido, com pouco ou nenhum impacto físico nesse ambiente (4). Os 

dispositivos de rede de uma RSSF são também chamados de módulos sensores e são compostos por 

um rádio de comunicação, uma unidade de processamento, por sensores e por baterias. Uma vez que 

os módulos sensores são alimentados por baterias, o tempo de monitoramento de um equipamento 

eletrônico é limitado pela capacidade de carga dessas baterias. 

O objetivo deste trabalho desenvolver um sistema de monitoramento eletrônico e alerta de risco de 

incêndio florestais, através de uma rede de sensores sem fio em torno das rodovias e um aplicativo 

mobile para informar onde se encontram as queimadas e o nível de risco deste evento para as 

florestas, para a vida dos animais e seres humanos.  

 

Especificação do sistema de Detecção de incêndios: 
 

O sistema do sistema de detecção de incendios florestais em vias publicas intitulado SICIN, 

é composto por uma rede de sensors sem fio RSSF baseado no protoclo de comunicação 

zigbee, rede TCP/IP e protoclo mobil 3G, para isto sua estrutura é composta por um 

processador central com a rede de sensores e um rádio de comunicação, sendo alimentado 

por energia convencional e por energias alternativas dependendo da região. Seu diagrama 

em bloco é descrito conforme figura 1. 

O diagram em blocos demonstra a funcionalidade do sistema com a fonte de alimentação e 

seus senores. 

 
Figura 1 
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Especificação da tecnologia aplicada: ZigBee 
ZigBee é o nome da especificação para uma suíte de protocolos de comunicação utilizados 

por rádios digitais pequenos e de baixa potência, basedos no padrão IEEE 802.15.4 para 

“wireless personal area networks” (WPANs). Os rádios ZigBee operam nas faixas de 

freqüência de 868 MHz na Europa, 915 MHz nos Estados Unidos e 2.4 GHz em outros 

lugares do mundo, com taxa de dados que variam de 20Kbps a 250 Kbps. 

O sistema irá contar com uma rede de sensores distribuidas ao longo do local moniotrado 

conforme figura 2. 

Figura 2 

Software 

O software desenvolvido para o sistema é em função dos dados coletados como fumaça, 

fogo e temperatura oriundos dos sensores, e tem como função fazer o gerenciamento total 

do sistema, controlar comunicação com a  rede wifi, ethernet e rede celular de forma a 

enviar as informações on line no tempo do acontecimento dos eventos. Os software 

também irá controlar o consumo dos equipamentos e seus alertas de energia, para não 

deixar a rede em nenhum momento ciar por falta de alimentação. Para se configurar os 

rádios de comunicação utilizamos as telas XCTU (9) de propiedade do fabricante do rádio a 

qual coloca a disposição do projetista as telas de configuração dos equipamentos 

instalados na rede, conforme figura 3. 

Figura 3 
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Nestas telas o projetista configura o tipo de rede, a forma de transmissão, a ordem dos 

rádios e a forma dos eventos monitorados como incêndio, fumaça e temperatura, 

chamarem a rede para cionar os alarmes. 

Conclusão 

A principal contribuição deste trabalho é a manutenção do elemento de maior importância 

no meio ambiente: “a vida”, o sistema se propõe a antecipar o risco, a evitar que os 

incêndios tomem proporções incontroláveis, e levem a acontecimentos trágicos, já que 

detectado a tempo pode ser combatido e eliminado, evitando assim consequências graves 

ao meio ambiente e principalmente a fauna e ao ser humano.  

Os resultados das simulações em laboratório nos trouxeram a certeza da implementação 

em campo, com a segurança de dados transmitidos e a geração das informações 

necessárias, para avaliar o comportamento dos componentes em situação real, de forma a 

dimensionar seus componentes, a melhor arquitetura, análise de volume de fumaça e fogo, 

níveis de segurança dos componentes sobre condições extremas. 

Os resultados analisados nos dão a certeza da necessidade da implementação em campo 

bem como o protótipo sendo validado passa a ser um projeto de extrema segurança para o 

meio e para as pessoas que transitam ou moram em torno de grandes concentrações 

florestais ou regiões que sofrem com queimadas muito comum no Brasil e em outros 

países. 

Concluímos que não só as rodovias podem ser monitoradas on line com uma rede de 

sensores, mas também túneis, pontes, viadutos e outros ambientes abertos ou fechados, 

permitindo assim uma segurança aos seus usuários e principalmente a fauna e flora que 

sofrem com estes eventos. 
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Resumo 

O Indicadores de Sustentabilidade e a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) são metodologias da 
Gestão Ambiental que podem produzir informações úteis na avaliação de Políticas Públicas 
que visam minimizar externalidades negativas relativas ao meio ambiente, além de subsidiar 
na formulação de ações que atendam as demandas sociais. Este artigo tem por objetivo 
analisar a utilização destas duas metodologias em algumas políticas públicas brasileiras. Foi 
realizado um levantamento de políticas públicas em áreas como saúde e educação, energia 
e transporte. Verificou-se que tanto os indicadores de sustentabilidade quanto a ACV 
fornecem informações que possibilitam uma melhor avaliação das políticas públicas 
brasileiras pesquisadas. 

Introdução 

A discussão sobre os problemas ambientais, a escassez de recursos naturais e a 

mudança no modo de vida da população, visando práticas sustentáveis, são temas 

recorrentes de pesquisas e estudos em todo o mundo, além da busca pelo desenvolvimento 

de ferramentas que auxiliem os gestores públicos no planejamento de políticas públicas que 

conciliem os interesses econômicos, ambientais e sociais e consigam atender as 

necessidades sociais de maneira sustentável. 

Para Mueller (2012), a população humana e a produção material vêm se expandindo, 

tendo como consequências o aumento continuado da extração de recursos naturais e a 

produção de volumes cada vez maiores de resíduos e rejeitos. No que tange as mudanças 

climáticas, o relatório do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC, 2016), 

alerta para um aumento de 4,8ºC neste século, caso as emissões de gases do efeito estufa 

continuem crescendo às atuais taxas ao longo dos próximos anos, podendo resultar em uma 

elevação de até 82 cm no nível do mar e causar danos importantes na maior parte das 

regiões costeiras do globo. 

Os compromissos assumidos pelos países membros, no que se refere a questão 

ambiental, podem se materializar por meio do planejamento e execução de políticas 

públicas. Uma das ferramentas de gestão ambiental que permite a obtenção de 
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informações quanto ao de produtos no meio ambiente, desde a extração até o descarte ou 

reaproveitamento, é a chamada Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). 

Considerando que as ações governamentais, definidas e executadas mediante as 

Políticas Públicas, são fundamentais para atender as demandas sociais, este artigo busca 

responder a seguinte questão problema: quais informações podem ser extraídas das 

ferramentas de avaliação do ciclo de vida e indicadores de sustentabilidade no auxílio à 

avaliação das políticas públicas no Brasil? Como objetivo geral tem-se investigar quais 

informações obtidas pela avaliação do ciclo de vida e os indicadores de sustentabilidade são 

utilizadas no auxílio à avaliação de políticas públicas. 

 

Método e Dados 
A metodologia é caracterizada como bibliográfica e analisa o conteúdo dos conceitos 

e discussões sobre as seguintes temáticas: políticas públicas, avaliação de políticas públicas, 

indicadores de sustentabilidade e avaliação do ciclo de vida. É classificada também como 

qualitativa, uma vez não utiliza testes estatísticos e tem por objetivo discutir as abordagens 

das temáticas expostas anteriormente. 

 
Análise e Discussão dos Resultados 

No que se refere as políticas públicas, observa-se a utilização da ACV em diferentes 

áreas, tais como a Política de Resíduos Sólidos, visando minimizar os riscos ambientais pela 

utilização de produtos; as estratégias quanto a utilização adequada dos materiais na 

implementação de energias renováveis, principalmente solar e eólica; as regulamentações e 

certificações ambientais, as quais deve-se atender determinados critérios ambientais, além 

do estabelecimento de práticas sustentáveis que auxiliem na conscientização da sociedade. 

No quadro abaixo evidencia-se as principais políticas públicas, as respectivas 

descrições e as áreas as quais se destinam. As informações estão contidas no relatório de 

Avaliação de Desempenho Ambiental do Brasil, realizado pela OCDE no ano de 2015, assim 

como algumas políticas implementadas no país que estão voltadas a sustentabilidade. 

Quadro 1 – Políticas Públicas Sustentáveis no Brasil 

Políticas Públicas Descrição/Objetivos Área de 

concentração 

- Renovabio Política de Estado que objetiva traçar uma 

estratégia conjunta para reconhecer o 

papel estratégico de todos os tipos de 

biocombustíveis (etanol, biodiesel, 

biometano, bioquerosene, segunda 

geração etc) na matriz energética 

brasileira. 

Energia 

- Compras sustentáveis Corresponde ao procedimento 

administrativo formal que contribui para a 

promoção do desenvolvimento nacional 

Licitação de bens, 

serviços e obras. 
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sustentável, mediante a inserção de 

critérios sociais, ambientais e econômicos 

nas aquisições de bens, contratações de 

serviços e execução de obras 

- Política Nacional de

Resíduos Sólidos – Lei 

12.305/2010. 

Proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental; não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição 

final ambientalmente adequada dos 

rejeitos; estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de 

bens e serviços. 

Saúde Pública 

Renovacalc Ferramenta que funciona como 

uma calculadora para a comprovação do 

desempenho ambiental da produção de 

biocombustíveis pelas usinas de 

biocombustíveis, onde estas deverão 

detalhar aspectos agrícolas e industriais 

de seus processos produtivos que 

resultam na emissão de carbono, 

relacionando eficiência energética e 

emissão de gases de efeito estufa, com 

base em ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) 

– e estabelecendo as diretrizes para sua

certificação

Energia 

PROCONVE – 

Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos 

Automotores 

Fixa prazos, limites máximos de 

emissão e estabelece exigências 

tecnológicas para veículos automotores, 

nacionais e importados, visando reduzir e 

controlar a contaminação atmosférica por 

fontes móveis. 

Transportes 

Bolsa Floresta Programa de transferência 

condicionada de renda, o qual compensa 

as famílias tradicionais e rurais por seus 

esforços na conservação das áreas 

florestais onde vivem. Ele provê renda 

para mais de 35.000 pessoas espalhadas 

em centenas de comunidades e tem 

ajudado a melhorar seus resultados nas 

áreas de saúde e educação 

Saúde e Educação 

Programa de Reforma 

Agrária 

Política pública que abarca um amplo 

leque de programas de acesso à terra para 

Atividade Rural 
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a agricultura familiar rural, urbana e 

periurbana, como a concessão de terras, a 

colonização e a regularização fundiária, 

assim como a desapropriação de terras 

improdutivas. 

Fontes: Adaptado do Relatório OCDE, 2015; Ministério do Meio Ambiente, 2017. 

O conjunto de políticas públicas apresentados no quadro 1 estão relacionadas ao 

planejamento de programas que tem por objeto ações sustentáveis que objetivam atender 

as demandas sociais com um menor impacto ao meio ambiente. A metodologia de 

Avaliação do Ciclo de Vida pode ser utilizada no planejamento das políticas públicas em 

diferentes áreas, uma vez que mensura e avalia os impactos ambientais causados na 

utilização de produtos e processos e subsidia o processo de tomada de decisão. 

Quando a dimensão ambiental é incorporada as dimensões econômicas, sociais e 

políticas para a definição de uma agenda de ações que contemplem programas e projetos, 

com objetivo de reduzir os impactos ambientais, além de fornecer bens e serviços a 

sociedade, por meio das políticas públicas, nota-se que os indicadores de sustentabilidade e 

a avaliação do ciclo de vida são ferramentas que auxiliam no planejamento desta agenda. 

 

Considerações Finais 
Com a evidenciação e avaliação dos impactos ambientais, causados pelos processos 

e produtos, é possível obter informações úteis no planejamento, execução e avaliação de 

políticas públicas, que objetivam minimizar o impacto ambiental e a adoção de práticas 

sustentáveis. 

As informações obtidas por meio da Avaliação do Ciclo de Vida podem ser utilizadas 

nas políticas públicas apresentadas, objetivando atingir a eficiência e efetividade 

necessárias a correta execução das ações. Para próximas pesquisas sugere-se analisar as 

políticas públicas mais detalhadamente. No que se refere a limitação da pesquisa, tem-se a 

dificuldade quanto a coleta de dados e a qualidade dos mesmos. 

Considerando que as dimensões de análise de processos e informações sobre desenvolvimento 

sustentável são necessárias para uma definição mais precisa das políticas públicas, este estudo 

demonstra a relevância de novos estudos e pesquisas, principalmente empíricas, que agreguem aos 

modelos de análise de políticas públicas existentes na literatura as informações advindas dos 

indicadores de sustentabilidade e da avaliação do ciclo de vida. 
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Resumo 

Os Parques Estaduais Rio da Onça, localizado no município de Matinhos-Paraná e Utinga, na 

cidade de Belém-Pará são unidades de conservação atuantes no cenário educacional de suas 

cidades. O presente artigo relata as atividades de educação ambiental que são 

desempenhadas e aborda o potencial das áreas protegidas como espaços educadores. 

Contatou-se que as áreas naturais protegidas desempenham positivamente o papel de espaços 

educadores, pois as atividades desenvolvidas nesses espaços são instrumentos pedagógicos 

para a Educação Ambiental. 

Palavra-chave: Educação Ambiental. Unidades de Conservação. 

Introdução 

Preservar e respeitar as diversas formas de vida e seus inúmeros ecossistemas torna-

se uma preocupação para manter intacta a biota do planeta, devido a inúmeros problemas 

ambientais causados pelo Homem. A Educação Ambiental surge como estratégia para educar 

e sensibilizar os agentes modificadores do meio ambiente. 

Para Sauvé  (2005) a educação ambiental é uma ferramenta para discutir e tentar 

minimizar as problemáticas ambientais, para isso é necessário discutir de forma coletiva as 

relações do ser humano com o meio ambiente para fluir novamente o sentimento de 

pertencimento à natureza. 

Nesse sentido a educação ambiental se coloca como instrumento informativo para 

aguçar o desenvolvimento de uma consciência ecológica em relação às questões ambientais, 
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através dos processos sociais e culturais, podendo ser trabalhada junto às trilhas de Unidades 

de Conservação como instrumento pedagógico, fazendo com que as pessoas manifestem seus 

sentidos e reflitam a verdadeira importância em manter áreas preservadas (SCHELEDER, 

2008)³. 

Carvalho e Bóçon² (2004) discutem que não basta só caminhar entre a mata e 

respirar ar puro, é preciso fazer um inter-relação entre o meio e nossas atividades sociais. Essa 

relação se dá através de informações relevantes sobre o local visitado, que acentuam o 

interesse no novo e manifestem a consciência ecológica.  

 (2004) aponta que ao longo das conferências, congressos, encontros etc., 

nacionais e internacionais relativos a preservação e conservação da natureza e o uso de seus 

recursos naturais, buscou-se criar mecanismos legais para barrar ou minimizar os impactos 

antrópicos na perspectiva planetária e na esfera do meio ambiente. 

Uma forma de materializar as estratégias de preservação e conservação da natureza 

são as Unidades de Conservação, criadas para preservar os remanescentes florestais e os 

ecossistemas naturais, proteger espécies ameaçadas de extinção, recuperar ecossistemas 

degradados e preservar a biodiversidade dos diversos biomas e suas especificações, 

evidenciando a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, no futuro, servido de “museus 

vivos” para as próximas gerações (BRASIL,2000)¹.  

Desta forma, pretende-se nesse artigo relatar como as unidades de conservação 

atuam nas atividades de educação ambiental e abordar o potencial das áreas protegidas como 

espaços educadores, além de acentuar a importância de atrelar as estratégias de conservação 

com a Educação Ambiental. 

 

Materiais e métodos 

 A Pesquisa foi elaborada a partir do estudo de caso das áreas de estudo: Parque 

Estadual Rio da onça e Parque Estadual do Utinga.  Para a coleta dos dados foram usados 

relatórios e depoimentos de funcionários das unidades participaram de atividades realizadas. 

Nessa pesquisa não foram contabilizados os números de visitantes somente as atividades 

educativas que contemplaram a Educação Ambiental. 

A Unidade de Conservação Parque Estadual Rio da Onça está localizada no perímetro 

urbano no município de Matinhos, Litoral do Estado do Paraná, foi criada pelo Decreto n°3828, 

publicado dia 05 de junho de 1981 com uma área to .  O Rio 

da onça contempla a biodiversidade do Bioma Mata Atlântica em suas trilhas e pontes 

suspensas, como se trata de um parque urbano de fácil acesso é frequentemente procurado 

por professores para a realização de aulas de campo.  

O Parque Estadual do Utinga está localizado na região metropolitana de Belém 

Estado do Pará. Foi criado pelo Decreto n° 1552 publicado em 03 de maio de 1993 com a 

categoria de manejo de Proteção Integral e com uma área  

Além da riqueza da fauna e flora da Floresta Amazônica o parque conserva os lagos Bolonha e 

Água Preta que são responsáveis por 70 % do abastecimento de água da Cidade de Belém.  
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Abrange também diversas trilhas com diferentes níveis e percursos que são opções de 

recreação em contato com a natureza para a população 

Resultados 

O Parque Estadual Rio da Onça possui uma equipe de monitores que elabora e executa 

várias atividades educativas como palestras e dinâmicas na trilha de acordo com a faixa etária 

dos alunos.  De acordo com relato dos funcionários, o grande momento da unidade com 

relação às ações de educação ambiental ocorreu durante a vigência do Programa Parque 

Escola, no período entre em 2013 e 2015. O Programa tinha como objetivo principal a 

promoção da Educação Ambiental através de um espaço chamado “Salas Verdes”. A ideia era 

que os professores, em conjunto com os monitores do parque, usassem o espaço da unidade 

para contextualizar alguns conteúdos trabalhos em sala de aula.  

Outra atividade que contempla a educação ambiental é o Seminário de mostras de 

projetos e pesquisas, nele estudantes e pesquisadores têm a oportunidade de apresentar seus 

trabalhos e propor discussões em torno dos temas dos problemas ambientais.  

Parque Estadual Rio da Onça 

O Parque Estadual do Utinga é o destino preferido por professores de escolas públicas e privadas 

de Belém para realização de práticas e atividades relacionadas à educação ambiental, 

principalmente com o tema Água por conta dos mananciais que se encontram dentro da unidade e 

que são facilmente visualizados. O parque conta com uma equipe que recebe os grupos com 

agendamento prévio, onde são orientados sobre a captação, tratamento e distribuição da água dos 

mananciais. As visitas são frequentes durante a semana.  O parque também dispõe de alguns 

materiais educativos que contextualizam a flora e fauna local.  

Parque Estadual do Utinga 
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Conclusões 

  

Contatou-se que as áreas naturais protegidas desempenham positivamente o papel 

de espaços educadores, pois suas atividades desenvolvidas de forma interdisciplinar são 

instrumentos pedagógicos para a Educação Ambiental, despertando a curiosidade e novos 

questionamentos, incorporando novos elementos para o ensino escolar. 

A rotina energética das atividades do Programa Parque Escola e os Seminários de 

mostras de projetos e pesquisas, realizado no Parque Rio da Onça, propiciou aos monitores, 

funcionários do Parque, alunos e pesquisadores de diversas áreas a vivência como educadores 

ambientais. 

   Através das diversas atividades desenvolvidas no Parque do Utinga, torna a unidade 

de conservação educativa, que presta os serviços de preservação e conservação da natureza, 

Uma grande prática de educação Ambiental. 

As vivências e aulas de campo somadas ao contato direto com a natureza por meios 

de oficinas e palestras que discutem as questões ambientais potencializam os processos de 

ensino e aprendizagem e são importantes para discutir a percepção e a conscientização 

ambiental e praticar atividades de educação ambiental de forma crítica, construtiva e 

transformadora. 
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Resumo 

Este estudo apresenta resultados preliminares obtidos no âmbito do projeto 

SustainFor relativos à seleção dos indicadores ambientais, económicos e sociais mais 

adequados para avaliar a sustentabilidade das fileiras do eucalipto e do pinheiro 

bravo em Portugal. 

Introdução 

A transição para a bioeconomia, uma política baseada no uso de recursos renováveis 

para satisfazer as necessidades da sociedade em termos de energia, produtos 

químicos e matérias-primas, oferece várias oportunidades e vantagens para o setor 

florestal. Contudo, coloca uma grande pressão sobre os recursos lenhosos, 

agravando a sua escassez, o que constitui um grande desafio para o setor florestal 

que tem de dispor de informação fundamentada que permita identificar as 

estratégias de gestão dos recursos lenhosos mais sustentáveis. 

A Avaliação da Sustentabilidade de Ciclo de Vida (ASCV) é uma ferramenta 

emergente que gera informação quantificada sobre indicadores e impactes 

ambientais, económicos e sociais, que permite suportar a tomada de decisão neste 

contexto. A ASCV combina a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), o Custo de Ciclo de 

Vida e a Avaliação de Ciclo de Vida Social. 

No âmbito do projeto SustainFor, a ASCV está a ser aplicada às fileiras florestais do 

eucalipto e pinheiro bravo em Portugal. Estas fileiras fornecem a quase totalidade da 

madeira industrial produzida neste país. O projeto SustainFor visa quantificar os 

impactes ambientais, económicos e sociais associados a estas fileiras, na atualidade e 

perspetivando cenários futuros, com vista e identificar os cenários mais sustentáveis.  
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Este estudo apresenta resultados preliminares obtidos no âmbito do projeto 

SustainFor relativos à seleção dos indicadores ambientais, económicos e sociais mais 

adequados para avaliar a sustentabilidade das fileiras do eucalipto e do pinheiro 

bravo. 

Metodologia 

O projeto adota uma abordagem baseada no ciclo de vida pelo que considera toda a 

cadeia de valor, desde a floresta até à utilização e deposição final dos produtos. 

Assim, os indicadores ambientais, económicos e sociais devem ser adequados para 

avaliar toda a cadeia de valor. 

 

Outros critérios que prevaleceram na escolha dos indicadores incluem a sua fácil 

disponibilidade, a consideração de dados não confidenciais e a aceitação pela 

comunidade científica. 

Resultados 

Os indicadores ambientais selecionados são os que são normalmente usados nas 

metodologias de avaliação de impactes disponíveis no âmbito da ACV, 

nomeadamente o consumo de materiais e energia, as emissões para o ar e a água, e 

a produção de resíduos sólidos. 

 

Adicionalmente consideram-se indicadores que não são tão usuais em ACV, 

nomeadamente a emissão e remoção de dióxido de carbono biogénico e os fluxos de 

água verde, uma vez que são particularmente relevantes para o tipo de sistemas em 

análise. 

 

O valor acrescentado ao longo da fileira é o indicador económico selecionado. No 

que respeita aos indicadores sociais, que são os que reúnem menos consenso por 

parte da comunidade científica, serão considerados indicadores associados a três 

categorias de stakeholders, nomeadamente trabalhador, comunidade local e 

sociedade1,2 (Tabela 1). 
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Tabela 1: Indicadores sociais 

Categoria Indicador social 

Saúde e segurança dos 

trabalhadores 

Acidentes de trabalho, acidentes de trabalho fatais, 

dias de baixa médica por doença profissional, 

medidas de saúde preventiva 

Remuneração dos 

trabalhadores 

Pagamento de salário mínimo, remuneração média 

Tempo de trabalho dos 

trabalhadores 

Horário de trabalho contratual, horário de trabalho 

extraordinário, compensação por horas extra, 

acesso a acordos de flexibilidade de horário de 

trabalho 

Emprego Taxa de colaboradores qualificados, taxa de 

colaboradores com contrato permanente, taxa de 

colaboradores com contrato temporário, taxa de 

novas contratações 

Knowledge capital Participação de colaboradores em ações de 

formação, apoio na qualificação profissional, taxa 

de colaboradores com formação superior, taxa de 

estagiários, taxa de colaboradores em investigação 

e desenvolvimento na organização, colaborações 

com instituições de investigação e 

desenvolvimento 

Igualdade de oportunidades Taxa de colaboradores do sexo feminino em 

atividades de gestão, rácio entre o salário de 

homens e o de mulheres na mesma categoria 

profissional, presença de políticas formais para a 

igualdade de oportunidades 

Condições de vida seguras e 

saudáveis para a 

comunidade local 

Medidas de segurança e saúde alargada à 

comunidade, apoio nas iniciativas da comunidade 

local 

Conclusões 

No âmbito deste estudo foram identificados indicadores ambientais, económicos e 

sociais para avaliar a sustentabilidade das fileiras do eucalipto e pinheiro bravo em 

Portugal com base em determinados critérios pré-definidos. A exequibilidade da sua 

aplicação está a ser testada através da sua quantificação. 
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Introdução

 A presente investigação procura  analisar  o  contributo  dos  SIDS  e,  em  particular, do 
arquipélago  de  Cabo  Verde  face  aos  desafios  ambientais  em  África,  atendendo  às  suas 
particularidades  geográficas.  Como  forma  de  delimitar  o  objeto de  estudo,  propôs-se  a 
seguinte  pergunta  que  servirá  de  ponto  de  partida:  como  poderá Cabo  Verde  reduzir  os 
riscos  dos  fenómenos  que  ameaçam  o  ambiente?  O  arquipélago  e  os demais  SIDS 
enfrentam  no  dia-a-dia  limitações  e  constrangimentos  estruturais  resultantes  da  sua 
insularidade  e  vulnerabilidade  entre  os  quais  se  destacam:  escassos  recursos  disponíveis 
que priva os SIDS das vantagens comparativas entre os países da região em termos de 
custos e  economias  de escala;  economias de  pequena  dimensão,  geralmente  dependentes 
do sector público e dos mercados externos; custos elevados de infraestruturas, transportes, 
telecomunicações  e  energia;  baixa  resiliência  comunitária  contra  os  desastres  ambientais;

elevada  volatilidade  no  processo  de  crescimento  económico;  vulnerabilidade  a  choques 
externos,  fraca  base  de  competências  e  reduzida  participação  de agentes  privados  em 
programas ambientais.

O  tema  constitui  um  importante  desafio  no  sentido  de  se  aprofundar  um  estudo  sobre  a 
importância  dos  SIDS  no  panorama  internacional,  tendo  como  referência  o  arquipélago 
situado na região da África Ocidental. Perante a falta de um corpo teórico aprofundado que 
relacione  territórios  insulares  em  desenvolvimento  e  o  ambiente no  continente  africano,

parte-se do pressuposto que este trabalho preste um contributo para o interesse público.

Objetivos

[i] Dissecar  em  que  medida  a  configuração  ambiental  e  territorial  dos  SIDS  africanos 
poderão  contribuir  no  sentido  de  obter  maiores  vantagens  comparativas  no  panorama 
internacional;  [ii]  Identificar as principais implicações  da  insularidade  que apresentam  
riscos   e oportunidades   socio   ambientais   e   que   desafiam   o   Estado   
Cabo-verdiano   na   procura   de alternativas, ao  mesmo  tempo, que  se  traduzem  em  

potencialidades  no  sentido  de  projetar o país; [iii] Analisar  os  problemas  no  sentido  da  

formulação de soluções práticas, quer no ponto de vista técnico e académico, quer no ponto 

de  vista  do  desenvolvimento  de  planos  de  ação  baseados  em  processos  participativos  de  

tomada de decisão a nível nacional, regional e local. 
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Metodologia utilizada 

Abordagem qualitativa e participativa com recurso à triangulação de dados obtidos a partir 

de uma visão crítica de forma a garantir a sua validade e legibilidade. Este procedimento 

envolveu diferentes métodos de recolha de dados com o objetivo de produzir resultados e 

propor medidas preventivas, em particular, o conhecimento sobre a sustentabilidade e 

preservação ambiental com a utilização dos recursos naturais de forma responsável. Para 

esse efeito, procedeu-se a uma análise das causas, identificação dos problemas no sentido 

da formulação de soluções práticas e o desenvolvimento de futuros planos de ação. 

Justifica-se esta metodologia uma vez que não existe apenas uma abordagem ou uma 

‘teoria dos pequenos Estados’ capaz de explicar o comportamento destes (Freire 2007: 73). 

Pretende-se com esta investigação, abrir espaço para a utilização de perspetivas 

diferenciadas, sobretudo no que concerne ao caso de Cabo Verde. 

 

SIDS e os desafios ambientais em Cabo Verde 

Os SIDS africanos enfrentam um conjunto de desafios ambientais como sejam alterações 

climáticas, catástrofes naturais e problemas de desenvolvimento com reflexos negativos na 

manutenção da paz e da segurança internacional (Sutton e Payne, 1993; United Nations, 

2015). Diversos investigadores como Barnett e Adger (2007), Brown, Hammill e McLeman 

(2007), Raleigh e Urdal (2007), Buhaug, Gleditsh and Thaisen (2008), Raleigh, Jordan e 

Salehyan (2008), Detraz e Batsill (2009) e Trombetta (2008) têm vindo a trabalhar a 

problemática do ambiente e da segurança considerando que existe uma relação de 

causalidade entre a escassez de recursos naturais e os conflitos inter e intraestatais.  

 

 
Figura: Localização geográfica dos SIDS Africanos 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Zaki e Parakh (2008) e no sítio web: 
http://www.grida.no/publications/msv_tvis/page.aspx?id=4512 [consultado a 21 de janeiro de 2018]. 

 

As características geográficas e ambientais intervêm e condicionam a discussão a respeito 

das temáticas ambientais dos SIDS africanos. Decorrente do elevado custo que o 

investimento neste sector poderá acarretar, acredita-se que deverão ser delineadas 
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políticas intersectoriais e ações coordenadas no sentido de capacitar os SIDS africanos a 

lidarem melhor com o seu espaço. Como forma de garantir a força e coesão interna e, por 

conseguinte, a resiliência das populações, espera-se que a definição de estratégias de 

gestão ambiental sejam efetivamente promotoras para que os SIDS sejam capazes de 

enfrentar os problemas que a todos diz respeito.  

Tabela: Caraterização dos SIDS Africanos
Fonte: Compilado pelo autor com base nos seguintes sítios web: http://unctadstat.unctad.org/EN/ e

http://www.marineregions.org/eezmapper.php [consultado a 21 de janeiro de2018].

Os  Pequenos  Estados  Insulares  em  Desenvolvimento  (SIDS)  africanos,  por  causa  da 
pequenez dos seus territórios, da reduzida dimensão populacional, isolamento, escassez de 
recursos  naturais,  falta  de  articulação  territorial,  gestão  ambiental  e  integração, 
dependência  do  setor  turístico,  fraco  desenvolvimento  local,  dificuldades  de  acesso  ao 
financiamento  do  desenvolvimento,  tanto  a  nível  local  como  nacional,  bem  como  a 
exposição  aos  diferentes  riscos  ambientais,  cabe-lhes  agir  nos mais  variados  sectores 
estratégicos,  o  que  implica  necessariamente  a  criação  de  condições  em  matéria  de 
governação, direitos humanos e aposta no crescimento sustentável e inclusivo.

Cabo Verde conseguiu através da criação de condições e estratégias de resiliência amenizar 
os  efeitos  negativos  da  sua  insularidade,  aproveitando  as  oportunidades  no  que  concerne 
ao  crescimento  e  desenvolvimento socioeconómico.  Cabo  Verde  ocupa  uma  posição 
privilegiada entre as margens do Atlântico e, por esse motivo, tem despertado interesse no 
que se refere ao estabelecimento de diferentes parcerias.

A  própria  insularidade  constitui  uma  das  limitações  o  que  implica  uma  incidência  negativa 
no processo de desenvolvimento do país. Sendo assim, esta não deve ser posta de lado nas 
opções políticas para o sector. A situação tem vindo a agravar-se de há duas décadas a esta 
parte, uma vez que o arquipélago não dispõe de recursos suficientes para a fiscalização do 
seu  vasto  território  marítimo,  em  especial  na  sua  Zona  Económica  Exclusiva  (ZEE),  o  que 
resulta na fragilidade das suas fronteiras.

SIDS  
Africanos 

Área 
(km2) 

População 
(mil hab.) 

Produto Interno Bruto 
 (milhões de US $) 

Localização Estratégica 

1.5805214.030Cabo Verde
Aproximadamente 500km da Costa Ocidental 

Africana (ao largo do Senegal) 

5547881.861Comoros
Ao largo da costa leste africana e a 230 km de 

Moçambique 

1.0621.84428.120Guiné-Bissau
África Ocidental e faz fronteiras com o Senegal 

(ao norte), Guiné Conacri (ao sul e leste)  

11.5551.2732.030Maurícias
No Trópico de Capricórnio e a 

855 km east of Madagascar 

São Tomé e 
Príncipe 

314190960
Na região do Golfo da Guiné e a 250 km da 

Costa da costa noroeste do Gabão 

1.55896455Seicheles
A 1.100 km a nordeste de Madagáscar e a 1.600 

km a leste do Quênia 
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Resultados

  [i]  Os  SIDS  desempenham  um  papel  relevante  na  região  africana, constituindo  assim  uma 
plataforma  na  criação  de  uma  política  de  desenvolvimento  sustentável;  [ii]  A  falta  de   
um   sistema   integrado   de   controlo   e   monitorização   da zona  costeira  têm  dificultado  a  

possibilidade  de  aliar  de  forma equilibrada  as  caraterísticas do  arquipélago  às  suas  

necessidades; [iii] A insularidade e o posicionamento geopolítico têm conferido um conjunto 

de  potencialidades, em  particular  no  que se  refere  à  sua  importância enquanto  ponto  de  

ligação  intercontinental  de  relações  comerciais, económicas  e  culturais, particularmente   
orientadas  para  o  setor  turístico.  [iv]  É  premente  o  investimento  num sistema  integrado  
de   vigilância   e   de   controlo   da   zona   costeira através   de   sistemas 
informáticos que se adequam à sua realidade e que consigam aliar de forma equilibrada as 
características  do  arquipélago  às  suas  necessidades.  [v]  A  participação  de  Cabo  Verde  nos 
organismos  multilaterais  constitui  eixos  centrais  no  quadro  de cooperação  através  de  um 
esforço  integrado  que  assegure  o  desenvolvimento  socioeconómico e  proteção  ambiental, 
assim  como,  que  assegure  a  existência  de  salvaguardas  e  mecanismos  de  resiliência, 
esperando  que  estes  se  traduzam  em  efeitos  positivos  a  longo  prazo;  [vi]  As  formas  de 
cooperação  entre  os  SIDS  deverão  ser  ajustadas  à  realidade  dos países  insulares  para  que 
seja possível obter respostas de forma efetiva às ameaças ambientais que se verificam nesta 
região, uma vez que estas ultrapassam as capacidades de resposta dos Estados e, por esse

motivo, estes países não poderão atuar de forma isolada.
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Resumo 

A extracção de minerais pesados para fornecer zircónio e Terras Raras à indústria 

electrónica originou nos últimos anos uma corrida aos depósitos sedimentares 

existentes em vários continentes. Dois locais de extracção no litoral de Moçambique 

foram estudados para avaliar os impactos sobre a saúde dos trabalhadores e da 

população e riscos ambientais. Os riscos ocupacionais incluem a exposição a 

elementos radioactivos também presentes e requerem a adopção de programas de 

monitorização e de segurança radiológica para os trabalhadores. Os riscos 

ambientais envolvem a destruição do sistema dunar litoral e requerem a 

reconstituição do ecossistema.1 

Introdução 

A produção mundial de zircónio (Zr) e de terras raras (REE) vem aumentando para 

atender à procura crescente das indústrias de microelectrónica e telecomunicações. 

Moçambique tem grandes recursos de minerais pesados nos depósitos dunares do 

litoral do Oceano Índico e vários projectos de extracção estão actualmente em 

desenvolvimento. Esses minerais pesados estão frequentemente associados a 

radionuclidos de ocorrência natural cuja presença origina um risco de exposição 

radiológica. É necessário avaliar este risco para a adopção dos procedimentos de 

segurança radiológica, de higiene do trabalho e de gestão de resíduos necessários 

para proteger trabalhadores, populações locais e o ambiente. 

Duas áreas costeiras de Moçambique, em Moma e Angoche, com depósitos de areias 

ricos em minerais pesados e com indústrias extractivas importantes já instaladas, 

foram estudadas para determinar os elementos radioactivos presentes nas areias e 

monitorizadas para avaliar as doses de radiação ambiente. 
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Métodos 

As áreas pesquisadas nos distritos de Moma e Angoche foram visitadas e amostradas 

em conjunto com inspectores do Ministério das Minas de Moçambique em 

colaboração com os responsáveis da segurança do trabalho das empresas. Em ambas 

as áreas foram realizadas medições de radiação ambiente e colhidas amostras para 

determinação dos elementos radioactivos no laboratório. 

 

A medição de doses de radiação ambiente foi realizada utilizando um detector de 

taxa de dose (Thermo Scientific FH40) e um espectrómetro portátil de radiação gama 

(Flir), devidamente calibrados no laboratório de metrologia das radiações do 

LPSR/IST. As amostras de materiais do solo, de areia de dunas costeiras e das 

fracções minerais segregadas nas instalações industriais, foram recolhidas em sacos 

plásticos devidamente identificados. Mais tarde, no laboratório, essas amostras 

foram secas na estufa a 60 0

fracção <63 μm usada para as análises.  

 

Alíquotas das amostras foram analisadas por espectrometria gama (análise não 

destrutiva) e outras alíquotas foram usados para a determinação de radionuclidos 

emissores alfa, após a adição de traçadores isotópicos internos e dissolução total 

com ácidos minerais e digestão em microondas. Os métodos de análise 

radiométricos foram descritos anteriormente. Os resultados são expressos em 

unidades de actividade específica, Bq/kg em peso seco, e em concentrações mássicas 

dos elementos, g/kg. 2-4 

 

Resultados 

As doses de radiação ambiente medidas sobre as dunas de areia nas zonas de Moma 

, 

Para comparação, as doses de radiação ambiente fora do depósito de dunas de areia 

costeira, e medidas sobre solos argilos

mesmo inferiores a teste valor. 

 

Nas instalações industriais de separação de minerais (MSP) de ambas as empresas de 

taxas de dose de radiação mais elevadas foram medidas perto das pilhas de minerais 

,05 

radiação mais altas foram medidas nas pilhas de frações minerais não-magnéticas 

externas de radiação (ou radiação ambiente) geralmente variaram entre 0,10 e 3,10 
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alho variou de acordo com a localização do 

posto de trabalho e a acumulação de poeiras. 

As análises radiométricas mostraram que as fracções finas (< 63 um) de todas as 

amostras continham as três séries radioactivas de urânio (238U), actínio (235U) e tório 

(232Th) que ocorrem naturalmente no ambiente. Tanto na concentração em massa 

como na concentração em actividade, a série do tório foi muito mais abundante do 

que as do urânio e do actínio. Por exemplo, na areia não processada das dunas em 

Angoche, a concentração mássica de 232Th foi de 0,25 ± 0,04 g/kg, enquanto o urânio 

total (o 238U representa 99,285% da massa de urânio natural) foi de 0,035 ± 0,001 

g/kg. É interessante observar que os elementos de urânio e tório estão presentes nas 

mesmas proporções na maioria das fracções separadas no processo industrial, com 

excepção do último produto, o «zircónio especial». Nesta fracção, o urânio tornou-se 

mais concentrado do que o tório devido à associação mais estreita deste elemento 

com o zircónio nos óxidos pesados.  

A maior parte da dose de radiação externa (acima do fundo radioactivo natural) que 

poderá ser recebida pelos trabalhadores destas instalações industriais será pois 

devido aos radionuclidos de série do urânio e do tório. Nas instalações, a re 

suspensão das partículas de minério cria uma atmosfera empoeirada onde os 

trabalhadores podem ainda inalar partículas contendo estes radionuclidos. Os 

radionuclidos presentes na fracção fina foram também analisados. 

As medições da dose de radiação externa mostraram que, em algumas áreas, 

especialmente no armazenamento de metais segregados, o risco ocupacional de 

irradiação externa é elevado. A inalação e ingestão inadvertida de poeiras podem dar 

origem a uma dose de radiação interna similar à dose de radiação externa. Essas 

exposições combinadas excederiam em grande parte o limite de dose de radiação 

acima do fundo radioactivo natural para os trabalhadores, isto é, 1 mSv/ano. 

Estas operações industriais de extracção dos minerais pesados dos depósitos dunares 

envolvem riscos radiológicos e a contratação de técnicos responsáveis pela 

protecção radiológica deverá ser obrigatória. De acordo com os padrões de 

segurança radiológica internacionais para a protecção dos trabalhadores contra 

radiações ionizantes, o limite de dose para a exposição à radiação devido às 

actividades antropogénicas não deve exceder 1 mSv/a, caso contrário, as instalações 

devem ser classificadas como instalações de radiação e um programa de 

monitorização das radiações deve ser implementado. Devido à presença de poeira 

em todas as áreas da fábrica, o uso de equipamento de protecção respiratória deve 

ser aplicado em todos os momentos. As áreas com doses de radiação mais elevadas 

devem ser identificadas e monitorizadas e classificadas como áreas de acesso restrito 
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para diminuir a exposição do pessoal. A remoção de poeiras acumuladas nas 

instalações deve também ser frequente para reduzir a sua acumulação e, portanto, a 

exposição a radiações. 

 

Conclusões 

Em Moçambique os minerais de tório e urânio estão associados com as fracções de 

minerais pesados nos depósitos de dunas costeiras actualmente explorados para 

produção de zircónio e Terras Raras. Embora nas dunas costeiras não modificadas a 

radiação ambiente exiba valores de dose de radiação normais (médios), comparáveis 

a muitas outras regiões ao redor do globo, nas áreas das instalações industriais, com 

a segregação de fracções minerais pesadas o urânio e o tório e seus descendentes 

radioactivos também se concentram e as doses de radiação provenientes dos 

materiais manipulados aumentam. Em alguns locais de trabalho, as doses de 

radiação externa podem exceder os limites anuais de dose. Os riscos radiológicos 

profissionais associados à inalação e à ingestão de partículas de poeira estão 

presentes e não parecem ser insignificantes. A aplicação dos padrões internacionais 

de segurança básicos e de protecção contra as radiações ionizantes é necessária 

nestas indústrias. 
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