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Editorial  

SABERES E PRÁTICAS EM CONSERVAÇÃO: Do material ao imaterial  

 
Maxwell Luiz da Ponte, Eliza Carminatti Wenceslau 

 

O Brasil, país com dimensões continentais, congrega saberes e práticas diversas, vinculadas a 

elementos materiais, naturais e construídos, e imateriais, culturais e históricos, que integram o 

território nacional. As práticas e os saberes tradicionais constituem fonte para aquisição de 

conhecimento, atitudes e habilidades, perpetuando nas gerações, tal qual uma herança. Assim, é 

necessário que sejam identificadas, estudadas, registradas tais práticas e saberes, analisando-os 

conforme seus impactos sociais, econômicos e ambientais, visando conservá-los, legitimá-los, 

salvaguardá-los, ou superá-los, quando nocivos a conservação e ao desenvolvimento sustentável do 

país. 

 Durante a realização da segunda edição do Congresso Nacional de Práticas em Ensino, 

Conservação e Turismo, durante o mês de julho de 2022, buscou-se o diálogo entre profissionais e 

pesquisadores de diversas áreas que atuem em práticas de educação, de turismo e/ou voltadas à 

conservação dos recursos naturais e construídos. Para fomentar a valorização e comunicação de 

práticas interdisciplinares que possibilitam integrar conhecimentos e técnicas para os usos diversos 

aliados à conservação de recursos naturais, foram apresentadas mudanças e avanços conceituais e 

teóricos, estratégias e recursos inovadores, relatos de experiência e perspectivas futuras.  

 O congresso resultou na publicação dos anais do congresso e em duas coletâneas de artigos 

revisados por pares, totalizando em trinta e cinco trabalhos. A obra intitulada “Saberes e práticas – 

do ensino ao turismo” reúne catorze artigos e a obra intitulada “Saberes e práticas para Conservação 

– do material ao imaterial” reúne nove artigos, aportando contribuições conceituais e teóricas, 

estratégias e recursos inovadores, relatos de experiência e perspectivas.  

Nesta obra, foram agrupados os trabalhos relacionados às Práticas em conservação:  

 

essa área temática abarca trabalhos, práticas e pesquisas que se utilizem de diversas 

estratégias e métodos para o levantamento e a obtenção de dados, voltados à 

conservação ambiental e patrimonial. Serão aceitos estudos quantitativos e 

qualitativos, diagnósticos, prognósticos e listas/inventários/check-lists, vinculados à 

avaliação de impactos, prevenção de riscos e conservação biólogica, geológica e 

cultural.  

  

Agradecendo aos pesquisadores, profissionais e colaboradores que participaram do 

CONPECT 2022, e, consequentemente, dessa obra, renovamos votos de distinta consideração. 

 

 

Os editores. 

mailto:maxlponte@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/9949286785221004
http://lattes.cnpq.br/0704603218193428


 

SUMÁRIO 

 

Capítulo 1 

O RESTAURO E A REVITALIZAÇÃO DA FAZENDA DA BARRA EM 

JAGUARIÚNA [SP] COMO AÇÕES DE INTEGRALIZAÇÃO DA 

MATERIALIDADE CULTURAL  

Roberto José D’Alessandro ..................................................................................... 06-20 

  

Capítulo 2 

COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E ESTOQUE DE CARBONO EM BORDAS 

NATURAIS E ANTRÓPICAS DA SERRA DO JAPI (JUNDIAÍ-SP-BRASIL) 

Erico Fernando L. Pereira-Silva, Rozely F.  dos Santos, Elisa Hardt.................... 21-43 

  

Capítulo 3 

EMPREGOS VERDES COMO MECANISMO DE REDUÇÃO DO 

DESEMPREGO E DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Michele Lins Aracaty e Silva, Maila Gomes Matos........................................................ 44-63 

  

Capítulo 4 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA CRIAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS DE 

TRÊS RIOS/ RJ 

Renata Nardelli Fernandes Ferraz, Julianne Alvim Milward-de-Azevedo...................... 64-79 

  

Capítulo 5 

A ANÁLISE GEOSSISTÊMICA E A ECODINÂMICA NOS ESTUDOS DE 

VULNERABILIDADE 

Eduardo Viana Freires, Maykon Targino da Silva, Débora Nogueira Lopes, Cynthia 

Romariz Duarte............................................................................................................... 80-89 

  

Capítulo 6 

IMPACTOS AMBIENTAIS NO BRASIL: UM ESTUDO DE REVISÃO 

Evelyn Ravena Rodrigues Damasceno, Marcos Silva de Sousa, Thalyne Mariane da 

Silva Santana................................................................................................................... 90-109 

  

Capítulo 7 

MEIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E GOVERNANÇA 

CORPORATIVA (ESG) 

João Matheus Santos Gama, Michele Lins Aracaty e Silva............................................ 110-125 

  

Capítulo 8 

O CONTRIBUTO DA ASSOCIAÇÃO KUWUKA JDA NAS PRÁTICAS DE 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL NAS PROVÍNCIAS DE 

MAPUTO E TETE – MOÇAMBIQUE 

Ângelo Correia Nhancale................................................................................................. 126-137 

  

Capítulo 9 

RECURSOS HÍDRICOS: A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DAS MULHERES DO 

CAMPO DA ZONA RURAL DE PORTO-FRANCO – MA 

Marcos Silva de Sousa, Thalyne Mariane da Silva Santana, Evelyn Ravena Rodrigues 

Damasceno, Paulo Roberto da Silva Ribeiro................................................................... 138-146 



Roberto José D’Alessandro é Arquiteto e Urbanista formado pela PUCCAMP, professor do curso de 

Arquitetura e urbanismo do Centro Universitário N. Srª do Patrocínio- Grupo Cruzeiro do Sul, Campus 

Salto e Itu. Doutorando da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP na área 

ATC – Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Mestre em Engenharia Civil, na área de Recursos Hídricos, 

Energéticos e Ambientais, pela UNICAMP (2012).    

 

© Este trabalho integra a obra: M. L. Ponte & E. C. Wenceslau (eds.). Saberes e práticas em 

conservação – do material ao imaterial. São José do Rio Preto, SP: Reconecta Soluções, 2022. 

Capítulo 1 

O RESTAURO E A REVITALIZAÇÃO DA FAZENDA DA 

BARRA EM JAGUARIÚNA [SP] COMO AÇÕES DE 

INTEGRALIZAÇÃO DA MATERIALIDADE CULTURAL  
 

Roberto José D’Alessandro 

 

Resumo: A fazenda da Barra no município de Jaguariúna [SP], se constitui em um típico 

exemplar do complexo agroexportador cafeeiro do século XIX, que existiu no interior do 

estado de São Paulo e se originou de terras de sesmaria do século XVIII. Após sua 

aquisição pela prefeitura do município em 2008, teve inicio as obras de revitalização e 

restauro do complexo, que ocorreu em duas etapas e finalizou em 2020. Este artigo 

apresenta o processo do restauro face aos desafios e tomadas de decisão, a partir da ação 

da gestão pública e em consonância com as possibilidades dos recursos disponíveis. O 

presente texto também apresenta as bases teóricas que orientaram as obras de restauro, e 

busca ainda reconhecer de que forma o patrimônio se insere como símbolo material da 

história local e elemento de desenvolvimento da paisagem cultural regional. 

 

Palavras-chave: Patrimônio. Paisagem cultural. Arquitetura rural. Fazenda da Barra. 
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INTRODUÇÃO 

A existência de um exemplar arquitetônico remanescente de um período histórico carrega 

consigo o ônus de sua materialidade através de seus padrões técnico-construtivos, 

reflexos da apropriação humana em um local e período determinados. A permanência 

deste objeto no território impõe necessariamente sua presença, cuja função remota poderá 

ter ou não reflexos para e, na vida de uma determinada comunidade. A edificação histórica 

deste modo pode ser carregada de simbologia se atrelada à evolução de seu espaço 

geográfico. 

 A consideração do espaço passa a ter uma valoração que atrela funções e formas 

como “testemunhos de uma história escrita por processos do passado e do presente” 

(SANTOS, 2002, p.153). Trata-se mais do que um lócus geográfico determinado por sua 

materialidade, um campo de forças que não se manifestam de formas regulares, fazendo 

assim com que sua evolução não ocorra igualitariamente e de forma idêntica em todos os 

lugares. Esta alteração do campo de forças conforme a ação de grupos e regiões 

característicos dota o espaço de singularidade, cuja consequência de sua materialidade se 

expressa na identidade local. A esta identidade resultado da ação sobre o território se 

acrescenta a forma e os instrumentos de atuação que permitem a modificação e alteração 

estrutural dos espaços e organização das comunidades: a técnica. Sobre esta, Milton 

Santos esclarece: 

 
As características da sociedade e do espaço geográfico, em um dado momento 

de sua evolução, estão em relação com um determinado estado das técnicas. 

Desse modo, o conhecimento dos sistemas técnicos sucessivos é essencial para 

o entendimento das diversas formas históricas de estruturação, funcionamento 

e articulação dos territórios, desde os albores da historia até a época atual. Cada 

período é portador de um sentido, partilhado pelo espaço e pela sociedade, 

representativo da forma como a história realiza as promessas da técnica 

(SANTOS, 2006, p.111). 

 

Assim tempo, espaço e técnica constituem um tripé que dota de historicidade e 

“individualidade” uma região. 

Neste sentido, podemos tratar para além da memória que evoca um tempo “não 

vivido” a singularidade que estrutura e dá ao espaço esta característica, que constrói uma 

“imagem ambiental” constituída por identidade, estrutura e significado. Esta imagem se 

constrói através da relação entre observador e meio ambiente, num processo de escolha, 

organização e dotação de significado dos elementos envolvidos nesta ambiência. 

Para Lynch (1974) um cenário físico vívido e integrado, gera uma imagem nítida 

e cumpre uma função social, contribui para a formação da memória coletiva.  

 
Uma imagem ambiental eficaz confere a seu possuidor uma forte 

sensação de segurança emotiva. Pode este estabelecer uma relação harmoniosa 

entre si e o mundo exterior. Isto constitui o extremo oposto do medo provocado 

pela desorientação; significa que a doce sensação de lugar é mais forte quando 

o lugar não somente é familiar senão também característico (LYNCH, 1974, 

p.13- tradução nossa). 

 

A fazenda da Barra, portanto dentro desta concepção de leitura da relação objeto 

e local, pode ser compreendida como um marco, um ponto de referencia, uma “chave de 
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identidade” que sinaliza a localidade, trazendo ao transeunte ou morador o conforto de 

seu trajeto familiar. Um elemento externo incorporado à paisagem e que passa á integra-

la com “naturalidade”, como se desde sempre ali estivesse. De fato, dado à sua 

permanência temporal no espaço ao longo de cento e sessenta anos, tornou-se um 

elemento territorial organizador e formador do município de Jaguariúna; a cidade se 

compreende com este marco indissociável de sua identidade formadora.  

Para além da análise material, a imagem ou imagética da cidade e seus elementos 

é influenciada também através do significado social de uma região, sua função, história e 

nome, referenciados em sua forma física, e classificados por sua tipologia: caminhos, 

limites, bairros, nós e marcos (LYNCH, 1974).  

Deste modo, considerando também a localização da fazenda da Barra, para além 

de sua condição de marco, ela se atrela a três outros elementos distintos apontados 

anteriormente: o caminho, o limite e o bairro1. Sem estes três outros elementos, além da 

sua historicidade, não se é possível compreender ou estabelecer as relações de 

territorialidade ali existentes. 

A fazenda da Barra, aqui entendida como o conjunto de construções fundamentais 

remanescentes de um exemplar cafeeiro do século XIX, se estabeleceu em um território 

profícuo de fazendas produtoras de café do antigo “oeste paulista”, que compreendia 

Campinas e região, São Carlos e Rio Claro2; ela se situa na área limite entre os municípios 

de Jaguariúna e Santo Antonio de Posse3 às margens dos rios Camanducaia e 

Pirtapitingui, cuja conexão com a área central da cidade se faz através do eixo retilíneo 

da Rua Maranhão.  Em suas proximidades situam-se as estações ferroviárias de Guedes4, 

com uma diferença de 500 metros entre ambas; a primeira inaugurada em 1897e muito 

próximo ao remanescente do complexo cafeeiro, e a segunda estação, denominada 

Guedes nova (1929-1945) que originou o bairro homônimo.  

Assim temos uma estrutura característica e simbólica que legitima a singularidade 

de um território, elementos materiais naturais e construídos, estruturantes do espaço. 

Porém é necessário nos atentarmos que o significante não está apenas na estrutura, mas 

no observador e na comunidade que reconhecem estes elementos com percepção de 

pertencimento local, tanto da coisa em relação ao observador e vice-versa. 

Esta relação se faz através da memória coletiva que agrega as experiências vividas 

no local e a conservação de seus elementos materiais sejam artefatos de uso cotidiano, 

peças de artesanato, elementos da paisagem natural como formações geológicas ou rios, 

cuja integridade sustenta a vida de populações ribeirinhas; acrescenta-se ainda a memória 

construída representada por edificações de valor cultural ou histórico, e mesmo a 

documental que registra fatos relevantes de uma comunidade, cuja conservação garantirá 

 
1 Para Lynch de forma panorâmica os caminhos são condutores a que seguem o observador normalmente, 

como ruas, picadas, canais ou vias férreas; os limites são elementos lineares que o observador não usa ou 

considera caminhos, é uma ruptura linear da continuidade; os bairros compreendidos como seções de uma 

cidade, uma área com caráter comum e identificável.  
2 O proprietário da fazenda da barra, o barão de Pirapitingui era fazendeiro em Mogi mirim, Santa Rita do 

Passa Quatro e norte do Paraná (CAMPINAS, 1952). 
3 O atual município de Santo Antonio de Posse foi distrito de Mogi Mirim desde 1893, tendo sua 

denominação alterada para posse da ressaca em 1938 e elevado á categoria de município em 30 de dezembro 

de 1953. 
4 As estações compunham o trecho da Companhia de Estrada de Ferro Mogiana, criada em 1875, para 

conectar inicialmente Campinas à Mogi Mirim. A companhia era conhecida com  “dos pequenos ramais”, 

sendo a primeira a alcançar o estado de Minas Gerais (MATOS,1974).  
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a comunidade sua permanência no tempo estimulando e valorizando sua autoestima 

enquanto grupo (BEL, 2008). 
 
 

DESENVOLVIMENTO 

 

A fazenda se originou da divisão de terras da sesmaria do coronel Luis Antonio de Souza 

e Bernardo Guedes Barreto, passando por herança para José Guedes de Souza, o barão de 

Pirapitingui, que alternava sua residência entre a fazenda e a cidade Mogi Mirim até 

transferir-se para a capital em 1892. Com seu falecimento em 1897 a fazenda passou a 

ser gerida por seu filho José Alves Guedes.  

A fazenda da Barra por sua produção era considerada uma das mais importantes 

do estado de São Paulo, sua área era estimada no inicio do século XX em 1500 alqueires, 

sendo que apenas 150 serviam para o cultivo do café. Havia ainda a produção de milho 

com 218.720 pés, arroz, feijão e cereais, contava ainda com a criação de gado sendo 308 

bovinos, 96 equinos, 126 ovinos e também suínos. Neste período a fazenda empregava 

colonos de origem italiana da cidade de Treviso, a propriedade contava com 65 famílias 

de trabalhadores. 

Após a crise do café em 1929, a área de 400 alqueires que então compunha a 

fazenda foi posteriormente vendida em 1932 para Joaquim Machado de Souza, um 

fazendeiro de Ribeirão Preto e continuou produtiva até a década de 1950. A partir de 

então a área foi sendo desmembrada, e em 2008 a sede e uma área de 16 alqueires foi 

adquirida pelo poder público (RIBEIRO, 2008). 

 

A arquitetura rural 

 

Embora houvesse literatura estrangeira e nacional da qual fazendeiros de café pudessem 

dispor para o arranjo construtivo que demandava o novo sistema produtivo, este se 

calcava em geral no conhecimento de ofício, sem instrução formal, podendo-se dizer que 

a fazenda cafezista agro-exportadora era na verdade um resultado de variados sistemas de 

conhecimentos técnicos originariamente apropriados dos povos originários indígenas e 

portugueses, num amálgama que percorria o nordeste até o sudeste do país, numa mescla 

de tradições culturais. O elemento que distinguia os engenhos canavieiros das fazendas 

de café, que daqueles se originaram era o terreiro, o elemento ordenador de todas as 

funções e construções do sistema (D’ALESSANDRO, 2012). 

Porém às tradições vernaculares, aliaram-se saberes científicos correntes 

auxiliares na instalação do novo sistema agrícola de produção, relevantes na divulgação 

do novo saber. Falamos aqui das obras O Fazendeiro de Café na ilha de São Domingos, 

de Pierre Joseph Laborie traduzido em 1799; a obra do frei José Mariano da Conceição 

Velos, denominada O fazendeiro do Brasil (1798-1806), obra dedicada exclusivamente 

ao café e também a publicação Memória sobre a Fundação e Custeio de uma Fazenda na 

Província do Rio de Janeiro (1847) de Francisco Peixoto de Lacerda Werneck – o barão 

Paty do Alferez, que em seu texto assumia não haver ainda entre nós uma arquitetura rural 

constituída com regras fixas (D’ALESSANDRO, 2012). 

Neste sentido podemos de forma contemporânea, a partir dos estudos elaborados 

por Argollo Ferrão (2007) acerca da arquitetura e paisagem rural, conceituar-lhe os 

elementos de estudo que a compõem, incluindo também aqueles dispostos anteriormente 
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por Lynch (1974): a habitação rural como sedes de sítios, chácaras, fazendas e casas de 

trabalhadores; a arquitetura agrícola em si composta por edifícios destinados à produção 

como engenhos, casas de máquinas, terreiros de secagem entre outros; o Patrimônio 

Cultural Rural composto por antigos casarões, senzalas, colônias, casas de máquinas, 

maquinário desativado, antigos equipamentos de produção de energia (monjolos, rodas 

d’água, etc.) e a própria infraestrutura física; caminhos e estradas de terra, barragens e 

outros5, que constituem seguramente uma tipologia da arquitetura rural contribuindo para 

qualquer tipo de estudo pretendido para o entendimento do processo de produção e 

organização do mundo rural (D’ALESSANDRO, 2012). 

 

O complexo arquitetônico da fazenda da Barra 

 

O complexo remanescente original da fazenda é composto por dois galpões em telha vã 

(casa de máquinas e galpão para ferramentas e estábulo), casa sede, casa do administrador, 

capela, terreiro de secagem de café, aqueduto e serraria. A capela e casa do administrador 

são construções recentes da década de 30 do século XX (1937).  O conjunto se desenvolve 

praticamente em um plano único, principalmente as edificações anteriormente destinadas 

à produção, a casa sede se insere neste contexto certamente como posto de observação. O 

terreiro assentado em dois níveis organiza as edificações dentro da lógica produtiva. 

Completando o conjunto, temos o sistema de captação e distribuição de água através de 

canais de alvenaria de tijolos que envolvem o terreiro, e o aqueduto conectado 

funcionalmente à serraria, nas proximidades do rio Camanducaia.   

Esta disposição permitiu uma integração maior entre a área de produção e 

habitação do proprietário; é presumível, portanto, que com as atividades concentradas e 

distâncias reduzidas, a produção fosse de alguma forma otimizada, e mais facilmente 

controlada. 

Uma característica na implantação dos edifícios, é que sua implantação não fecha 

o quadrilátero do terreiro, mas estão dispostos paralelamente, de maneira que o conjunto 

composto pela residência principal e benfeitorias formam uma alameda. Esta implantação 

é denominada por Mendes et al. (2010) de “planta em quadra” ou “quadrilátero” 

organizando as edificações produtivas conectadas, demonstrando o processo 

agroexportador, cuja característica de grandiosidade residia não somente no volume de 

café produzido, mas na técnica de secagem dos grãos em terreiros. Este era de fato o 

elemento ordenador das demais construções, visto que a etapa de secagem e 

beneficiamento, garantia também a qualidade dos grãos. Saia (1995) expõe de forma clara 

a relevância deste processo e a relação com os espaços edificados para esta função:    

 

Como expressão rural, o partido escolhido pela sede da fazenda de café é uma 

solução mestiça para a qual converge a experiência das atividades de 

beneficiamento da cana de açúcar, da mandioca e do milho, e mesmo de cereais 

como o feijão, em termos de um arranjo espacial operativo e construtivo. Tanto 

as edificações como as soluções operativas, tanto as máquinas como a 

organização do espaço, procedem de experiências isoladas que aí são 

reorganizadas num novo agenciamento definido e característico, e segundo um 

processo criativo que facilita o aparecimento de um novo personagem: o 

terreiro (SAIA, 1995, p.183). 

 
5 Esta infraestrutura física citada por Argollo Ferrão (2007), se constitui também dos elementos 

conceituados por Lynch (1974) para a compreensão da identidade física de um determinado local. 
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O terreiro de um modo geral, que inicialmente era de terra batida, passou a ser 

consecutivamente recoberto por lajes de pedra, lajotas de barro cozido ou tijolos. O 

terreiro da Barra, implantado em um sistema de dois platôs em desnível foi construído em 

alvenaria de tijolos, bem como o sistema de abastecimento de água e lavagem de grãos 

composto por canaletas, tanques de lavagem e aqueduto característico à produção. A água 

transportada pelo aqueduto acionava a roda d’água da serraria localizada ao final deste. 

A serraria, trata-se de uma instalação funcional desprovida de complexidades 

construtivas, constituída por quatro pilares de alvenaria em formato de pilones, e 

cobertura com estrutura de madeira e telha cerâmica. 

A tulha que abriga a casa de máquinas é uma edificação em formato  de polígono 

retangular  assobradada, cujo desnível em direção ao rio acomoda o pavimento inferior. 

A alvenaria é de taipa de pilão; internamente, no piso superior, possui duas paredes 

divisórias compostas por uma estrutura em madeira do tipo enxaimel, preenchidas com 

taipa. O piso é em assoalho de madeira lavrada estruturado sobre barrotes de madeira com 

secção quadrada de 30 cm. A cobertura é em telha do tipo francesa, certamente não é 

original; existem vestígios de maquinário de beneficiamento.  

O outro galpão possui também um formato retangular regular, executado em taipa, 

possui cobertura em telhas do tipo capa e canal original, sobre estrutura de madeira. Este 

galpão é térreo e subdivide-se em duas partes, uma com a face posterior fechada e a 

fachada principal aberta tendo a estrutura da cobertura suportada por pilares em formato 

de tronco de pirâmide sobre base cúbica, construídos em alvenaria de tijolos. A outra 

parte possui as quatro faces fechadas com taipa, cujo acesso é feito por uma abertura.  Há 

ainda o paiol em estrutura poligonal regular, executado totalmente em madeira e cobertura 

com telhas capa e canal de barro. 

Silva (2006) referindo-se às casas brasileiras dos oitocentos cita a máxima do 

engenheiro francês Louis Léger Vauthier: “quem viu uma casa brasileira viu quase todas”, 

para designar a semelhança e aspectos arquitetônicos e construtivos comuns à maioria 

destas residências. As casas-grandes de engenho canavieiro é que deram origem às casas-

sedes do reinado do café.  

No seu livro Morada Paulista, Luis Saia (1995, p.187) acrescenta ainda a tradição 

da casa mineira assentada em dois níveis assim como a casa grande do engenho, e Lemos 

(1999) atribui aos mineiros do vale do Paraíba e de Campinas a solução da casa de meia 

encosta com porão localizado embaixo da fachada principal e de piso único. 

A casa sede da Barra, das edificações remanescentes, é a de maior impacto tanto 

por seu formato quanto por suas dimensões. A fachada lateral esquerda que margeia a 

estrada e o rio possui mais de quarenta metros de comprimento, atraindo o olhar para a 

regularidade de sua empena e envasadura das janelas, ou como menciona Lemos (1999) 

“[...] impressionam pelo tamanho e quantidade de janelas [...] se são externamente 

simples ou despretensiosas por fora são muito ricas por dentro”.  

Sua planta desenvolve-se em formato de “L”, tipologia que começa a aparecer na 

metade do século XIX (BENINCASA, 2010). Ainda segundo o autor, em Mogi Mirim 

confluíam características tanto das construções mineiras quanto paulistas. A distribuição 

dos cômodos é regular no corpo central, com salões e alcovas que se intercomunicam, 
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inclusive à sala de jantar – o maior cômodo da casa6 – e a partir desta, se instala um longo 

corredor onde se enfileiram os dormitórios.  

A técnica construtiva também coincide com a descrita por Benincasa (2010) a 

partir da exposição dos viajantes D’Alincourt em1818 e Burchel em 1827, onde taipa de 

mão convivia com a taipa de pilão. Na casa sede predomina a estrutura autônoma de 

madeira com a taipa de mão, reminiscência das fazendas mineiras, com a técnica trazida 

pelos portugueses. As alvenarias se apoiam em vigas baldrames de madeira suportada por 

esteios também de madeira, na parte em declive o conjunto paredes e vigas apoiam-se 

sobre pilares de pedra. O assoalho é de tabua corrida sobre barrotes de madeira, assim 

como o forro em modelo saias-e-blusa. A estrutura do telhado é em madeira com 

cobertura de telhas de barro. A casa sede apresenta alguns elementos arquitetônicos 

característicos das construções ecléticas de origem industrial no país, como janelas 

envidraçadas e venezianas (as originais são em tabuado de madeira padrão saia e blusa) 

revestimento de cozinha e banheiros em cerâmica esmaltada de origem francesa e pintura 

em estêncil nos salões, alcovas e roda teto floral na varanda7.  

 

Figura 1 – Fazenda da Barra- casa sede, vista do rio Camanducaia  

 
 

Fonte: Ivair Oliveira/ Divulgação/ PMJ. 

Disponível em: https://horacampinas.com.br/fazenda-historica-de-jaguariuna-

vai-ser-centro-de-eventos. Acesso em 10/07/2022 

 

 

A casa do administrador e a capela são construções do século XX (1937), cada 

uma evidenciando uma tipologia arquitetônica distinta. A casa do administrador, com 

 
6 Uma das alcovas foi transformada em banheiro social provavelmente no início do século XX, tendo sido 

executada uma claraboia para prover iluminação natural, a ventilação se fez através da inserção de uma 

veneziana na bandeira da porta.  Neste corpo central se instalam uma copa retangular  e cozinha com fogão 

á lenha, ambas  revestidas com material cerâmico.Esta área pode também ter sido adaptada como o banheiro 

social, já que a porta de  acesso pelo salão de refeições possui a mesma confecção das demais.  
7 A inclusão destes elementos demonstra a inserção da arquitetura eclética de fins do século XIX, no sentido 

de se atender aos anseios da modernidade que se instalava no país no período Belle-Èpoque. Significa a 

atualização dos costumes domésticos como a inclusão do banheiro ou “sala de banho” no corpo da casa, 

ação projetual presente nos projetos de Ramos de Azevedo, arquiteto responsável pela residência do barão 

de Pirapitingui e de sua filha Olivia Guedes Penteado em são Paulo nos anos de 1890. 
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planta modesta é disposta em um formato de polígono regular e composta por sala, copa-

cozinha, banheiro e dois quartos, em estilo “chalé europeu”, já a capela foi construída 

sobre uma parte do terreiro em estilo “missões espanholas”, sua planta é regular 

subdividida em nave, altar e sacristia; construída em alvenaria de tijolos com cobertura 

em estrutura de madeira aparente e telhas cerâmicas. 

 

O PROCESSO DE RESTAURO E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DA 

BARRA 

 

O complexo da fazenda da Barra, apesar de seu século e meio de existência, resistiu 

bravamente à passagem do tempo. A integridade de suas construções possibilitou um 

processo de restauro e revitalização sem grandes sustos ou percalços, devido ao excelente 

estado de conservação em que se encontravam suas edificações, em que pese ainda o 

tempo decorrido. De fato devemos considerar que a fazenda ainda era habitada em fins 

do século XX, contribuindo para sua conservação e manutenção. Tão logo a fazenda 

passou ao poder público, ela foi objeto de ação preservacionista, que considerou seu 

restauro imediato. A ação se deu de forma conjunta entre a prefeitura e o governo federal 

através de um convenio com repasse de verbas dentro de um programa no Ministério do 

Turismo através da Caixa Econômica Federal. O processo ocorreu em duas etapas com 

início em 2010 até 2012, tendo sido retomado em 2017 e concluído em 2020. 

Inicialmente as obras de restauro ocuparam-se das fachadas externas, cobertura e 

porões da casa sede, galpão de ferramentas e área externa da casa de máquinas; 

posteriormente no período a partir entre 2017 e 2020, o restauro e revitalização se 

subdividiu em duas etapas: a finalização da recuperação da casa de máquinas, casa do 

administrador, capela e acessibilidade e finalização do restauro interno da casa sede.  

O processo seguiu-se conforme o sistema convencional de financiamento 

estipulado pela Caixa Econômica Federal, contendo documentação administrativa e 

projetual, cronograma físico-financeiro e medição do serviço conforme etapas finalizadas 

para a liberação da verba. No âmbito interno da prefeitura coube ao Departamento de 

Patrimônio Histórico, vinculado à Secretaria de Turismo e Cultura o levantamento 

arquitetônico completo das edificações a serem restauradas. A parte inicial do 

levantamento foi executada pela equipe técnica do departamento, através de medição in 

loco das edificações ocorrida concomitante ao mapeamento de danos, estudo 

indispensável para identificar as áreas e componentes danificados, afim de mensurar quais 

serviços seriam posteriormente necessários a serem executados dentro do processo de 

restauro. Estavam inclusos no projeto executivo para o restauro projetos de adequação 

hidrossanitária, projeto de adequação e modernização das instalações elétricas e 

acessibilidade. Após esta etapa, com a produção da documentação gráfica e projetual, foi 

possível elaborar a planilha de serviços e o cronograma físico financeiro, que 

organizavam as etapas e respectivos pagamentos pelo órgão federal, que eram feitos 

mediante a apresentação das medições dos serviços executados para a fiscalização 

federal. Para a execução das obras foi contratada através de processo licitatório uma 

construtora com comprovada atuação na área de restauro, requisito este constante do 

convenio firmado. 

Devido à solidez das construções e bom estado geral de conservação das 

edificações, em uma primeira etapa, as obras se concentraram na recomposição das 

argamassas, que apresentavam desplacamento, localizadas em grande parte da fachada 
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principalmente da casa sede, recomposição de caixilhos – portas e janelas – e substituição 

das partes danificadas ou inexistentes do assoalho (galpões e casa sede). 

A cobertura das edificações necessitou de reparos com substituição de telhas e 

peças de madeira danificadas. A cobertura da casa sede era a que se encontrava em pior 

estado de conservação e demandou a substituição total das telhas cerâmicas.  

A recomposição de toda a argamassa externa da casa sede foi executada de modo 

à proteger a alvenaria de taipa, com a colocação de malha leve de aço em toda sua 

extensão e posterior execução de reboco de finalização com aditivos aglutinantes. O 

madeiramento estrutural de pisos e cobertura foi tratado com substancias descupinizantes 

e anti-fungicas. 

  A segunda etapa das obras concentrou-se na finalização da execução do assoalho 

da casa de máquinas e na reintegração do interior da casa sede e fechamento dos caixilhos. 

Em função da mudança de mandato do poder público municipal as obras sofreram 

paralisação. Quando da retomada das obras de restauro muitas partes haviam se perdido, 

sendo necessária sua imediata recomposição, principalmente de partes dos assoalhos 

(salões do corpo central e corredor de acesso aos dormitórios); o forro também se 

deteriorara, sendo preciso a substituição em sua totalidade; a claraboia do banheiro social 

permanecia, porém seu estado de conservação era precário devido a infestação de cupins, 

neste caso a substituição total foi medida necessária8. As janelas do corredor da casa sede 

e da fachada principal da casa de máquinas precisaram ser refeitos. 

As edificações que menos demandaram obras foram a capela e a casa do 

administrador. A capela permanecia integra em sua alvenaria e caixilhos, o piso em 

ladrilho hidráulico permanecia intacto após 80 anos, necessitando apenas de limpeza e 

polimento. Após as prospecções pictóricas se chegou à cor original da capela incluindo 

janelas e portas. A casa do administrador recebeu manutenção preventiva e recomposição 

cromática para avivamento da cor original. O terreiro não passou por restauro por 

encontrar-se em excelente estado de conservação. 

Quanto ao aqueduto existente, demandou poucas ações de intervenção, dado seu 

excelente estado de conservação. Foi removida a hera que o recobria e danificava a 

integridade de sua alvenaria de tijolos, na remoção verificou-se a excelente qualidade do 

material e sua integridade física; a serraria anexa recebeu nova cobertura com 

madeiramento e telhas cerâmicas, parte do maquinário permanece ali instalado.  

 

Teoria de restauro aplicada e decisões de projeto 

 

A obra deveria ter sido balizada pelas cartas patrimoniais de restauro, respectivamente a 

de Atenas (1931 e 1933), de Veneza (1964) e do Restauro (1972), sendo que a Carta de 

Veneza9 era a de melhor adaptabilidade à situação geral para recomposição e restauração 

de edifícios e sítios históricos, permitindo certa flexibilidade com relação à aplicação de 

tecnologias alternativas. A Carta de Veneza considera monumento histórico não somente 

 
8 A partir do material gráfico e mapeamento de danos foi possível reconstruir o forro e claraboia, dentro 

das dimensões compatíveis com o original. A madeira foi deixada ao natural com tratamento anti-fungico, 

a fim de marcar a distinção temporal e a intervenção sofrida. Esta decisão sobre o acabamento para os forros 

de madeira foi estendida á varanda, hall de entrada e sala de jantar (salão). 
9 Carta de Veneza; Documento originado de debates sobre a preservação e conservação de ambientes 

urbanos e paisagem, resultante de um Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos 

Históricos, realizado em Veneza, em 1964. Fonte: KÜHL (1998, p.206) 
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a edificação em si, mas o sítio urbano ou rural, caso que se aplica ao complexo da Barra. 

Em seu artigo 9° a Carta de Veneza é explicita em relação à compreensão do processo de 

restauro que deveria passar o complexo:  

 
Art.º 9  O restauro é um processo que deve manter um caráter 

excepcional. O seu objetivo é a conservação e o destaque dos valores formais 

e históricos do monumento, e baseia-se no respeito pela substancia artística, 

bem como na documentação autentica. O restauro deve ser detido onde 

comecem as hipóteses: no plano da reconstrução conjectural, qualquer trabalho 

de complementação, reconhecido como indispensável por razões estéticas e 

técnicas, deve-se poder distinguir de um projeto arquitectônico e deve ser 

portador da assinatura da nossa época. O restauro será sempre precedido e 

acompanhado por um estudo histórico e arqueológico do monumento 

(ARAÚJO, 2003, p.21). 

 

 A Carta de Veneza se integra perfeitamente à ideia de paisagem cultural, e 

qualifica todos os monumentos como “vivos”, ou seja, possui uso para as funções 

cotidianas participando da vida das comunidades e do ambiente urbano (KÜHL, 2010). 

Conjuntamente às cartas ou recomendações de restauro, as teorias surgme também como 

conceitos reguladores da ação de conservação, à Teoria do Restauro Científico, concebida 

em 1912 como sendo uma operação de consolidação, recomposição e valorização dos 

traços originais do monumento sustentados por evidencias documentais se soma a Teoria 

do Restauro Crítico, mais flexível em relação à postura de neutralidade do 

conservador/arquiteto.  

Em uma revisão das ações conservacionistas 1964 os princípios de Restauro 

Científico são retomados e revistos por Cesare Brandi na Carta de Restauro de 1972, cujo 

conceito considera principalmente o caráter transiente, parcial e relativo de qualquer 

restauração (GRANATO; CAMPOS, 2013). A Carta de Restauro de 1972 é bastante 

precisa ainda sobre as ações dos técnicos e profissionais envolvidos quanto a sua ação e 

interferência no processo de recomposição: 

 
Art.º 11 No restauro de um monumento devem-se respeitar todos os 

contributos que definem a atual configuração desse monumento, pertencentes 

a qualquer época, já que a unidade estilística não é objetivo do restauro. 

Quando num edifício se apresentem diversas estruturas sobrepostas, não se 

justifica a liberta-lo de uma estrutura de época anterior senão 

excepcionalmente, e na condição de que os elementos removidos sejam de 

fraco interesse, que a composição arquitetônica trazida à luz constitua um 

testemunho de grande valor histórico, arqueológico ou estético, e que o seu 

estado de conservação seja considerado satisfatório. O juízo sobre os valores 

dos elementos em questão e a decisão acerca da sua eliminá-lo a ser executada 

não podem depender apenas do autor do projeto. 

 Art.º 12 Os elementos destinados a substituírem as partes em falta 

devem integrar-se harmoniosamente no conjunto, no entanto distinguindo-se 

das partes originais, para que o restauro não falsifique o monumento, e para 

que permaneçam respeitadas quer a exigência estética quer a histórica.  

Art.º  13  Não podem ser toleradas adições que não respeitem todas as 

partes integrantes do edifício, o seu ambiente tradicional, o equilíbrio do seu 

complexo e as suas relações com o ambiente envolvente (ARAÚJO, 2003, 

p.22). 
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As orientações da Carta de Restauro foram seguidas no caráter de 

distinguibilidade e reversibilidade, preconizados para obras desta natureza. Nos locais em 

que a integridade física de partes significativas dos ambientes havia sido comprometida 

ou se perdido, foi aplicado material de técnica contemporânea sem aludir ao existente, 

como foi o caso do forro de madeira da casa sede, anteriormente executado em madeira 

no padrão saia e blusa e que foi substituído por gesso acartonado e pintado, deixando em 

evidencia a interferência temporal da reintegração. Os assoalhos foram recompostos em 

sua materialidade utilizando-se acabamento de encerado natural buscando a integração 

visual e ambiental.  

Em relação às pinturas murais remanescentes definiu-se por deixar em evidencia 

a parede de cada cômodo do corpo principal da casa sede que estivesse em melhores 

condições de integralidade como registro temporal, e procedeu-se a pintura das demais 

com a escolha da cor de fundo predominante, de modo em que cada cômodo apresentasse 

o remanescente da pintura original. Foram restauradas de forma integral os rodas-teto em 

motivo floral da varanda e do salão principal (sala de jantar). No salão também se optou 

por recompor a pintura estêncil do início do século XX deixando uma “janela” com os 

motivos e pigmentação originais, e nas partes irreversivelmente danificadas foi utilizada 

a cor de fundo próxima à original conforme o procedimento aplicado para os demais 

cômodos com este tipo de pinturas. Em ambientes de uso funcional e sem pintura mural 

significativa optou-se pela pintura em cor branca, utilizada inclusive para as portas 

internas existentes. Com relação à pintura externa optou-se nesta última fase do restauro 

por utilizar tinta látex para a cobertura das paredes utilizando a cor mais próxima da 

original. Embora em uma fase anterior tenha se procedido a estudos técnico-cientificos 

para se determinar a composição e coloração das alvenarias, a composição pictórica não 

possuía resistência à ação do tempo e dado ao vultoso valor despedido para a pintura, a 

opção por tinta de linha pareceu a mais acertada em se tratando de equipamento público 

cultural.   

Considerando ainda que a Carta de Restauro de 1972 preconiza a revitalização e 

integração dos monumentos ao cotidiano, todo o complexo estava destinado a 

transformar-se em equipamento público cultural, sendo que a casa sede teria uma 

destinação imediata diferente das demais edificações do complexo. Parte da casa seria 

utilizada para os programas culturais existentes da Secretaria de Turismo e Cultura e a 

antiga área de dormitórios utilizada para o seu setor administrativo. 

Um dos programas da Secretaria que exigiu atenção especial e, por conseguinte 

um projeto específico foi a Escola de Gastronomia. A escola integra o programa Escola 

das Artes, e funcionava de forma provisória em instalações do Serviço de Assistência 

Social,  A Secretária de Turismo e Cultura definiu a transferência  da escola para a casa 

sede, assim a equipe técnica do Departamento de Patrimônio Histórico foi incumbida de 

elaborar e executar o projeto para a nova cozinha.  A copa e cozinha da casa sede foram 

adaptadas e adequadas à nova função, com projeto especifico para cozinha industrial 

voltada a aprendizagem culinária. Instalaram-se bancadas e pias de inox, bem como 

conjuntos de fogões e coifas, o projeto seguiu o padrão exigido pelas normas compatíveis.  

A finalização da obra de restauro e revitalização se deu com a instalação do projeto de 

luminotecnia para a casa sede. Considerando-se as variadas funções já previstas para 

utilização da casa sede, entre elas Escola de Gastronomia, Memorial da Revolução de 

1932, espaço de exposições, mostras e palestras, café e adega; a proposta luminotécnica 

considerou, portanto, a diferenciação de funções e atividades, caracterizando a iluminação 
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em duas categorias: cênica e funcional. A iluminação cênica foi destinada às fachadas 

frontal e lateral esquerda (para o rio Camanducaia), varanda, saguão principal e salas 

anexas. Para o salão principal e Memorial da Revolução de 1932, optou-se por iluminação 

que destacasse as funções expositivas (com trilhos e spots), a Escola de Gastronomia  

recebeu iluminação funcional específica e adequada às suas dimensões e desempenho 

(lavagem, preparo,cocção e serviço). Os demais compartimentos receberam iluminação 

funcional geral, possibilitando multiplicidade de usos. 

 

O RESTAURO COMO O RESGATE DA MEMÓRIA E A RECUPERAÇÃO DA 

PAISAGEM CULTURAL 

 

A aquisição do complexo da fazenda da Barra pelo poder público de Jaguariúna, 

conjuntamente à iniciativa em se firmar o convenio com o Ministério do Turismo e ainda 

o processo de restauro e revitalização do complexo, estabelecido como parte integrante 

do plano de governo, garantiu a institucionalização histórica deste patrimônio e a 

manutenção do local da memória coletiva do município. 

“O “famigerado” processo de tombamento, ainda causa certo ‘incomodo” entre  

proprietários de edificações com valor histórico-cultural, que temendo a perda de valor 

econômico do bem, procedem inadvertidamente à sua demolição, ou simplesmente às 

condenam ao desaparecimento por abandono e descaso, deixando-se arruinarem-se pela 

ação imperiosa do tempo. 

A fazenda da Barra por sua permanência temporal tornou-se simultaneamente 

patrimônio e paisagem cultural; memória material de um processo produtivo e referencia 

territorial local, cujas qualidades excedem suas características arquitetônicas e vincula-se 

à cidade e ao bairro através da memória do lugar como marco, símbolo e referência do 

desenvolvimento de Jaguariúna (ARGOLLO FERRÃO; D’ALESSANDRO, 2012).  

Esta condição ganha força, segundo Cullen, que ao referir-se à relação existente 

entre o homem e o lugar, afirma: 
 

Descobrimos que o ser humano se dá conta constantemente de qual é a sua 

posição entre o que o rodeia, de que sente absoluta necessidade de um sentido 

de lugar, e que este sentido de identidade é compartilhado pelos demais em 

todas as partes (CULLEN, 1974, p.12). 

 

E afirma que a lembranças das diferenças é o que mantém a fonte da vida; 

contrario ao conformismo, elas são meios pelos quais se vale a personalidade para 

adaptar-se aos poderes que lhes são estranhos; e neste caso concreto tais poderes estranhos 

se apresentam através da completa desestruturação do território reconhecido, a partir dos 

sucessivos desmembramentos pelos quais passou a fazenda da Barra, a estação de Guedes 

e o bairro em seu entorno, modificado ao longo de quase setenta anos, e de maneira mais 

drástica após os anos setenta do século XX.  

Contribui para este entendimento, e afiança as ações de preservação da memória 

enquanto coletivo, a Carta ou Recomendação de Nairóbi, elaborada em 1976 na 19ª 

Conferência da UNESCO, que define a noção de “ambiência”, sem a qual não é possível 

ler e compreender o território, como o quadro ao redor que auxilia no entendimento do 

bem protegido, influenciado por sua percepção estática ou dinâmica ou que a eles se 

vincula de maneira imediata por laços sociais, econômicos ou culturais (IPHAN, 2004, 
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apud Ribeiro, 2007, p.40). De modo a corroborar com este entendimento vale citar que a 

Recomendação de Nairóbi inclui neste conceito:  

 

[...] todo o grupamento de construções e espaços [...] que 

constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano 

quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto 

de vista arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, histórico, 

estético ou sócio-cultural (RIBEIRO, 2007, p.39). 

            

            Meneses (2006) arguindo sobre preservação e área envoltória entende que o termo 

“ambiência” ao se referir ao ambiente e paisagem adjacente a compreende como “espaço 

arquitetonicamente organizado e animado” que integra um meio físico e como tal 

possuidor de qualidades estéticas, psicológicas e sociais em que se desenrolam as ações 

humanas. 

De acordo com Rodrigues (1993), porém o processo de tombamento “impõe 

limitações ao exercício da propriedade, com a finalidade de preserva-los”; assim o uso 

deste instrumento como conservador de qualquer traço patrimonial torna-se necessário, 

mas não garante a continuidade de uso e fruição total do bem, o que pressupõe ação e 

interação, impregnando-o de vida. Desta forma torna-se necessária à ação pública através 

de investimento na educação, e cultura como forma de auto-reconhecimento e melhora 

da autoestima, que como preconizado por Sabaté Bel, é o resultado da implantação das 

paisagens culturais como forma de desenvolvimento local (ARGOLLO FERRÃO; 

D’ALESSANDRO, 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

A ação do poder público em benefício da salvaguarda da memória da comunidade, através 

de processos de tombamento, de restauro e revitalização, referenda e atribui caráter legal 

aos anseios legítimos da população para a preservação e proteção de sua cultura, seus 

usos e costumes, seu patrimônio material ou imaterial que lhe conferem identidade. 

 Os instrumentos balizadores de ações de revitalização e restauro como as Cartas 

Patrimoniais, devem ser observados como luminares das ações particulares em cada 

comunidade, sendo que é esta, através de suas organizações de bairro, órgãos e conselhos 

municipais de defesa do patrimônio cultural, e as secretarias municipais relacionadas ao 

assunto que devem atuar efetivamente na salvaguarda de seu patrimônio. 

O processo de restauro e revitalização da fazenda da Barra, capitaneado pela 

Prefeitura Municipal contribuiu para que se reintegrasse em condições de uso um 

patrimônio que sempre pertenceu à sua população. Dada à dimensão física do complexo 

da fazenda da Barra e a grande soma de investimentos necessários para que ela retornasse 

como equipamento de uso público, foi necessária a atuação do poder público municipal 

junto à esfera federal, sem a qual, tal trabalho hercúleo não seria possível. A gestão ativa 

do poder público em conjunto com a comunidade é a garantia da veracidade à que se 

atribui valor ao patrimônio material e imaterial e à paisagem cultural, que são esteios da 

autoestima de um povo.   
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Capítulo 2 

COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E ESTOQUE DE CARBONO EM BORDAS 

NATURAIS E ANTRÓPICAS DA SERRA DO JAPI (JUNDIAÍ-SP-BRASIL) 

 

Erico Fernando Lopes Pereira-Silva, Rozely Ferreira dos Santos, Elisa Hardt 

 

Resumo: Compreender a composição e a estrutura de bordas florestais permite entender 

como o efeito de borda influi no armazenamento do carbono. Esses aspectos foram 

avaliados em duas bordas de Floresta Estacional Semidecídua de Altitude com vizinhança 

natural e antrópica, onde foram sistematicamente distribuídas 36 parcelas (10 × 10 m) em 

um gradiente borda-interior com intervalo entre 10-50 m. Foram considerados resultados 

de riqueza e diversidade de espécies, estrutura florestal e analisado o estoque de carbono 

acima do solo. A borda sob influência antrópica possui o dobro de estoque de carbono da 

borda da área natural. A resposta ao estoque de carbono das duas bordas esteve 

relacionada ao tipo de pressão atuando na estrutura da comunidade da borda antrópica e 

na composição de espécies da borda natural. Isso presumi que, dependendo da pressão de 

vizinhança, os efeitos de borda acarretam situações diferentes de estoque de carbono, 

logo, características de composição-estrutura-função não podem ser negligenciadas em 

estimativas de armazenamento de carbono em bordas florestais. 

 

Palavras-chave: Efeito de borda. Estoque de carbono. Espécies florestais. 

Fitossociologia. Serviço ecossistêmico. 
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INTRODUÇÃO 

 

As florestas tropicais são detentoras de grande parte da biodiversidade, além de serem 

relevantes para o sequestro e estoque de carbono global (BONAN, 2008), já que 

respondem pela captação de cerca de 30% das emissões antropogênicas desse elemento 

(PAN et al., 2011) e representam dois terços da biomassa terrestre global (PAN et al., 

2013). Portanto, são ecossistemas importantes como sumidouros de carbono e 

reguladores do sistema climático global (MEEUSSEN et al., 2021). Nesses ecossistemas, 

a biomassa acima do solo constitui uma porção importante do reservatório de carbono 

(VASHUM et al., 2012) e representa, como proxy, o serviço ecossistêmico de regulação. 

O benefício desse serviço advém da manutenção apropriada das condições físico-

química-biológicas da floresta, constituindo, portanto, uma parte subjacente às suas 

estruturas, processos e funções (TURKELBOOM et al., 2013). Contudo, a fragmentação 

e a degradação de florestas causam impactos negativos em florestas a partir da formação 

de bordas com diferentes qualidades, idades e tamanhos, o que altera esse serviço 

ecossistêmico representado pelo carbono (CHAPLIN-KRAMER et al., 2015). 

O conhecimento sobre o estoque de carbono em ecossistemas florestais serve 

como indicador da capacidade das plantas em sequestrar esse elemento da atmosfera e 

mitigar as mudanças climáticas (JOBBÁGY e JACKSON, 2000; CERRI et al. 2004). 

Dependendo de como, quando e de que forma o sistema natural foi alterado, haverá uma 

condição particular desse estoque. Isso significa que em cada contexto de composição e 

estrutura de uma comunidade de plantas haverá um armazenamento distinto desse 

elemento, dependente dos tipos e quantidade de interferências reproduzidas ao longo do 

tempo (GRIME, 2006; PEREIRA-SILVA et al. 2021). 

Os padrões de distribuição de espécies de plantas nos ecossistemas geralmente 

podem ser explicados por uma combinação de fatores bióticos e abióticos, entretanto as 

ações humanas, como o desmatamento e as queimadas, têm alterado as respostas 

demográficas e geográficas de longo prazo de espécies de plantas, o que têm resultado 

em crescente aumento na concentração de carbono atmosférico (COX et al., 2000). 

Pesquisadores buscam compreender a ciclagem desse elemento em ecossistemas com 

condições distintas e identificar os processos e atividades que alteram sua concentração 

na atmosfera, ou que transferem seu estoque para outros compartimentos do sistema, 

como o solo ou a biomassa (ROZENDAAL et al., 2022). 

São inúmeros os trabalhos que colocam a importância do carbono florestal para 

informar as medidas de mitigação das mudanças climáticas. Contudo, grande parte das 

pesquisas diz respeito ao armazenamento de carbono em comunidades florestais 

conservadas, com coleta de dados nas áreas núcleo do interior do fragmento, enquanto 

que as bordas desses ecossistemas têm sido pouco estudadas (SMITH et al., 2018). Porém, 

as bordas são ambientes altamente propensos a influências externas que adentram em 

direção ao interior da floresta (SCHMIDT et al., 2017). Deve-se considerar as evidências 

de que até 20% da área florestal global possui uma extensão de borda em torno de 50 a 

100 m (HARDT et al., 2013; HADDAD et al., 2015) e que alguns estudos apontam 

menores estoques de carbono nessas franjas da floresta quando comparadas como o seu 

interior (MEEUSSEN et al., 2021). 

As bordas da floresta diferem na estrutura e composição da vegetação em 

comparação com o seu interior (HARPER et al., 2005; MEEUSSEN et al., 2020). A 

literatura evidencia que existem diferentes respostas de efeito de borda, muito 

provavelmente relacionadas aos tipos de fitocenoses ou de perturbação antrópica. 

Algumas dessas respostas podem ser brandas, evidenciando mudanças graduais dos 

efeitos diretos e indiretos que permitem a identificação de comportamentos comuns, 
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enquanto outras podem ser fortes, permitindo a identificação de contrastes marcantes 

entre ambientes circunvizinhos que podem não possuir uma tendência ou resposta padrão 

quanto ao comportamento (FORMAN, 1995; HARPER et al., 2005). As bordas podem 

ser entendidas como limites naturais ou limites antrópicos e as alterações decorrentes de 

sua formação afetam diretamente ecossistemas naturais (HARDT et al., 2013). Isso 

sugere que seus efeitos muitas vezes dependem da composição das espécies e da estrutura 

de borda (DEVLAEMINCK et al., 2005), os quais podem, então, influenciar a capacidade 

de armazenamento e decomposição de carbono de um ecossistema florestal (ZITER et 

al., 2014; MEEUSSEN et al., 2021). 

Bordas criadas pela ação humana estabelecem influências negativas adjacentes, 

que afetam a densidade e a composição das comunidades vegetais, podendo redundar em 

alterações na riqueza (MARCHAND e HOULE 2006), diversidade (TABANEZ et al., 

1997), abundância (WILLIAMS-LINERA, 1990), mortalidade (FERREIRA e 

LAURANCE, 1997), dinâmica sucessional (NASCIMENTO e LAURANCE, 2006), 

densidade de cipós (LAURANCE et al., 2001) e desequilíbrios funcionais, como para o 

estoques de carbono das árvores (BERENGUER et al., 2014; PEREIRA-SILVA et al., 

2021). Além disso, dentre os fatores abióticos que se relacionam com as bordas florestais, 

a própria altitude tem sido apontada como um fator determinante para as propriedades do 

ecossistema e do estoque de carbono (HARDT et al., 2013; JOBBÁGY e JACKSON, 

2000). As tendências no carbono da biomassa ao longo de um gradiente de altitude 

mostram um padrão de mudança, possivelmente relacionado à variação climática, níveis 

de nutrientes do solo, quantidade de madeira morta e vegetação no chão da floresta 

(SPRACKLEN e RIGHELATO, 2013). 

No Brasil, o efeito de borda é proeminente na maior parte dos remanescentes 

florestais da Mata Atlântica que possui algum tipo de distúrbio, sendo este um resultado 

de mais de 500 anos de história de um processo contínuo de fragmentação 

(MORELLATO e HADDAD, 2000; GALETTI, 2001). Esse processo teve como 

consequência o maior impacto no estabelecimento de uma extensão de borda florestal 

com composição, estrutura e dinâmica diferenciadas e condicionadas aos fatores abióticos 

e bióticos, de influência direta ou indireta (ALIGNIER e DECONCHAT, 2013; HARDT 

et al., 2013; WEKESA et al., 2018; MARFO et al., 2019). As bordas desses fragmentos 

de floresta consistem em ambientes que respondem continuamente aos distúrbios 

ocasionados pelas modificações e transformações de uso da terra, os quais são 

responsáveis pelas fortes pressões sobre a biodiversidade e funções ecossistêmicas por 

alterarem significativamente a composição de espécies e a estrutura de comunidades 

(HARDT et al., 2013; DAWSON et al., 2015; DODONOV et al., 2016). Embora o efeito 

de borda na biomassa e no carbono tenha sido amplamente estudado em diversos tipos de 

comunidades florestais (NASCIMENTO e LAURENCE, 2004; ZITER et al., 2014; 

CHAPLIN-KRAMER et al., 2015; REINMANN et al. 2018; SAEED et al., 2019; 

PEREIRA-SILVA et al., 2021), nenhum estudo foi encontrado a respeito dessas relações 

para fisionomias florestais de altitude do bioma Mata Atlântica. 

Diante de um contexto de mudanças climáticas e da importância dos serviços 

ecossistêmicos associados a regulação climática, são oportunos os estudos que abordem 

relações composição-estrutura-função dos diversos sistemas florestais, visando conhecer 

a integridade ecológica e entender questões importantes sobre suas bordas como 

sumidouros líquidos de carbono atmosférico. Nesse sentido, este estudo propõe avaliar a 

composição e a estrutura de duas bordas de floresta de altitude (natural e antrópica) e a 

sua funcionalidade por meio de seu estoque de carbono contido na biomassa aérea. 

Pressupõe-se que os efeitos de borda, que atuam e modificam a composição e a estrutura 
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da comunidade florestal, acarretam situações diversas de sequestro e estoque de carbono, 

com contribuições distintas para a mitigação climática.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Área de estudo 

 

As avaliações de borda foram realizadas na Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi 

(RBMSJ) em dois trechos de floresta (FIGURA 1), um vizinho ao loteamento “Chácaras 

Serra da Ermida” (área foco denominada Borda Loteamento - BL) e outro adjacente à 

uma área de floresta nativa (área ausente de interferências antrópicas denominada Borda 

Referência - BR). A RBMSJ, com 2.071 ha, está no município de Jundiaí e faz parte de 

um trecho contínuo de Mata Atlântica protegida com 82.700 ha. Trata-se de uma área de 

relevo montanhoso, com Floresta Estacional Semidecídua de Altitude acima dos 1.100 m 

(LEITÃO-FILHO, 1992). As temperaturas médias anuais estão entre 15,7 ºC e 19,2 ºC e 

a precipitação média em torno de 41 mm/mês, nos meses secos, e 250 mm/mês, nos meses 

chuvosos (PINTO, 1992). 

 

Figura 1. Área de estudo na Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, Jundiaí, SP, 

com indicação de local de coleta nas áreas foco e referência. 

Fonte: Hardt et al. (2013). 
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O loteamento "Chácaras Serra da Ermida" é uma área de 248 ha, que em 1970 foi 

subdividida em 251 pequenas propriedades rurais de 5.000 m2 (143 ha), um hotel (23 ha) 

e um extenso sistema rodoviário. Atualmente, esse loteamento está pouco habitado, com 

poucas residências e muitas propriedades tomadas pela floresta secundária inicial ou 

intermediária. Esta situação de baixa ocupação em relação ao projeto inicial foi resultado 

das leis ambientais, das pressões governamentais e sociais sobre os proprietários, com o 

argumento de que a vizinhança urbana prevista possa causar danos à Reserva Biológica 

vizinha ao empreendimento. 

A seleção das áreas de borda foi feita com o auxílio de fotos aéreas e de pontos de 

controle obtidos por GPS em campo. Os dois trechos selecionados (BR e BL) são 

semelhantes: estão cobertos por vegetação do tipo Estacional Semidecídua de Altitude a 

1180 m de altitude, têm mesma orientação Leste-Oeste e estão segmentados em duas 

porções vizinhas por via de acesso de largura entre 5-10 m. 

 

Coleta de dados 

 

Em cada área estudada (BR e BL) foram demarcadas três transecções de 110 x 10 m no 

sentido borda-interior de mesma orientação Leste-Oeste, paralelas e separadas entre si 

por intervalos de 10 m. Foram instaladas sobre as transecções, 36 parcelas (6 

parcelas/transecto) de 100 m2 (10 X 10 m), dispostas alternadamente. Nas parcelas foram 

contados todos os indivíduos eretos, incluindo plantas mortas, sendo anotados o diâmetro 

à altura do peito > 2 cm e a altura total. 

 

Tratamento dos dados 

 

O registro da flora das parcelas foi feito a partir do levantamento sistemático das plantas 

arbóreas. Amostras de indivíduos não reconhecidos em campo foram coletadas e 

identificadas. Famílias botânicas foram classificadas e ordenadas pelo sistema APG IV 

(2016) e a nomenclatura, sinonímias e tipo de vegetação de ocorrência foram verificadas 

e atualizadas a partir do Herbário Virtual Reflora (FLORA DO BRASIL, 2020). 

No estudo da composição de espécies foram calculados índices de diversidade de 

Shannon - H’ e de equabilidade de Pielou - E’, descritos em Brower e Zar (1984). A 

análise da estrutura horizontal e vertical da composição de espécies foi baseada em 

Scolforo (1998) e Pereira-Silva et al. (2004) tendo como referência o número absoluto de 

indivíduos por espécie para os cálculos de Densidade Relativa (DR), Frequência Relativa 

(FR), Dominância Relativa (DoR), Índice de Valor de Importância (IVI) e Índice de Valor 

de Importância Ampliado (IVIA), para cada área. 

 

Cálculo de biomassa e estoque de carbono 

 

Para o cálculo da biomassa acima do solo (BAS) das plantas foi utilizada uma equação 

alométrica desenvolvida para fisionomias florestais (PINHEIRO, 2008), baseada em 

DAP e h (Equação 1), considerando o diâmetro equivalente para os indivíduos com fuste 

ramificado (Equação 2). 

 

In (Y)= -3,0363+0,9546 In (dg^2 h)      (Equação 1) 

onde Y = biomassa do indivíduo (kg), e h = altura (m); (dg) = DAP equivalente (cm). 

 

dg= √(d1^2+d2^2+⋯+dn^2)       (Equação 2) 

onde dg = diâmetro único do indivíduo, e dn = diâmetro de cada unidade do tronco. 
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O cálculo da BAS foi feito para cada parcela a partir da soma dos valores de 

biomassa (kg) dos indivíduos amostrados (incluindo vivos e mortos), sendo expressos por 

unidade de área (kg.m-²), posteriormente convertido para MgBAS.ha-1. Das estimativas 

da BAS por parcela, foram obtidos valores médios que foram transformados em estoque 

de carbono acima do solo (CAS) pelo fator de conversão 0,5 (PENMAN et al., 2003; 

PEARSON et al., 2007), expressos em MgC.ha-1. Para avaliar a relação dos CAS 

armazenado com a composição florística e estrutura foram medidos os percentuais de 

contribuição de carbono entre os indivíduos vivos e mortos das duas parcelas. 

 

Análise dos aspectos composicionais e estruturais da comunidade e relações com o 

estoque de carbono 

 

Com o objetivo de avaliar as relações entre o estoque de carbono e a composição 

e estrutura da comunidade florestal, a partir da florística e da análise fitossociológica, foi 

estimada a riqueza de espécies por hectare, bem como determinado o número de 

indivíduos das populações em relação à comunidade total. A partir dos valores de BAS, 

também foi calculado o CAS acumulado para cada uma das espécies identificadas. Foram 

também identificadas aquelas espécies que podem ser elementos-chave ao estoque de 

carbono por contribuem juntas com mais de 80% do estoque total de CAS dentro das 

parcelas da área de estudo. 

 

Resultados e discussão 

 

No levantamento florístico foram identificadas 149 espécies arbóreas, 95 espécies na BR 

(Tabela 1) e 86 espécies na BL (Tabela 2). Foram registradas 44 famílias, sendo cinco 

delas com maior riqueza: Myrtaceae (28 espécies – 18%), Lauraceae (17 espécies – 11%), 

Rubiaceae (10 espécies – 7%) e Asteraceae (9 espécies – 6%).  

Segundo Hardt et al. (2013), a distribuição da riqueza de espécies nas parcelas da 

BR mostrou um comportamento linear decrescente significativo no sentido borda-interior 

(FIGURA 2a), com cerca de 60 m de comprimento de efeito de borda (t-test, p = 0,06). 

Esse comportamento observado pode ser explicado pelas alterações do microclima e da 

oferta de recursos que favorecem a produtividade florestal, a germinação e a 

sobrevivência de maior número de espécies, o crescimento das árvores e a riqueza de 

espécies na borda (MARRYANNA et al., 2012; DALLING et al., 2016; WEKESA et al., 

2018). Para a BL não foi encontrado um padrão linear dessa distribuição e essa ausência 

ao longo do gradiente da borda-interior da floresta sugere que outros fatores associados à 

distância de borda, como dispersão de sementes e regeneração de natural, podem ser 

responsáveis na determinação da composição da comunidade (NORMANN et al., 2016; 

WEKESA et al., 2019). Além disso, existem outras variáveis que influenciam a riqueza 

arbórea, como os fatores edáficos, a ausência ou o excesso de nutrientes, a topografia e a 

declividade do terreno (BELLINGHAN e TANNER, 2000; BERENGUER et al., 2014). 
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Figura 2. Efeito de borda na composição da comunidade florestal: (a) riqueza de 

espécies da Borda Referência (• ___); (b) diversidade e (c) equabilidade. Borda 

Referência (• ___) e Borda Loteamento (° _ _), ↓ indicação de borda. 

 

 
Fonte: Hardt et al. (2013). 
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Os valores obtidos para os índices de diversidade de Shannon e de equabilidade 

de Pielou indicaram que a BL apresenta diversidade, dominância e uniformidade nas 

proporções indivíduos/espécies (H´= 3,25 nat./ind., E´= 0,92) muito próximos com a BR 

(H´= 3,76 nat./ind., E´= 0,90). Esses índices evidenciam uma elevada diversidade de 

espécies, baixa dominância e uniformidade na distribuição de indivíduos por espécies 

quando comparados com outras Florestas Semidecíduas de Altitude (WERNECK et al. 

2000). Por outro lado, Hardt et al. (2013) comentam que na avaliação desses índices por 

ponto de amostragem ao longo dos transectos (FIGURAS 2b e 2c), apenas a BR teve 

relação linear decrescente de diversidade, com indicação de efeito de borda na faixa de 0 

a 60 m (t-testShannon, p = 0,036; t-testPielou, p = 0,038). 

Os indicadores de efeitos de resposta na estrutura da comunidade foram mais 

importantes na BL (p.e. altura, densidade de plantas jovens, DAP de indivíduos mortos) 

e refletiram nos valores de dominância e de IVIA de algumas espécies como Alchornea 

triplinervia (em todo gradiente de borda 0-110m), Vernonia diffusa (0-10m e 60-70 m), 

e Myrsine ferruginea (0-10 m) (Tabela 2). Nos transectos da BL, os diâmetros do caule 

não mostraram padrões claros da borda para o interior, contudo, foi observada maior 

densidade de plantas perto da borda da floresta (HARDT et al., 2013). Em BR, 

indicadores de efeitos de resposta na estrutura da comunidade, apesar de pouco 

expressivos na indicação de borda, mostraram um gradiente para Trema micrantha 

(HARDT et al., 2013) que esteve mais presentes na borda do que no interior da floresta 

(Tabela 1). 

Para a relação de CAS com a composição florística e estrutura, em BR, foram 

medidos 584 indivíduos, dos quais 91,4% (n = 534) eram plantas vivas e 8,6% (n = 50) 

eram plantas mortas. No total foi observado que 40,4% (n = 236) das plantas registradas 

nessa borda florestal detêm 80% (9571,8 MgC.ha-1) do estoque total de CAS estimado. 

Observando as mesmas relações para BL, foram medidos 463 indivíduos em que 92,2% 

(n = 427) eram vivos e 7,7% (n = 36) eram mortos. Ao se considerar os dois grupos, 

42,1% (n = 195) dessas plantas nessa borda detêm 80% (16.184,7 MgC.ha-1) do estoque 

total de CAS estimado. 

Em BR foi registrado um total de biomassa de 23.969,2 MgBAS.ha-1 e estoque de 

carbono de 11.984,6 MgCAS.ha-1, com valores médios de 41,1 ± 112,6 MgBAS.ha-1 e 

20,6 ± 56,3 MgCAS.ha-1, respectivamente. Para BL, foram observados um total de 

biomassa de 40.631,8 MgBAS.ha-1 e 20.315,9 MgCAS.ha-1 de carbono, com valores 

médios de 87,9 ± 279,2 MgBAS.ha-1 e 44,0 ± 139,6 MgCAS.ha-1. Os valores médios de 

CAS para as duas bordas estão abaixo daqueles observados em outras fisionomias de 

Mata Atlântica - 73,5 MgC.ha-1 em média (GROENEVELD et al. 2009; DITT et al., 2010; 

DINIZ, 2015; PYLES et al., 2018) e mais próximos aos valores médios observados para 

fisionomias florestais mais secas como o cerradão – 40,4 MgC.ha-1 (PINHEIRO, 2008; 

SCOLFORO et al., 2015; MIGUEL et al., 2017; PEREIRA-SILVA et al., 2021) e 

Florestas Estacionais Semidecíduas – 51,0 MgC.ha-1 em (AMARO et al., 2013; GASPAR 

et al., 2014; FIGUEIREDO et al., 2015; VERES et al., 2019). 

A resposta da estrutura da comunidade de plantas sobre o estoque de carbono foi 

mais efetiva do que a composição na BL, principalmente em relação a Alchornea 

triplinervia, registrada em uma ampla faixa de borda, onde deteve 32,7% do total de 

carbono da comunidade. No início da borda, Vernonia diffusa, apesar de mostrar elevada 

DoR, deteve apenas 3,5% do total de carbono. Em BR, T. micrantha, apesar de ter sido a 

de maior dominância, representou apenas 4,7% do total de carbono. Essa relação 

estrutura-função observada entre dominância de espécies e estoque de carbono acima do 

solo também foi registrada em florestas secas naturais da América do Sul, como florestas 

esclerófilas da região Central do Chile (AYMA-ROMAY e BOWN, 2019) e cerradão no 
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Sudeste do Brasil (PEREIRA-SILVA et al., 2021), sugerindo que a dominância de 

determinadas espécies pode ser um atributo chave para entender e prever o carbono 

armazenamento em ecossistemas de floresta seca. Contudo, vale ressaltar que na BL, o 

conjunto total de espécies mostrou heterogeneidade na densidade e na dominância 

(Tabela 2), o que pode ser explicado pela densidade de plantas jovens que levam a maior 

produtividade da borda (REMY et al., 2016; REINMANN e HUTYRA, 2017), sugerindo, 

portanto, que a área basal resultante em BL foi em função da quantidade de plantas de 

pequeno porte ao invés da presença de plantas de grande porte. 

Em termo de composição, em BR, 19 espécies contribuíram com 80% do estoque 

de carbono e revelaram um padrão variável de distribuição, com populações 

relativamente pequenas, entre 0,4 e 13,8% da comunidade de borda. Para BL, 14 espécies 

foram as mais contribuintes com o estoque de carbono, mostrando padrão semelhante a 

BR, com pequenas populações entre 0,4 e 16,8% da comunidade total da borda. 

Analisando as espécies mais contribuintes, em BR foram destacadas Cupania vernalis (n 

= 74) Alchornea glandulosa (n = 5), Persea willdenovii (n = 3), plantas mortas (n = 50) e 

Clethra scraba (n = 2) (Tabela 1). Para BL, as principais contribuições foram de 

Alchornea triplinervea (n = 77), Aspidosperma olivaceum (n = 8), morfoespécie (n = 9), 

Cabralea canjerana (n =18), Roupala brasiliensis (n = 2), Ocotea aciphylla (n = 9), 

Vernonia diffusa (n = 7) e plantas mortas (n = 36) (Tabela 2). Esses resultados mostram 

que, apesar de todas as espécies representarem populações comumente distribuídas em 

Floresta Estacional Semidecídua e os dados de composição sugerirem alta diversidade de 

espécies, baixa dominância e uniformidade na distribuição de indivíduos nas populações, 

a distribuição da composição foi totalmente distinta para cada borda, indicando que a 

composição arbórea de BR tem capacidade de reter apenas a metade do estoque de 

carbono (46,7%) que foi registrado para BL. 

O menor estoque de carbono observado em BR pode estar relacionado aos efeitos 

de borda estudados por Hardt et al. (2013) que apontam indicadores de efeitos de resposta 

mais proeminentes na composição (p.e., riqueza, diversidade, equabilidade e a 

abundância de Cupania vernalis). De certa forma, a riqueza observada na BR (528 

espécies.ha-1) é acompanhada por uma baixa dominância de espécies (Tabela 1). Além 

disso, as perturbações do efeito de borda foram insignificantes na estrutura de BR, sem 

diferenças entre parcelas do gradiente borda-interior (HARDT et al. 2013). Tais 

características podem favorecer a capacidade competitiva e a abundância das plantas da 

comunidade (GRIME, 2006) e provavelmente atenuar o efeito resposta do estoque de 

carbono nessa borda. 

As divergências na composição entre as comunidades de BR e da BL refletiram 

em estruturas fitossociológicas heterogêneas em relação à distribuição e dominância das 

espécies em cada uma das bordas. O efeito dos atributos estruturais sobre o estoque de 

carbono foi mais efetivo na BL do que os parâmetros composicionais, estando fortemente 

correlacionado com a dominância de determinadas espécies. Ao contrário disso, em BR, 

a dinâmica natural da borda entre fronteiras florestais torna mais brandos os efeitos de 

resposta na estrutura e destaca os efeitos de resposta sobre a composição que influenciam 

no estoque de carbono. As diferenças no estoque total entre BR e BL sugerem que BR 

estaria em uma fase de desenvolvimento posterior a atual fase da BL, em que sua estrutura 

florestal estaria passando por um processo de reestruturação de sua dinâmica com 

abrandamento do efeito de borda sobre a estrutura da comunidade (HARDT et al., 2103; 

RAZAFINDRATSIMA et al., 2018). Deve-se levar em conta que tanto o manejo quanto 

a idade das duas bordas podem ser fatores importantes para explicar as diferenças 

encontradas no estoque de carbono (MEEUSSEN et al., 2021). A recorrente influência 

antrópica na BL, com práticas de desbaste e a manutenção viária vizinha, podem estar 
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sendo compensadas pelo aumento da produtividade e crescimento das plantas 

remanescentes (HARDT et al., 2013; SMITH et al., 2018; MAYER et al., 2020). 

Os resultados sugerem que a composição e estrutura das áreas de borda parecem 

ser de alta relevância não só para os aspectos de biodiversidade, como também para o 

estoque de carbono, que nas duas bordas florestais esteve mais relacionado ora sobre a 

estrutura da comunidade (BL), ora sobre a composição da comunidade (BR). Foi 

observado que a condição de uma borda tênue em BR com respostas em composição e 

condicionada a vizinhança de floresta nativa ausente de interferências antrópicas 

(HARDT et al., 2013) contribui para o serviço ecossistêmico de suporte relacionados à 

manutenção da biodiversidade. Contudo, a situação atenuada borda-interior favorece 

menos o serviço ecossistêmico de regulação ao armazenar menos carbono na borda. Em 

BL, os efeitos de borda de magnitude e extensão de resposta na estrutura da comunidade, 

sem resposta em composição (HARDT et al., 2013), influenciam no maior estoque de 

carbono, contribuindo mais ao serviço ecossistêmico de regulação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo trouxe resultados que mostraram a influência de tipo de vizinhança de floresta 

na prestação de serviço ecossistêmico de regulação ao quantificar os estoques de carbono 

acima do solo e relacioná-los com a composição de espécies e a estrutura em duas bordas 

de Floresta Estacional Semidecídua de Altitude. A borda em uma condição de influência 

antrópica possui um estoque de carbono que equivale ao dobro da condição natural de 

uma borda de vizinhança com área protegida. As condições da estrutura observadas na 

borda antrópica, da composição na borda natural e as diferenças na magnitude do estoque 

carbono entre elas, evidenciam distintas contribuições aos serviços ecossistêmicos de 

suporte por meio da composição e da estrutura das comunidades e de serviço de regulação 

pelo carbono. Além disso, os resultados evidenciam que a resposta ao estoque de carbono 

das duas bordas florestais estudadas está mais relacionada ao tipo de pressão ou uso 

fronteiro ao fragmento florestal, ora atuando sobre a estrutura da comunidade, ora sobre 

a composição de espécies. Os resultados mostraram que as características de composição-

estrutura-função e a dinâmica de borda por tipo de vizinhança não podem ser 

negligenciadas ao estimar o armazenamento de carbono acima do solo em bordas 

florestais. 
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Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos (%) e valores de estoque de carbono acima do solo (MgCAS.ha-1) das espécies amostradas ao longo de 110 

metros da Borda Referência, Serra do Japi, Jundiaí, SP. DR - Densidade Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR - Dominância Relativa, IVI = 

Índice de Valor de Importância e IVIA - Índice de Valor de Importância Ampliado. 

 

Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Actinostemon communis 4,5 2,7 5,7 12,9 12,9 36,7 ± 4,2

Alchornea glandulosa 1,2 2,0 3,1 6,3 6,5 1,4 2,6 23,5 27,5 27,9 2,1 2,2 5,8 10,2 10,8 1000,0 ± 103,6

Alchornea triplinervia 3,8 3,6 6,9 14,3 15,9 1,5 2,7 2,5 6,7 13,0 5,4 2,6 4,3 12,3 18,3 168,7 ± 28,0

Alibertia sp. 1,5 2,7 0,1 4,3 4,7 0,7 ± 0,0

Amaioua intermedia 1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 3,2 2,2 0,1 5,5 7,0 1,4 ± 0,0

Andira fraxinifolia

Aniba fimula 1,5 2,7 0,1 4,3 4,8 1,6 ± 0,0

Aniba viridis 1,1 2,2 0,4 3,7 3,8 8,1 ± 0,0

Annona cacans

Aspidosperma olivaceum 2,4 4,1 0,6 7,0 7,5 16,4 5,4 6,4 28,3 72,2 5,4 2,6 2,0 10,0 12,6 2,1 2,2 0,7 5,0 5,7 211,0 ± 30,1

Athenea pereirae

Baccharis semiserrata

Baccharis sp.

Bathysa meridionalis 1,0 1,8 0,7 3,5 3,7 1,4 2,6 2,9 6,9 7,3 20,9 ± 4,6

Byrsonima intermedia

Cabralea canjerana 2,9 3,6 1,0 7,4 8,4 1,0 2,1 4,7 7,8 8,1 2,4 4,1 1,5 8,0 8,4 3,0 5,4 1,8 10,1 11,0 2,7 2,6 1,8 7,1 7,9 1,1 2,2 7,2 10,5 10,7 331,7 ± 52,4

Calycorectes psidiiflorus

Campomanesia guazumifolia 1,0 1,8 0,6 3,3 3,5 2,0 2,1 0,9 5,0 6,0 2,4 2,0 0,2 4,6 5,1 45,3 ± 8,7

Cariniana estrellensis 1,0 2,1 8,8 11,9 12,2 38,6 ± 0,0

Casearia decandra 2,4 2,0 0,0 4,5 5,3 0,5 ± 0,1

Cecropia pachystachya

Cinnamomum stenophyllum 2,0 2,1 0,4 4,5 5,4 1,1 2,2 0,0 3,3 3,5 6,0 ± 2,8

Clethra scabra 2,1 2,2 7,7 12,0 12,6 417,0 ± 87,3

Connarus regnellii

Cordia sellowiana 1,0 1,8 0,1 2,8 3,0 1,0 2,1 0,0 3,2 3,4 0,8 ± 0,3

Croton floribundus 3,8 3,6 3,3 10,7 11,9 2,0 2,1 1,3 5,4 5,9 3,6 2,0 2,8 8,4 9,5 3,0 5,4 8,8 17,1 18,0 1,4 2,6 1,3 5,3 5,7 482,5 ± 44,4

Cryptocarya moschata 1,2 2,0 0,0 3,3 3,5 0,3 ± 0,0

Cupania vernalis                    4,8 3,6 5,4 13,8 16,4 11,1 6,4 19,5 36,9 52,9 11,9 6,1 27,0 45,1 57,8 19,4 8,1 41,9 69,4 ### 20,3 7,9 26,3 54,4 84,4 21,1 6,7 29,2 56,9 86,5 1597,1 ± 28,3

Dalbergia villosa 1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 0,5 ± 0,0

Daphnopsis utilis 2,0 2,1 0,1 4,3 5,2 2,7 ± 0,9

Esembeckia grandiflora 1,0 2,1 0,5 3,6 3,8 3,8 ± 0,0

Eugenia aff. convexinervia 1,0 2,1 2,1 5,2 5,5

Carbono

Mg.ha
-1

Distância Borda-Interior

%

BORDA REFERÊNCIA 0 - 10 m 20 - 30 m 40 - 50 m 60 - 70 m 80 - 90 m 100 - 110 m
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Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Eugenia involucrata 1,4 2,6 0,1 4,1 4,5 2,1 4,4 0,1 6,6 6,9 2,7 ± 0,6

Eugenia mosenii 1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 1,2 2,0 1,1 4,4 4,6 6,4 ± 4,2

Eugenia myrtifolia                                      1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 2,4 4,1 1,2 7,6 8,1 3,0 2,7 0,1 5,7 7,5 4,1 2,6 0,3 7,0 9,2 3,2 4,4 0,4 8,0 9,5 9,1 ± 0,6

Eugenia neoverrucosa

Eugenia pleurantha 1,2 2,0 1,4 4,6 4,8 1,5 2,7 0,8 5,0 5,4 13,7 ± 1,9

Eugenia pluriflora

Eugenia sp. 1,0 2,1 0,1 3,2 3,4 17,9 ± 0,0

Eugenia speciosa 1,5 2,7 10,7 14,9 15,3 112,4 ± 0,0

Eupatorium laevigatum 1,9 1,8 0,5 4,2 5,1 4,7 ± 1,0

Ficus glabra

Ficus sp.

Moquiniastrum polymorphum 1,9 1,8 3,2 6,9 7,3 165,3 ± 111,4

Guapira opposita 1,9 1,8 0,8 4,5 5,3 3,0 4,3 0,3 7,6 9,7 3,0 5,4 0,3 8,7 10,4 5,4 2,6 1,6 9,6 13,3 3,2 4,4 0,7 8,3 9,7 47,9 ± 6,5

Guatteria nigrescens 2,4 4,1 0,8 7,2 8,1 1,5 2,7 0,4 4,6 5,0 1,4 2,6 0,5 4,4 4,8 1,1 2,2 0,3 3,6 3,7 22,4 ± 2,4

Heisteria silvianii

Hirtella hebeclada

Hybanthus atropurpureus

Ilex dumosa

Ilex paraguaiensis

Inga sessilis

Ixora gardneriana

Lamonia ternata 2,4 2,0 8,2 12,7 13,5 1,5 2,7 5,1 9,3 9,7 1,4 2,6 0,9 4,9 5,2 369,9 ± 59,2

Leandra scraba 1,0 1,8 0,1 2,8 3,0 1,0 2,1 0,1 3,2 3,4 0,7 ± 0,2

Lonchocarpus cf. nitidus

Machaerium villosum 1,9 3,6 1,2 6,7 7,1 1,2 2,0 0,6 3,8 4,0 60,9 ± 20,2

Matayba eleaganoides

Maytenus cf. ligustrina

Maytenus gonoclada 1,1 2,2 0,1 3,4 3,5 0,6 ± 0,0

Maytenus salicifolia 2,9 3,6 5,0 11,5 12,5 3,6 2,0 8,7 14,3 16,3 159,0 ± 40,8

Miconia langsdorffii 1,0 2,1 1,5 4,7 4,9 106,1 ± 0,0

Miconia latecrenata 1,0 2,1 0,0 3,2 3,4 0,1 ± 0,0

Miconia pepericarpha 1,1 2,2 0,1 3,4 3,6 0,8 ± 0,0

Mollinedia argyrogina

Mollinedia elegans 1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 1,0 2,1 0,5 3,6 3,8 3,0 2,7 0,4 6,1 7,8 3,9 ± 0,7

Mollinedia uleana 1,2 2,0 0,1 3,3 3,5 1,4 2,6 0,8 4,8 5,1 1,1 2,2 0,6 3,9 4,1 21,4 ± 9,0

Morfoespécie sp.1 2,0 2,1 0,7 4,8 5,3 3,6 2,0 6,0 11,6 12,7 1,1 2,2 4,1 7,4 7,6 655,2 ± 147,3

Mouriri chamissoana

Myrceugenia sp. 1,4 2,6 2,8 6,8 7,2 20,2 ± 0,0

Carbono
0 - 10 m 20 - 30 m 40 - 50 m 60 - 70 m 80 - 90 m 100 - 110 m

37



Pereira-Silva et al. 

 
 

 

BORDA REFERÊNCIA

Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Myrcia cf. fallax 1,1 2,2 1,7 5,0 5,1 96,0 ± 0,0

Myrcia cf. formosiana 1,0 1,8 0,1 2,8 3,0 1,7 ± 0,0

Myrcia cf. multiflora 1,9 1,8 0,1 3,8 4,6 1,2 2,0 11,5 14,7 14,9 1,1 2,2 0,0 3,3 3,5 89,7 ± 43,7

Myrcia retorta 1,5 2,7 0,1 4,3 4,7 2,1 2,2 6,0 10,3 10,6 219,6 ± 74,3

Myrcia rostrata                         3,8 3,6 1,6 8,9 10,6 4,0 2,1 11,8 17,9 19,8 1,4 2,6 0,1 4,1 4,5 67,9 ± 9,4

Myrcia spendens 1,0 2,1 1,2 4,3 4,5 1,5 2,7 0,0 4,2 4,7 1,4 2,6 0,1 4,1 4,5 17,8 ± 8,8

Myrciaria floribunda 3,0 4,3 0,6 7,9 9,9 2,9 ± 0,6

Myrciaria sp. 1,2 2,0 0,0 3,3 3,5 1,5 2,7 0,0 4,2 4,7 1,1 2,2 0,6 3,8 4,0 8,3 ± 4,2

Myrsine umbellata 1,0 1,8 0,1 2,8 3,0 1,2 2,0 0,0 3,3 3,5 10,6 ± 4,6

Myrtaceae sp.1 1,2 2,0 0,6 3,8 4,1 18,4 ± 0,0

Myrtaceae  sp.2 1,0 1,8 0,1 2,8 3,0 3,1 ± 0,0

Myrtaceae sp.3 1,1 2,2 0,8 4,1 4,2 1,9 ± 0,0

Nectandra oppositifolia 1,4 2,6 0,1 4,0 4,4 0,4 ± 0,0

Ocotea aciphylla

Ocotea bicolor 1,2 2,0 0,4 3,6 3,9 9,3 ± 0,0

Ocotea catharinensis 1,0 2,1 5,1 8,2 8,4 270,4 ± 0,0

Ocotea corymbosa 3,0 2,7 2,0 7,7 8,2 62,7 ± 14,1

Ocotea glaziovi

Ocotea nutans 1,0 1,8 0,1 2,8 3,0 3,0 2,1 1,6 6,8 7,2 28,5 ± 10,8

Ocotea odorifera

Ocotea silvestris

Ormosia minor 1,1 2,2 2,4 5,7 5,8 80,5 ± 0,0

Pera obovata 1,9 1,8 0,3 4,0 4,4 1,0 2,1 0,0 3,2 3,4 1,2 2,0 0,0 3,3 3,5 1,5 2,7 0,6 4,8 5,3 1,4 2,6 2,0 6,0 6,4 2,1 2,2 17,2 21,5 22,2 353,3 ± 72,3

Persea willdenovii 1,0 2,1 0,6 3,7 3,9 1,2 2,0 13,6 16,9 17,1 826,0 ± 316,3

Pimenta pseudocaryophyllus 1,9 1,8 0,3 4,0 4,4 1,2 2,0 0,0 3,2 3,5 1,5 2,7 0,2 4,4 4,8 7,4 ± 2,4

Piper sp. 1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 1,4 2,6 0,1 4,1 4,4 0,6 ± 0,1

Piptadenia gonoacantha 1,0 1,8 3,5 6,2 7,8 2,0 2,1 8,2 12,3 12,8 1,2 2,0 0,1 3,3 11,0 415,1 ± 124,8

Piptocarpha macropoda 1,2 2,0 1,6 4,8 5,1 67,4 ± 0,0

Pouteria caimito 1,0 2,1 2,9 6,1 6,3 1,2 2,0 1,7 4,9 5,2 1,1 2,2 0,6 3,9 4,1 68,6 ± 13,3

Prunus myrtifolia 1,0 1,8 0,9 3,7 3,9 1,0 2,1 0,0 3,2 3,4 34,0 ± 22,9

Psidium cf. rufum 1,0 2,1 0,6 3,7 3,9 25,7 ± 0,0

Psychotria forsteronioides 1,0 1,8 0,2 2,9 3,1 2,3 ± 0,0

Psychotria sessilis 1,9 1,8 0,1 3,8 4,6 4,0 2,1 0,2 6,3 10,0 2,4 2,0 0,1 4,5 5,4 5,0 ± 0,6

Psychotria stachyoides 3,8 3,6 0,5 7,9 11,1 6,1 2,1 0,4 8,6 16,9 2,4 2,0 0,0 4,4 5,3 2,7 5,3 0,2 8,1 9,6 2,1 4,4 0,1 6,7 7,3 4,8 ± 0,1

Psychotria suterella 8,6 3,6 1,5 13,7 30,2 4,0 4,3 0,1 8,4 19,5 1,5 2,7 0,2 4,4 4,9 10,8 7,9 6,9 25,6 49,3 2,1 2,2 0,6 4,9 5,6 24,3 ± 1,0

Psychotria velloziana 15,2 3,6 2,2 21,0 73,3 14,1 4,3 1,9 20,3 54,4 21,4 6,1 4,2 31,7 102,9 3,0 2,7 0,1 5,8 6,2 9,5 7,9 1,2 18,5 36,7 18,9 6,7 1,4 27,0 79,7 136,0 ± 3,1

Myrsine ferruginea

Myrsine umbellata 1,9 1,8 0,1 3,8 4,6 1,4 2,6 1,4 5,4 5,7 1,9 ± 0,1

0 - 10 m 20 - 30 m 40 - 50 m 60 - 70 m 80 - 90 m 100 - 110 m
Carbono
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BORDA REFERÊNCIA

Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Rhamnidium elaeocarpum

Rollinea sericea 2,9 1,8 0,3 4,9 6,1 1,0 2,1 0,0 3,2 3,4 1,2 2,0 0,1 3,3 3,5 2,1 2,2 0,3 4,6 4,8 10,0 ± 1,2

Roupala brasiliensis

Rudgea gardenioides 5,1 4,3 1,0 10,3 16,1 2,4 4,1 0,1 6,5 6,8 9,0 8,1 5,8 22,9 30,7 1,4 2,6 0,1 4,1 4,4 4,2 4,4 0,2 8,8 11,4 81,5 ± 7,5

Sapium glandulatum 1,0 2,1 0,0 3,2 3,4 0,6 ± 0,0

Sebastiania serrata 1,0 1,8 0,1 2,9 3,1 1,4 2,6 0,4 4,3 4,7 4,9 ± 3,0

Sessea brasiliensis 1,2 2,0 0,1 3,3 3,5 1,5 ± 0,0

Siphoneugenia densiflora 1,0 1,8 0,0 2,8 3,0 1,5 2,7 3,3 7,5 7,9 3,2 4,4 5,6 13,2 13,7 113,2 ± 27,8

Sloanea monosperma 1,2 2,0 0,1 3,3 3,5 3,0 2,7 0,2 5,9 6,7 1,4 2,6 1,9 5,8 6,2 1,1 2,2 0,1 3,3 3,5 89,7 ± 22,7

Solanum bullatum

Solanum cinnamomeum

Solanum pseudoquina        1,9 3,6 0,7 6,2 6,6 2,4 2,0 1,3 5,8 6,2 40,9 ± 6,7

Solanum tabacifolium

Solanum variabile 2,9 3,6 0,1 6,5 8,4 1,8 ± 0,2

Sorocea bonplandii 1,5 2,7 0,7 4,9 5,3 2,7 2,6 13,6 18,9 19,7 148,7 ± 57,7

Styrax pohlii 1,0 2,1 9,9 13,0 13,2 560,7 ± 0,0

Symplocos tetranda 1,2 2,0 0,0 3,2 3,5 0,2 ± 0,0

Tapirira guianensis 1,0 2,1 0,1 3,2 3,5 4,1 2,6 0,3 6,9 10,3 6,3 4,4 4,4 15,2 18,1 101,8 ± 25,1

Tovamitopsis paniculata 1,0 1,8 17,7 20,5 20,7 1,5 2,7 0,4 4,6 5,0 1,4 2,6 2,1 6,1 6,5 408,7 ± 104,5

Tovomitopsis fasciculata 2,4 2,0 0,3 4,7 5,1

Trema micrantha 5,7 3,6 37,8 47,1 50,8 8,1 4,3 12,2 24,5 30,1 2,4 4,1 1,1 7,6 7,8 3,0 2,7 1,6 7,2 7,7 1,4 2,6 0,5 4,4 4,8 564,8 ± 64,4

Trichilia clauseni

Trichilia elegans

Vernonia diffusa 1,0 1,8 2,6 5,4 5,6 102,8 ± 0,0

Vochysia magnifica 1,4 2,6 0,2 4,2 4,5 2,2 ± 0,0

Vochysia tucanorum 9,2 ± 3,7

Zanthoxylum rhoifolium 1,0 2,1 0,1 3,2 3,4 2,1 4,4 0,3 6,9 7,2 1,2 ± 0,0

Carbono
100 - 110 m0 - 10 m 20 - 30 m 40 - 50 m 60 - 70 m 80 - 90 m
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Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos (%) e valores de estoque de carbono acima do solo (MgCAS.ha-1) das espécies amostradas ao longo de 110 

metros da Borda Loteamento, Serra do Japi, Jundiaí, SP. DR - Densidade Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR - Dominância Relativa, IVI = 

Índice de Valor de Importância e IVIA - Índice de Valor de Importância Ampliado. 

 

 

Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Actinostemon communis

Alchornea glandulosa 2,0 2,8 0,2 4,9 7,4 0,3 ± 0,0

Alchornea triplinervia 14,0 8,3 19,6 41,9 46,4 13,4 5,1 7,1 25,6 31,3 18,6 7,0 26,6 52,2 61,6 33,3 11,5 50,8 95,7 112,6 20,0 7,1 40,0 67,2 79,1 18,0 5,3 18,6 41,9 54,0 6639,5 ± 189,2

Alibertia sp. 

Amaioua intermedia 1,7 2,3 1,5 5,5 7,9 1,2 2,4 0,0 3,6 5,2 35,9 ± 0,2

Andira fraxinifolia 1,0 1,7 0,3 3,0 4,3 0,5 ± 0,0

Aniba fimula

Aniba viridis 1,2 2,4 0,0 3,6 5,2 0,2 ± 0,0

Annona cacans 1,1 1,8 0,2 3,1 4,5 33,5 ± 0,0

Aspidosperma olivaceum 3,1 3,4 7,0 13,5 17,4 1,7 2,3 0,3 4,4 6,7 3,5 4,8 21,4 29,7 32,3 1,1 1,8 0,0 2,9 4,4 1937,7 ± 651,2

Athenea pereirae 1,2 2,4 0,0 3,6 5,2 0,3 ± 0,0

Baccharis semiserrata 8,0 8,3 5,6 21,9 31,6 1,0 1,7 0,0 2,8 4,0 170,1 ± 68,3

Baccharis sp. 1,7 2,3 0,1 4,1 6,5 2,6 3,8 1,7 8,1 11,7 90,0 ± 62,4

Bathysa meridionalis

Byrsonima intermedia 1,1 1,8 6,1 8,9 10,4 308,1 ± 0,0

Cabralea canjerana 6,2 5,1 1,0 12,3 15,3 8,5 7,0 19,9 35,3 41,5 2,6 3,8 2,0 8,4 12,1 2,4 4,8 0,8 7,9 9,5 4,5 3,5 0,8 8,8 11,7 1617,2 ± 209,6

Calycorectes psidiiflorus 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 5,1 4,7 1,4 11,1 13,5 2,4 2,4 5,6 10,3 13,5 1,1 1,8 1,0 3,8 5,3 397,1 ± 84,8

Campomanesia guazumifolia

Cariniana estrellensis

Casearia decandra

Cecropia pachystachya 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 9,5 ± 0,0

Cinnamomum stenophyllum

Clethra scabra

Connarus regnellii 1,7 2,3 0,5 4,5 6,9 10,0 ± 0,0

Cordia sellowiana 0,0 1,1 1,8 0,1 3,0 4,4 2,6 ± 0,0

Croton floribundus 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 12,9 ± 0,0

Cryptocarya moschata 1,0 1,7 0,3 3,0 4,3 1,1 1,8 0,0 2,9 4,3 0,6 ± 0,1

Cupania vernalis                    6,0 8,3 5,7 20,0 27,2 2,1 1,7 0,3 4,1 6,6 2,6 3,8 0,2 6,6 10,2 1,2 2,4 0,0 3,6 5,2 2,2 1,8 1,1 5,1 6,5 47,0 ± 11,1

Dalbergia villosa

Daphnopsis utilis

Esembeckia grandiflora

Eugenia aff. convexinervia 1,1 1,8 0,1 2,9 4,4 1,0 ± 0,0

80 - 90 m 100 - 110 m40 - 50 m 60 - 70 m0-10 m 20 - 30 mBORDA LOTEAMENTO
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Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Eugenia involucrata

Eugenia mosenii

Eugenia myrtifolia                                      1,2 2,4 0,1 3,6 5,2 1,1 1,8 0,1 2,9 4,4 0,5 ± 0,0

Eugenia neoverrucosa 1,0 1,7 0,1 2,9 4,2 3,4 4,7 0,2 8,2 13,0 3,4 ± 0,4

Eugenia pleurantha 1,1 1,8 0,1 2,9 4,4 1,0 ± 0,0

Eugenia pluriflora 1,2 2,4 0,5 4,0 5,6 16,5 ± 0,0

Eugenia sp.

Eugenia speciosa

Eupatorium laevigatum 4,0 2,8 0,6 7,4 12,2 0,9 ± 0,1

Ficus glabra 1,7 2,3 0,8 4,8 7,2 2,6 3,8 0,0 6,4 10,1 1,2 2,4 0,1 3,6 5,2 19,9 ± 9,4

Ficus sp. 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 0,6 ± 0,0

Moquiniastrum polymorphum

Guapira opposita 2,0 2,8 0,1 4,9 7,3 5,1 7,7 6,8 19,6 23,2 3,4 5,3 10,5 19,1 21,5 605,4 ± 150,9

Guatteria nigrescens

Heisteria silvianii 1,0 1,7 0,0 2,8 4,1 2,6 3,8 1,4 7,9 11,5 5,9 4,8 2,4 13,1 16,5 1,1 1,8 1,0 3,9 5,3 182,6 ± 26,1

Hirtella hebeclada 1,2 2,4 0,0 3,6 5,1 2,2 1,8 1,4 5,4 6,8 30,9 ± 9,0

Hybanthus atropurpureus 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 65,5 ± 0,0

Ilex dumosa 1,0 1,7 0,0 2,8 4,0 1,2 2,4 3,3 6,9 8,4 239,4 ± 0,0

Ilex paraguaiensis 1,1 1,8 0,0 2,9 4,4 0,7 ± 0,0

Inga sessilis 3,1 1,7 0,3 5,1 7,2 93,4 ± 31,3

Ixora gardneriana 2,1 3,4 0,9 6,3 8,9 5,1 4,7 3,0 12,8 16,7 1,2 2,4 0,4 3,9 5,5 2,2 3,5 12,6 18,3 19,8 184,7 ± 35,8

Lamonia ternata 2,0 2,8 1,3 6,1 8,5 4,6 ± 0,0

Leandra scraba

Lonchocarpus cf. nitidus 1,7 2,3 12,7 16,7 19,1 2,6 3,8 0,1 6,5 10,1 127,4 ± 89,5

Machaerium villosum 1,1 1,8 0,0 2,9 4,3 0,3 ± 0,0

Matayba eleaganoides 1,7 2,3 0,1 4,1 6,5 0,5 ± 0,0

Maytenus cf. ligustrina 1,0 1,7 1,5 4,3 5,6 1,7 2,3 0,0 4,0 6,4 1,4 ± 0,7

Maytenus gonoclada

Maytenus salicifolia 1,0 1,7 2,0 4,7 6,0 7,2 ± 0,0

Miconia langsdorffii

Miconia latecrenata 1,7 2,3 0,2 4,2 6,6 2,6 3,8 0,0 6,4 10,1 1,2 2,4 0,0 3,6 5,2 1,1 1,8 0,1 2,9 4,4 4,0 ± 0,9

Miconia pepericarpha

Mollinedia argyrogina 5,1 3,8 1,2 10,2 17,4 16,9 ± 11,4

Mollinedia elegans 1,0 1,7 0,6 3,3 4,6 2,4 4,8 0,2 7,3 10,4 1,1 1,8 0,1 3,0 4,4 1,2 ± 0,2

Mollinedia uleana 2,0 2,8 0,1 4,9 7,3 1,2 2,4 2,2 5,8 7,3 1,1 1,8 0,1 3,0 4,4 137,2 ± 78,3

Morfoespécie sp.1 1,7 2,3 2,3 6,3 8,7 2,6 3,8 7,5 13,9 17,5 1,2 2,4 1,6 5,2 6,7 2,2 3,5 8,1 13,8 16,7 1696,6 ± 107,3

Mouriri chamissoana 2,6 3,8 3,8 10,2 13,8 118,6 ± 0,0

Myrceugenia sp. 

Carbono
60 - 70 m 80 - 90 m 100 - 110 m0-10 m 20 - 30 m 40 - 50 m
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Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Myrcia cf. fallax 1,0 1,7 0,5 3,2 4,5 0,3 ± 0,0

Myrcia cf. formosiana

Myrcia cf. multiflora 2,2 1,8 0,1 4,1 7,0 1,3 ± 0,4

Myrcia retorta

Myrcia rostrata                         3,4 2,3 2,0 7,7 12,5 2,4 2,4 0,1 4,8 8,0 7,9 5,3 0,3 13,4 23,6 7,4 ± 0,4

Myrcia spendens

Myrciaria floribunda 1,0 1,7 2,8 5,5 6,8 5,1 7,0 1,3 13,3 17,3 5,1 7,7 0,3 13,1 20,3 1,2 2,4 0,4 4,0 5,6 28,9 ± 0,0

Myrciaria sp.

Myrsine umbellata 4,0 2,8 2,1 8,9 13,7 1,1 1,8 2,3 5,2 6,6 116,1 ± 62,0

Myrtaceae sp.1 2,6 3,8 0,5 6,9 10,5 2,8 ± 0,0

Myrtaceae  sp.2

Myrtaceae sp.3

Nectandra oppositifolia 2,0 2,8 0,6 5,4 7,8 2,1 1,7 3,1 6,9 9,5 1,7 2,3 0,1 4,1 6,5 1,1 1,8 6,5 9,4 10,9 339,5 ± 147,0

Ocotea aciphylla 5,1 7,7 6,1 18,9 22,5 4,7 2,4 16,3 23,4 26,5 3,4 1,8 0,4 5,6 8,0 697,1 ± 113,1

Ocotea bicolor 1,1 1,8 4,4 7,2 8,7 224,7 ± 0,0

Ocotea catharinensis 2,0 2,8 0,2 5,0 7,4 1,7 2,3 5,0 9,0 11,4 2,4 4,8 0,7 7,8 9,4 222,8 ± 87,8

Ocotea corymbosa 2,0 2,8 0,3 5,1 7,5 2,1 3,4 1,2 6,6 7,9 1,7 2,3 0,3 4,4 6,7 1,1 1,8 0,0 2,9 4,4 88,2 ± 35,0

Ocotea glaziovi 2,1 1,7 1,0 4,7 7,3 2,6 3,8 0,0 6,4 10,1 2,2 1,8 0,2 4,2 7,1 5,2 ± 0,8

Ocotea nutans

Ocotea odorifera 3,4 2,3 0,2 5,9 7,1 5,1 7,7 6,2 19,0 22,6 2,4 4,8 0,1 7,2 10,4 3,4 1,8 0,1 5,2 9,6 83,4 ± 25,4

Ocotea silvestris 4,1 1,7 17,9 23,7 26,9 5,1 7,0 19,1 31,2 35,2 526,5 ± 128,0

Ormosia minor

Pera obovata 2,4 4,8 0,3 7,5 9,0 12,4 ± 8,5

Persea willdenovii

Pimenta pseudocaryophyllus

Piper sp. 2,1 3,4 7,9 13,3 15,9 0,3 ± 0,0

Piptadenia gonoacantha

Piptocarpha macropoda

Pouteria caimito 2,1 3,4 5,9 11,3 13,9 1,1 1,8 1,4 4,3 5,7 76,8 ± 42,6

Prunus myrtifolia 2,0 2,8 0,2 5,0 7,4 2,1 3,4 0,4 5,9 7,2 2,2 1,8 0,1 4,1 7,0 35,5 ± 13,9

Psidium cf. rufum

Psychotria forsteronioides 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 0,3 ± 0,0

Psychotria sessilis 2,0 2,8 0,2 5,0 7,4 2,1 3,4 0,6 6,0 8,6 1,7 2,3 0,0 4,1 6,4 2,9 ± 0,5

Psychotria stachyoides

Psychotria suterella 14,4 5,1 25,7 45,2 63,3 5,1 7,0 0,2 12,2 19,4 10,3 7,7 0,5 18,5 32,9 24,7 7,1 1,8 33,7 63,7 3,4 5,3 0,2 8,8 13,1 60,1 ± 5,8

Psychotria velloziana 2,0 2,8 1,0 5,8 8,2 2,2 3,5 0,4 6,1 9,0 7,8 ± 2,2

Myrsine ferruginea 8,0 8,3 2,0 18,3 28,0 5,2 ± 1,3

Myrsine umbellata

Carbono
60 - 70 m 80 - 90 m 100 - 110 m0-10 m 20 - 30 m 40 - 50 m
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Espécies DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA DR FR DoR IVI IVIA

Rhamnidium elaeocarpum 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 1,7 2,3 0,0 4,1 6,4 1,2 2,4 0,1 3,6 5,2 2,5 ± 0,3

Rollinea sericea 4,0 5,6 0,4 10,0 14,8 0,9 ± 0,0

Roupala brasiliensis 2,2 1,8 13,2 17,2 20,1 699,4 ± 433,4

Rudgea gardenioides 1,1 1,8 0,4 3,3 4,8 7,3 ± 0,0

Sapium glandulatum

Sebastiania serrata

Sessea brasiliensis

Siphoneugenia densiflora

Sloanea monosperma 3,1 1,7 3,6 8,4 12,2 1,7 2,3 0,1 4,1 6,5 2,4 2,4 0,2 4,9 8,0 4,5 5,3 3,5 13,3 15,4 141,5 ± 25,8

Solanum bullatum 1,0 1,7 1,0 3,7 5,0 39,8 ± 0,0

Solanum cinnamomeum 1,0 1,7 0,1 2,8 4,1 290,6 ± 0,0

Solanum pseudoquina        4,0 5,6 0,4 10,0 14,8 0,7 ± 0,2

Solanum tabacifolium 1,1 1,8 0,1 3,0 4,4 1,2 ± 0,0

Solanum variabile 2,0 2,8 0,1 4,9 7,3 1,0 1,7 0,5 3,2 4,5 3,5 ± 2,2

Sorocea bonplandii 1,0 1,7 0,7 3,4 4,7 1,1 1,8 0,0 2,9 4,4 0,6 ± 0,1

Styrax pohlii 6,0 2,8 2,6 11,3 18,6 1,7 2,3 0,1 4,1 6,5 2,4 2,4 1,2 6,0 7,6 84,7 ± 28,8

Symplocos tetranda

Tapirira guianensis 1,1 1,8 1,9 4,7 6,2 56,6 ± 0,0

Tovamitopsis paniculata

Tovomitopsis fasciculata

Trema micrantha 2,0 2,8 1,8 6,6 9,0 3,1 3,4 2,1 8,6 12,5 5,1 4,7 1,1 10,8 18,0 2,4 4,8 0,1 7,2 10,4 1,1 1,8 1,4 4,3 5,7 107,7 ± 22,8

Trichilia clauseni 2,0 2,8 10,4 15,2 17,6 3,9 ± 0,0

Trichilia elegans 2,1 1,7 0,8 4,6 7,2 6,2 ± 3,4

Vernonia diffusa 10,0 2,8 34,0 46,8 53,1 1,0 1,7 0,0 2,8 4,1 2,6 3,8 10,6 17,0 20,6 660,2 ± 163,9

Vochysia magnifica 3,4 1,8 1,1 6,2 7,6 39,1 ± 15,2

Vochysia tucanorum 2,0 2,8 0,7 5,5 7,9 1,5 ± 0,0

Zanthoxylum rhoifolium 2,0 2,8 3,7 8,5 10,9 4,1 5,1 0,5 9,8 11,7 3,4 2,3 1,2 6,9 11,7 132,1 ± 34,4

60 - 70 m 80 - 90 m 100 - 110 m0-10 m 20 - 30 m 40 - 50 m
Carbono
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Capítulo 3 

EMPREGOS VERDES COMO MECANISMO DE REDUÇÃO DO 

DESEMPREGO E DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Michele Lins Aracaty e Silva, Maila Gomes Matos 

 

Resumo: O período conhecido como pós-guerra é marcado por inúmeras transformações 

na gestão dos países que buscavam a retomada do crescimento e a urgência na geração de 

emprego e renda e o start para a preocupação com os impactos ambientais. Em 2007, 

surge o termo Empregos Verdes, que designa atividades econômicas que contribuem para 

a redução de emissões de carbono que melhoram/conservam a qualidade ambiental, 

visando a redução dos impactos ambientais, a proteção da biodiversidade e fortalecer a 

Economia Circular. Assim, temos como objetivo analisar a implementação dos empregos 

verdes no Brasil e sua importância para redução dos impactos ambientais e do 

desemprego. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental do tipo 

descritiva e exploratória com o uso de material secundário e análise de conteúdo. A 

geração de empregos verdes constitui uma alternativa viável e relevante para reduzir a 

vulnerabilidade social, a miséria e a fome. 

 

Palavras-chave: Empregos verdes. Impactos ambientais. Economia circular. Redução do 

desemprego. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

conhecida como Comissão Brundtland, propondo estratégias ambientais alongo prazo. 

Em 1987, essa comissão apresentou seu relatório final com o título de “Nosso Futuro 

Comum”, no qual foi apresentado um conceito sobre desenvolvimento sustentável, que 

preconizava um sistema de desenvolvimento socioeconômico, com justiça social, 

explicitando a ligação entre economia e meio ambiente (SABEDOT, 2006). 

O conceito de Empregos Verdes que embasa a Iniciativa Empregos Verdes da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) procura articular as três dimensões da 

noção de sustentabilidade, sendo: a econômica, a social e a ambiental. (EMPREGOS 

VERDES, 2009). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) define 

Empregos Verdes como “os trabalhos de agricultura, atividades de fabricação, pesquisa 

e desenvolvimento, administração e serviço que contribuem de forma considerável para 

preservar ou restaurar a qualidade do meio ambiente”. Em outras palavras, os empregos 

ambientais são aqueles destinados a proteger e valorizar o meio ambiente ou os que levam 

sempre em consideração o seu impacto sobre a saúde do planeta e tentam minimizá-lo 

(ONU, 2020). 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os Empregos 

Verdes permitem: aumentar a eficiência do consumo de energia e as matérias-primas; 

limitar as emissões de gases de efeito estufa; minimizar os resíduos e a poluição; proteger 

e restaurar os ecossistemas e contribuir para a adaptação às mudanças climáticas. 

Para a ONU, é necessário reduzir drasticamente a emissão de gás carbônico e 

demais gases de efeito estufa, além de manter os catalisadores naturais de carbono, como 

oceanos, e a regeneração de solos, para realizar a descarbonização. E com isso, a 

descarbonização afetará as esferas econômicas e sociais, de modo que países e setores 

industriais realizem buscas para a substituição das atividades econômicas intensivas na 

emissão de carbono por outras com pouca emissão. 

A transição para uma economia mais sustentável e com redução dos impactos 

ambientais avalia o significado de contribuição de diferentes atividades econômicas para 

a redução de emissões de gases nocivos ou para melhoria e conservação da qualidade 

ambiental é um ato complexo. A transição para uma economia ambientalmente 

sustentável depende principalmente da adoção de novos padrões de consumo e produção. 

Em meio a discussão acerca da transição para uma economia ambientalmente 

sustentável surge a Economia Circular, que se caracteriza como uma economia que é 

restaurativa e regenerativa por princípio e tem como objetivo manter produtos, 

componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo, fazendo 

distinção entre ciclos técnicos e biológicos. A Economia Circular é concebida como um 

ciclo contínuo de desenvolvimento positivo que preserva e aprimora o capital natural, 

otimiza a produtividade de recursos e minimiza riscos sistêmicos gerindo estoques finitos 

e fluxos renováveis. Ela funciona de forma efetiva em qualquer escala. Esse novo modelo 

econômico busca, em última instância, dissociar o desenvolvimento econômico global do 

consumo de recursos finitos (FUNDAÇÃO ELLEN MACARTHUR, 2015, p. 05). 

Assim, temos como objetivo analisar a implementação dos empregos verdes no 

Brasil e sua importância para redução dos impactos ambientais e do desemprego. Trata-

se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental do tipo descritiva e 

exploratória com o uso de material secundário e análise de conteúdo. 

Nossa problemática de pesquisa se embasa na seguinte indagação: como o Brasil 

pode aproveitar a transição para uma economia ambientalmente sustentável e reduzir o 
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número do desemprego bem como o impacto ambiental? Podemos afirmar que o Brasil 

ao longo dos anos já apresenta número relevante de geração de empregos verdes, mas 

ainda necessitamos de um adequado processo de transição e uma legislação clara e 

acessível de forma a direcionar o processo de transição para uma economia mais 

sustentável. 

Dessa forma, este artigo está estruturalmente apresentado com: Introdução, 

Metodologia, Fundamentação Teórica, Conclusão e Considerações Finais e Referências.  

 

METODOLOGIA 

 

Neste item, relata-se o percurso metodológico usado para atingir o objetivo proposto de 

analisar a implementação dos empregos verdes no Brasil e sua importância para redução 

dos impactos ambientais e do desemprego. Para atingir tal propósito, utilizou-se de 

método qualitativo, com a finalidade exploratória e descritiva, por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental fazendo uso de observações e análise de conteúdo. 

Por ser trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que tem como função 

principal a análise do objeto, buscando descrever o estado da arte nos temas escolhidos: 

Desenvolvimento sustentável: origem e definição, histórico das conferências mundiais, 

sustentabilidade socioambiental, transição para uma economia da sustentabilidade: 

economia verde e economia circular e empregos verdes: origem e definição, procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

Quantos à análise de dados e resultados, prevalece uma análise de conteúdo com 

base em observações dos fatos e entendimento dos textos utilizados na construção do 

artigo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde a Pré-História, o ser humano tem uma relação direta com a natureza, devido a sua 

necessidade de subsistência. Entre os períodos Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais, 

o homem foi se adaptando ao meio ambiente, descobrindo novos instrumentos e novas 

técnicas de manipular a natureza, passando de nômade a sedentário. Somente há poucos 

séculos com o surgimento da prática de cultivo de grãos, domesticação e criação de 

animais, permitiu-se a fixação do homem, até então nômade, em um determinado espaço 

territorial, passando a constituir assentamentos e retirar do ambiente circundante os 

recursos necessários para sua sobrevivência (DUARTE, 2003, p.21). 

Para Rosa (2012), o processo de civilização só foi possível com a invenção da 

escrita. Desse modo, a história tem início com esse marco, nesse período a relação 

homem-natureza se torna mais intensa com a situação de sedentarismo das civilizações, 

assim como afirmou Gonçalves (2006), com a agricultura os homens se tornam 

sedentários e não mais nômades. 

No entanto, foi na Idade Contemporânea que a degradação do meio ambiente 

ganhou intensidade. As Revoluções Industriais são parte desse período, um avanço na 

tecnologia, um marco para sociedade, porém, segundo os autores Giannetti, Almeida e 

Bonilla (2007, p. 76) “a relação humanidade/ambiente mudou radicalmente com a 

invenção das máquinas que multiplicaram a capacidade do homem de alterar o ambiente”. 

No mundo contemporâneo, a sociedade vive um momento de produção e 

consumo, onde é necessário explorar os recursos da natureza para satisfazer a demanda. 

Para Kupstas (1997) a associação entre esse modelo de produção em série, adotado pelas 

indústrias, e as empresas de prestação de serviços caracterizam uma nova sociedade: a 

sociedade de consumo. Ademais, com as guerras mundiais, o meio ambiente sentiu o 
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impacto das ações humanas, ocasionando mudanças climáticas, poluição no ar, áreas 

desmatadas, degradação do solo, extinção de espécies e muitos outros problemas. 

Desse modo, na década de 60, os ideais ambientalistas foram disseminados, 

devido à preocupação com a atual situação do meio ambiente e seu impacto para as futuras 

gerações, a questão ambiental foi finalmente tratada somente no final da década de 60 e 

início da de 70, alguns episódios demonstravam a influência do crescimento desordenado 

na vida da população e na saúde do meio ambiente, tidos como mal necessário para o 

progresso. Mas, foi na década de 70 que o debate ganhou sustentação e escala mundial, a 

ONU, em 1972, realizou a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 

Ambiente das Nações Unidas, em Estocolmo, Suécia, foi nesse momento que os termos, 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável foram apresentados ao mundo, sendo um 

norteador das ações futuras. 

Assim, com o passar dos anos, a preocupação com a natureza foi se tornando cada 

vez mais presente na sociedade, sendo proposto o termo “Desenvolvimento Sustentável”. 

Segundo Barbosa (2008, p. 3) “o Desenvolvimento Sustentável é um processo de 

aprendizagem social de longo prazo, que por sua vez, é direcionado por políticas públicas 

orientadas por um plano de desenvolvimento nacional.” Ainda para a autora (2008) 

“assim, a pluralidade de atores sociais e interesses presentes na sociedade colocam-se 

como um entrave para as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável”. 

De acordo com Parente e Dias (1997, p. 179) “O conceito de Desenvolvimento 

Sustentável pressupõe um crescimento econômico atento e responsável, de maneira a 

extrair dos recursos e tecnologias disponíveis benefícios para o presente, sem 

comprometer as reservas que serão legadas às gerações futuras.” O termo, possui três 

pilares que são: o meio ambiente, a economia e a sociedade e foi consolidado em 1987. 

 

Histórico das Conferências Mundiais 

 

O processo de industrialização e as Guerras Mundiais trouxeram grandes impactos ao 

meio ambiente. Em contraponto, a ONU realizou diversos eventos, fóruns, reuniões e 

conferências mundiais, que reúnem os principais líderes mundiais para debater sobre a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Nessas conferências são 

acordadas metas, estratégias e ações que serão realizadas nos próximos anos. 

A Conferência de Estocolmo, foi a primeira realizada pela ONU sobre o 

Desenvolvimento Sustentável e o Meio Ambiente, ocorreu do dia 5 a 16 de junho de 1972, 

na cidade de Estocolmo, na Suécia, reuniu 113 países e seus principais líderes. Segundo 

Lacerda e Silva (2005), a Conferência de Estocolmo teve o grande mérito de haver 

alertado o mundo para o malefício que a deterioração do ecossistema poderia causar à 

humanidade como um todo. Nessa conferência, os principais objetivos apresentados 

foram reduzir a utilização de metais pesados na natureza, diminuírem o uso de pesticidas 

na agricultura, melhorar a qualidade da água, debater sobre as mudanças climáticas e 

muitas outras metas. 

Na oportunidade, os países desenvolvidos tiveram uma reação mais positiva em 

relação aos princípios e objetivos da conferência, os Estados Unidos se propuseram a 

reduzir a poluição com atividades industriais, com o pensamento de “desenvolvimento 

zero”. Entretanto, países em desenvolvimento, não concordaram em reduzir a poluição 

com suas atividades industriais, pois, impactaria diretamente na sua economia, com o 

pensamento “desenvolvimento a qualquer custo”. 

Em busca de um equilíbrio, surge o termo ecodesenvolvimento, segundo Carvalho 

(1987), a abordagem “ecodesenvolvimentista” entende o problema ambiental como um 

subproduto de um padrão de desenvolvimento, mas que o processo de desenvolvimento 
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somente se tornará possível pelo equacionamento do trinômio eficiência econômica, 

equidade social e equilíbrio ecológico. A ideia é de que não tem que haver escolha entre 

crescimento econômico ou preservação do meio ambiente. Parafraseando Machado 

(2005), a Conferência de Estocolmo foi um marco para história com uma nova forma de 

pensamento firmada na preservação ambiental, no desenvolvimento sustentável e 

econômico. 

A Eco-92, também conhecida como Cúpula da Terra, foi uma conferência 

realizada pela ONU em 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, reuniu vários líderes mundiais. 

Onde foi debatido sobre os problemas ambientais. Contou com a participação de 178 

países com o mesmo intuito da conferência anterior, discutir sobre a degradação do meio 

ambiente e as futuras gerações. 

Para Martins (2002), “as Conferências das Nações Unidas e os seus documentos 

finais respectivos sempre refletem o equilíbrio de forças internacionais quando foram 

realizadas”. A conferência deixou para países, empresas e pessoas alguns documentos 

que dão as diretrizes para um mundo sustentável, são eles: a Agenda 21, Convenção da 

Biodiversidade, Convenção da Desertificação, Convenção das Mudanças Climáticas, 

Declaração de princípios sobre florestas, Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento e a Carta da Terra. 

Na Eco-92 percebeu-se que deve haver uma união entre meio ambiente, economia 

e sociedade. Desse modo, na conferência, ficou acordado que os países em 

desenvolvimento iriam receber apoio financeiro e tecnológico, para crescer 

economicamente, mas sem degradar o meio ambiente. A Agenda 21 foi resultado da Eco-

92. Para Becker (1995, p. 60) “Entendidas como planos de ação, agendas são instrumentos 

de poder pelo fato de incluírem ou excluírem o que será discutido.” Ou seja, exerce 

influência na formação da “agenda” que orienta o debate internacional por parte de 

governos, instituições internacionais, ONGs, movimentos sociais, universidades e 

partidos políticos. 

A Conferência das Partes (COP) é uma convenção sobre a mudança de clima, 

realizada pela ONU, que vem analisando os impactos causados pelas emissões de gases 

de efeito estufa na atmosfera, causando o aquecimento da superfície e atmosfera da Terra. 

De acordo com o Observatório do Clima (2015, p. 3), o objetivo final desta 

Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos a ela relacionada que adote a 

Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as disposições pertinentes 

desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 

num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático.  

Segundo a CETESB-SP (2020), foi durante a COP1 em Berlim, contando com 

representantes de 117 países, que foi estabelecido o Mandato de Berlim, que teve como 

foco principal o consenso de todos os países em se tomar ações mais enérgicas quanto à 

mitigação do efeito estufa. 

Após 30 anos da primeira conferência, a ONU realizou entre os dias 26 de agosto 

a 4 de setembro de 2002, em Joanesburgo, África do Sul, a Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, com a participação de 189 países. Na Declaração de 

Joanesburgo sobre o Desenvolvimento (2002), os países assumiram o compromisso de 

construir uma sociedade global humanitária, equitativa e solidária, ciente da necessidade 

de dignidade humana para todos. Nessa conferência, a discussão não se limitou ao meio 

ambiente, foi ampliada a discussão acerca das causas sociais. Entre as medidas, seria a 

redução em 50% o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. 

Entre os principais objetivos da conferência estão o fortalecimento de acordos 

feitos anteriormente, especialmente a Agenda 21 e analisar novos temas que surgiram 

desde 1992. A Rio+10 produziu dois documentos importantes a Declaração Política e o 
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Plano de Implementação. Há, ainda, o compromisso de alcançar as metas de 

desenvolvimento internacionalmente acordadas, incluindo as contidas na Declaração do 

Milênio e as resultantes das grandes conferências das Nações Unidas e dos acordos 

internacionais firmados desde 1992. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

mais conhecida como RIO+20, aconteceu entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, no Rio 

de Janeiro, no Brasil, com a participação de 188 países, para discutir sobre a renovação 

do compromisso político com o desenvolvimento sustentável (ONU, 2012). 

Na Rio+20, foi adotado um documento chamado “O futuro que queremos”, 

definindo um Grupo de Trabalho Aberto (GTA), com objetivo de desenvolver um 

conjunto de objetivos para o desenvolvimento sustentável. Além de estabelecer que os 

ODS deveriam ser coerentes e integrados com a agenda de desenvolvimento das Nações 

Unidas para além de 2015. A erradicação da pobreza é o maior desafio global que o 

mundo enfrenta hoje, é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável 

(ONU, 2012). 

Entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015 foi a data de lançamento da Agenda 

2030 em Nova York, com a participação de 193 Estados-membros da ONU, composta 

por um conjunto de objetivos e metas universais que deverão ser realizadas até 2030. 

Entre os principais objetivos estão a erradicação da pobreza, combate à desigualdade e a 

fome zero. 

Reafirma-se que cada Estado tem, e exerce livremente, soberania plena e 

permanente sobre toda a sua riqueza, seus recursos naturais e sua atividade econômica 

(ONU, 2015). Assim, a ONU mostra que cada Estado tem sua soberania plena sobre o 

seu território, mas é da responsabilidade de cada Estado em conformidade com a os 

princípios, metas e objetivos da Agenda 2030, promover a melhora no desenvolvimento 

humano. 

A Agenda 2030 possui cinco dimensões que são: pessoas, planeta, prosperidade, 

paz e parceria. A preocupação da ONU nesse plano de ação, diferente de algumas 

conferências anteriores que focavam apenas com questões ambientais, tem como objetivo 

acabar com a pobreza e a fome, também a dignidade e igualdade para as pessoas, ou seja, 

uma dimensão social. 

O lema da nova agenda é “não deixar ninguém para trás”, contanto com a 

colaboração da sociedade. Pois, a dignidade humana é fundamental. Será feito o possível 

para resgatar aqueles que foram “deixados para trás”, ou seja, aqueles que estão na 

extrema pobreza, em vulnerabilidade e sem dignidade. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas hoje demonstram 

a escala e a ambição desta nova Agenda universal (ONU, 2015). A ONU com sua Força-

Tarefa na construção de Desenvolvimento Pós-2015, desenvolveu 16 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) temáticos, no qual foram propostos pelo Grupo de 

Trabalho Aberto sobre Desenvolvimento Sustentável (GTA-ODS), considerando o ODS 

17 de caráter transversal com o documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, como podemos observar na Figura 1. 

Além dos objetivos, a Agenda 2030 ainda possui 169 metas associadas. Os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável possuem três dimensões que são: econômica, 

social e ambiental, abrangendo temas como igualdade de gênero, saúde, educação, 

erradicação da pobreza, entre outras temáticas. Os ODS, apresentado na Figura1, 

orientarão as políticas de cada país que adotá-la pelos próximos quinze anos, não tendo 

sansões caso o país não alcance os objetivos. 

Em 2021, ocorreu em na cidade de Glasgow, na Escócia a 26.ª conferência das 

partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que buscou 
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pôr em prática os acordos das conferências anteriores e retomar os trabalhos para o 

alcance os desafios da Agenda 2030. 
   

Figura 1 - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

 
Fonte: ONU, Agenda 2030 (2015). 

 

Sustentabilidade Socioambiental 

 

De acordo com Teixeira (2021), a sustentabilidade é um conceito relacionado a 

conservação ou à manutenção de um cenário no longo prazo, de modo a lidar bem com 

possíveis ameaças. 

O termo socioambiental está relacionado aos problemas sociais em vínculo com 

os problemas ambientais, sendo assim, a sustentabilidade socioambiental tem como 

definição a preservação e manutenção do meio ambiente através das pessoas que vivem 

naquele meio, tendo como principal objetivo a garantia de que as necessidades das 

gerações futuras não sejam comprometidas pelo uso abusivo dos recursos naturais, já que 

são limitados, na atualidade. (2021). 

Ainda para o autor (2021), a noção de sustentabilidade surgiu baseada no 

entendimento de que os recursos naturais são finitos e ao longo do século XX, 

desenvolveu-se o entendimento de que o padrão mundial de produção e de consumo não 

teria condições de se manter. E então a partir das conferências promovidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo (1972) e no Rio (1992), incluiu-

se a visão de que a sustentabilidade deve incluir a questão social, promovendo e 

garantindo a qualidade de vida das gerações atual e futuras. 

A Sustentabilidade Socioambiental (SS) ganha importância à medida que a 

preservação do meio ambiente se torna cada vez mais um tema de grande relevância para 

a sociedade como um todo, gerando discussões e polêmicas que envolvem, 

principalmente, empresários, formuladores de políticas e acadêmicos (OLIVEIRA; 

BORGES; JABBOUR, 2005). 

A SS é uma definição que está sendo referente a um novo modelo, o 

desenvolvimento sustentável, o qual foi definido no relatório “Nosso Futuro Comum”, de 

origem da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 1983-1987. 

(PEREIRA; YEN-TSANG; MANZINI; ALMEIDA, 2011). 

O esgotamento de recursos naturais, a poluição do solo e águas subterrâneas por 

fontes industriais, os acidentes nucleares e químicos, os desastres provocados pelo 

homem, o aquecimento global da atmosfera e o efeito estufa, passaram a representar um 

verdadeiro desafio para a sociedade e para as empresas. (PEREIRA; YEN-TSANG; 

MANZINI; ALMEIDA, 2011). 

Segundo Barbieri (2007), o grande desafio para as empresas é a adaptação de sua 

gestão às demandas do meio ambiente. As preocupações ambientais não surgem 
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espontaneamente, são influenciadas por três grandes conjuntos de forças que interagem 

reciprocamente: governo, sociedade e mercado. 

 

Transição para uma Economia Sustentável: Economia Verde e Economia Circular 

 

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (2015), a Economia Verde é, portanto, 

uma economia onde os sistemas econômico-social estão organizados de forma a 

permitirem que a sociedade viva bem e dentro dos limites do planeta. Como tal, uma 

economia verde, engloba três dimensões: aumento da eficiência no uso dos recursos; 

resiliência dos ecossistemas e bem-estar das pessoas. Estas dimensões estão presentes na 

Figura 2, sendo possível a compreensão e as peculiaridades da Economia Verde e da 

Economia Circular. 

 

Figura 2 - Economia Verde e Economia Circular 

 
 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente (2015). 

 

O especialista da OIT em Econometria do Trabalho, Guillermo Montt, diz que “na 

América Latina e no Caribe, pelo menos 1 milhão de empregos serão gerados como 

resultado do uso de energias renováveis, maior eficiência energética em imóveis e maior 

demanda por carros elétricos e outras tecnologias de mudança no padrão de consumo para 

combater as mudanças climáticas.” Indicando que a região poderia gerar outros 4 milhões 

de postos de trabalho com o desenvolvimento da chamada “Economia Circular”.  

 Esse modelo econômico promove a reutilização, a reparação, a remanufatura, a 

reciclagem e a maior durabilidade de produtos, como uma alternativa ao modelo linear 

de extração, fabricação, uso e descarte que prevalece nas últimas décadas.  

 Assim, podemos definir a Economia Verde como “Aquela que resulta numa 

melhoria do bem-estar e da equidade social e, simultaneamente, reduz os riscos para o 

ambiente e a escassez ecológica, conforme podemos observar na Figura 3. Neste contexto, 

o investimento e a inovação deverão ser incentivados, sustentando, deste modo, o 

crescimento e favorecendo o aparecimento de novas oportunidades de negócio e de 

criação de emprego, com uma crescente utilização eficiente dos recursos.” Como tal, a 

Economia Circular constitui uma das componentes que integram a economia verde e que 

está essencialmente associada com a eficiência do uso dos recursos. (RIBEIRO; 

FONSECA e SANTOS, 2018). 
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Figura 3 - O Âmbito da Economia Verde e Criação de Riqueza 

 
Fonte: Santos (2016). 

 

  

Acerca da Economia Circular, caracteriza-se como uma economia que é 

restaurativa e regenerativa por princípio e tem como objetivo manter produtos, 

componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo, fazendo 

distinção entre ciclos técnicos e biológicos. A Economia Circular é concebida como um 

ciclo contínuo de desenvolvimento positivo que preserva e aprimora o capital natural, 

otimiza a produtividade de recursos e minimiza riscos sistêmicos gerindo estoques finitos 

e fluxos renováveis. Ela funciona de forma efetiva em qualquer escala. Esse novo modelo 

econômico busca, em última instância, dissociar o desenvolvimento econômico global do 

consumo de recursos finitos Fundação Ellen Macarthur (2015, p. 05). 

Outra informação importante, a respeito da aplicabilidade da Economia Circular 

é dada pela Confederação Nacional da indústria (CNI), Economia Circular já traz muitas 

oportunidades para a economia e a indústria brasileira, agregando e recuperando valor de 

modo mais resiliente e sustentável. Mas, para que a Economia Circular ganhe escala e 

realize todo o seu potencial, é necessário criar as condições facilitadoras para essa 

transição, como educação de melhor qualidade, políticas públicas específicas, 

infraestrutura voltada a circularidade e tecnologias inovadoras (CNI, 2018, p. 17). 

Para o Grupo Iberdrola (2021), a Economia Circular se propõe a reutilizar, reparar 

ou reciclar, aumentando a fabricação e o consumo sustentável, também será uma fonte de 

criação de empregos verdes. Dessa forma, além de reduzir os resíduos, economiza-se 

energia e contribui-se para evitar os danos irreversíveis causados em termos de clima, 

biodiversidade e poluição do ar, do solo e da água, devido à utilização dos recursos num 

ritmo que ultrapassa a capacidade da terra para os renovar. 

A Economia Circular tem como definição um avanço econômico para utilizar o 

uso de recursos naturais, por meio dos empregos verdes, aprimorando processos fabris, 

novos modelos de negócios diminuindo a dependência de matéria-prima virgem. A 

economia circular representa uma mudança do sistema que constrói resiliência em longo 

prazo, provocando novas oportunidades econômicas e de negócios, originando benefícios 

tanto para o meio ambiente quanto social (GRUPO IBERDROLA, 2021). 

A Economia Circular vem assim ajudar-nos a identificar como é que podemos 

diminuir os problemas associados à escassez ecológica e aumentar a eficiência com que 

usamos os recursos naturais. Como já vimos, esta é uma das componentes da Economia 

Verde (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2021). 
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A Economia Circular pode ser definida como “um modelo econômico 

regenerativo e restaurador por design, em que os recursos (materiais, componentes, 

produtos, serviço) são geridos de modo a preservar o seu valor e utilidade pelo maior 

período possível, aumentando assim a sua produtividade e preservando o capital natural 

e o capital financeiro das empresas e sociedade civil”. Desta forma, a circularidade dos 

produtos permite-nos ter uma economia mais verde, uma vez que contribui para uma 

maior eficiência na forma como usamos os recursos, tendo também implicações à baixa 

das emissões de CO2, uma vez que diminuímos a necessidade de extração de materiais 

do solo, bem como o seu transporte, conforme podemos observar na Figura 4.  

 

Figura 4 - A Lógica da Economia Circular 

 

 
Fonte: Purilub (2020). 

 

Uma vez que no meio ambiente os restos de alimentos voltam à terra como adubo, 

na Economia Circular não existe resíduo, todos os materiais podem tornar-se algo 

proveitoso no ciclo, seguindo conceito de do “berço ao berço”. Para especialistas, se 

algum material que não pode ser reutilizado, ele nem deveria existir. (PIMENTA, 2021) 

A economia circular ultrapassa o espaço e o foco das ações de gestão de resíduos 

e de reciclagem, visando um objetivo mais amplo que engloba a partir do redesenho de 

processos, produtos e modelos de negócio, até a otimização da utilização de recursos. 

(PIMENTA, 2021) 

Num contexto de Economia Circular, existem assim várias estratégias que as 

empresas podem adotar de forma a conseguirem prolongar o valor do produto durante o 

maior período possível, tal como descrito na Figura 5. 

A Economia Circular é um sistema industrial para reparar e regenerar, que traz 

benefícios ativos e estratégicos, da mesma forma que guia uma enorme capacidade de 

inovação, novos empregos e crescimento econômico. Baseia-se na ideia de reconstrução 

e circularidade que troca o conceito primário de fim de vida, alterando para energia 

renováveis, deletando o uso de produtos químicos tóxicos, visando a eliminação de 

resíduos por meio dos designs de materiais, produtos, sistemas e modelos de negócios 

(FUNDAÇÃO ELLEN MACARTHUR, 2021). 
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Figura 5 - Estratégias de Economia Circular 

 
 

Fonte: PBL (2017). 

 

De acordo com FEM (2021), o modelo econômico “extrair, produzir, desperdiçar” 

da atualidade está atingindo seus limites físicos. A economia circular procura reconstruir 

capital, garantido fluxos bem desenvolvidos de bens e serviços, mostrado no diagrama a 

seguir. 

Figura 6 - Diagrama do Sistema da Economia Circular 

 
Fonte: Ellen Macarthur Foundation (2021). 

 

Com esse diagrama do Sistema da Economia Circular, é possível ver benefícios 

em toda a cadeia. Além de reduzir a necessidade de extrair recursos naturais, essa 

dinâmica elimina desperdícios em toda a cadeia produtiva, representando economia para 

as indústrias, seus parceiros e para o consumidor. (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 

ADMINISTRAÇÃO, 2020) 

Empresas que investem na economia circular também melhoram a sua imagem 

diante os funcionários, consumidores e do Estado, sendo vistas como organizações 

responsáveis que zelam pelo bem-estar do planeta (2020). 

Conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o novo econômico agrega 

a valorização de boas práticas que aumentam a competitividade da produção nacional: 
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“Uma matriz energética mais limpa e renovável, por exemplo, contribui para a 

valorização da indústria nacional em um mercado que demanda cada vez mais 

sustentabilidade”. 

 

Empregos Verdes: origem e definição 

 

Em 1983, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Comissão Brundtland, propondo 

estratégias ambientais a longo prazo. Em 1987, essa comissão apresentou seu relatório 

final com título de “Nosso Futuro Comum”, no qual foi apresentado um conceito sobre 

desenvolvimento sustentável, que preconizava um sistema de desenvolvimento 

socioeconômico, com justiça social, explicitando ligação entre economia e meio ambiente 

(SABEDOT, 2006). 

O termo Empregos Verdes surgiu no ano de 2007 através de uma cooperação do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Confederação Sindical Internacional (CSI) e logo no 

ano seguinte a Organização Internacional dos Empregadores (OIE) também aderiu a esse 

termo. Esse tema, empregos verdes, tem como característica a preservação do meio 

ambiente mediante a novas formas de trabalho e emprego, onde o novo processo da 

economia verde reduz de forma gradiente os impactos ambientais. 

O emprego decente, o empreendedorismo e o valor à criatividade e à inovação são 

tema do objetivo 8.3, que incentiva a formalização e o crescimento de micro, pequenas e 

médias empresas. Uma preocupação especial é com o trabalho para grupos sociais 

específicos, como as mulheres, pessoas com deficiência e os jovens (8.5, 8.6 e 8.a). 

Além disso, a meta propõe o incentivo ao turismo sustentável (8.9), que gera 

empregos e promove a cultura, e o respeito aos direitos trabalhistas, inclusive de 

migrantes. 

Conforme a definição oficial do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA): 
Empregos verdes são empregos nos setores agrícola, industrial, de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), administrativo e de serviços que contribuem 

substancialmente para a preservação ou restauração da qualidade do meio 

ambiente. Específica, mas não exclusivamente, eles incluem empregos que 

ajudam a proteger ecossistemas e a biodiversidade; reduzem o consumo de 

energia, materiais e água mediante a utilização de estratégias de alta eficiência; 

descarbonizam a economia; e minimizam ou evitam por completo a geração 

de todas as formas de lixo e poluição (2008, p.17). 

 

O emprego decente foi determinado pela OIT (2009) conforme a melhoria de 

oportunidades para que mulheres e homens possam ocupar uma atividade decente e 

produtiva em condições de independência, igualdade, garantia e honestidade humana. O 

emprego decente é o que satisfaz as aspirações das pessoas em suas vidas profissionais, 

por oportunidades e salário; direitos; participação e reconhecimento; equilíbrio familiar e 

crescimento pessoal; justiça e igualdade de gênero. 

O conceito de Empregos Verdes que embasa a Iniciativa Empregos Verdes da OIT 

procura articular as três dimensões da noção de sustentabilidade: a econômica, a social e 

a ambiental (EMPREGOS VERDES, 2009). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) define 

Empregos Verdes como “trabalhos de agricultura, atividades de fabricação, pesquisa e 

desenvolvimento, administração e serviço que contribuem de forma considerável para 

preservar ou restaurar a qualidade do meio ambiente”. Em outras palavras, os empregos 

ambientais são aqueles destinados a proteger e promover o meio ambiente ou os que 
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levam sempre em consideração o seu impacto sobre a saúde do planeta e tentam 

minimizá-lo (ONU, 2020). 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os Empregos 

Verdes permitem: aumentar a eficiência do consumo de energia e as matérias-primas; 

limitar as emissões de gases de efeito estufa; minimizar os resíduos e a poluição; proteger 

e restaurar os ecossistemas e contribuir para a adaptação às mudanças climáticas. 

Neste contexto, o mundo precisa acelerar a transição para uma economia 

descarbonizada e ecológica. É uma transição que, além de ter o potencial de frear as 

mudanças climáticas, também pode se converter num autêntico motor de crescimento. 

Ela pode criar numerosos empregos verdes em vários setores, que é algo que já está 

acontecendo nos últimos anos tanto nos países ricos como nas economias emergentes. 

(BONELLI; LAZZARESCHI, 2016). 

É fundamental nos esforços voltados ao enfraquecimento da pobreza, e é um modo 

de compor um crescimento sustentável justo e incluso. Segundo Sugahara (2012), embora 

não haja parâmetros sólidos, reconhecidos internacionalmente, para justificar que 

construir negócios sustentáveis é mais rentável, entretanto há vários estudos e indícios 

concretos de que a “economia verde” vem sendo a responsável pelo crescimento dos 

empregos verdes (greenjobs). 

O significado de empregos verdes, para a OIT, resume as mudanças das 

economias, das empresas, dos ambientes de trabalho e dos mercados laborais em destino 

a uma economia sustentável que proporcione trabalho íntegro com baixo consumo de 

carbono. Esse tipo de trabalho tende a comprimir o choque das empresas dos diferentes 

setores da economia sobre o meio ambiente. Pode contribuir também para redução da 

necessidade de energia e matérias-primas e para evitar as emissões de gases de efeito 

estufa. Reduz, ainda, os resíduos e a contaminação, bem como restabelece os serviços do 

ecossistema, como a água pura e a proteção da biodiversidade. Os empregos verdes 

podem ser criados em todos os setores e empresas, bem como em áreas urbanas e em 

zonas rurais e incluem ocupações desde o trabalho manual até o altamente qualificado 

(SUGAHARA, 2010). 

Na Figura 7, podemos observar o agrupamento de atividades econômicas que 

podem incorporar novos padrões de produção e serem direcionadas para atividades 

verdes, destacamos: Extração mineral e indústria de base, Construção, comercialização, 

manutenção e uso de edifícios, Agricultura, pecuária, caça, pesca e agricultura e por fim, 

turismo e hotelaria.  

 

Figura 7- Agrupamento de Atividades Econômicas 

 
Fonte: OIT Brasil (2009). 
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Esses quatro tipos de atividades econômicas não são considerados completamente 

“verdes”, apesar de serem grandes geradores de novos Empregos Verdes, à medida que 

incorporam os novos padrões de produção de bens e serviços. Isso decorre através de 

serem, ao mesmo tempo, grandes empregadores e grandes emissores de carbono, além de 

consumirem em abundância a energia e os recursos ambientais que nem sempre são 

renováveis. Esse impacto ambiental no processo de produção atua negativamente no meio 

ambiente, mesmo que se pressuponha alguma forma de esverdeamento a fim de 

minimizar tais impactos. Os empregos criados para atender essas necessidades específicas 

só serão classificados como verdes se também atenderem às condições de trabalho 

decente. 

No Brasil, de 20 dos 35 setores foram classificados como parcialmente verdes, 

além de observarmos a existência de iniciativas que possibilitem a inserção de 

trabalhadores verdes. Como por exemplo, o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat (PBQP-H), a Etiqueta de Eficiência Energética em Edificações 

do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e o Selo Casa Azul 

da Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Governo Federal. 

Além disso, empregos verdes trabalha com três aspectos interligados, tratando de 

uma ideia que busca uma união entre o mercado de trabalho de forma sustentável, a 

produção de energia e os temas ambientais. 

De acordo com o Escritório de Carreiras da Universidade de São Paulo, temos 11 

áreas de empregos verdes com maior potencial nos próximos anos, como pode ser visto 

na Figura 8. 

 

Figura 8 - Carreiras Verdes com Maior Potencial 

 
Fonte: Escritório de Carreiras da USP (2020). 

 

De acordo com o Grupo Iberdrola (2021), surgirão profissões do futuro como 

consequência da descarbonização da economia e do desenvolvimento da economia 

circular, porém, outros serão mantidos ao se adaptarem à nova realidade verde. De acordo 

com os especialistas, estes são os setores com maior potencial para criar empregos verdes: 

Energia; Agricultura; Design; Turismo e Transporte. 

Como já foi explicado anteriormente, os empregos verdes têm como característica 

a preservação do meio ambiente mudando as formas de trabalho e emprego, então junto 

com a economia circular acrescenta-s8 novas formas de utilizar os recursos da natureza 

sem danificá-la desacelerando o uso da matéria-prima. (GRUPO IBERDROLA, 2021) 

Avaliar o significado de contribuição de diferentes atividades econômicas para a 

redução de emissões de gases nocivos ou para melhoria/conservação da qualidade 
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ambiental é um ato complexo. A transição para uma economia ambientalmente 

sustentável depende principalmente da adoção de novos padrões de consumo e produção. 

(EMPREGOS VERDES, 2009). 

Para a OIT, é possível reduzir essas transformações do modelo vigente em torno 

de seis grandes eixos, levando-se em conta as peculiaridades da economia brasileira, 

conforme segue: maximização da eficiência energética e substituição dos combustíveis 

fósseis por fontes renováveis; valorização, racionalização do uso e preservação dos 

recursos naturais e dos ativos ambientais; aumento da durabilidade dos produtos e 

instrumentos de produção; redução da geração, recuperação e reciclagem de resíduos e 

materiais de todos os tipos; prevenção e controle de riscos ambientais e da poluição visual, 

sonora, do ar, da água e do solo; diminuição e encurtamento dos deslocamentos espaciais 

de pessoas e cargas (2009). 

Segundo Candido (2020), a criação de empregos verdes tem a sua importância. 

De acordo com a ONU, cerca de 1,2 bilhão de empregos no mundo dependem de recursos 

diretos da natureza (como pesca, mineração etc.). Em dez anos, a organização calcula que 

72 milhões de empregos serão perdidos no mundo devido às mudanças climáticas — com 

o esgotamento de recursos naturais, por exemplo, ou calor tão intenso que seque rios ou 

torne impossível o trabalho em determinadas regiões). Até 2050, a Organização 

Internacional do Trabalho estima que a América Latina e o Caribe perderão 100 bilhões 

de dólares anuais devido às mudanças climáticas. 

Países como o Brasil, Alemanha e França estão comprometidos com o Acordo de 

Paris e deverão criar empregos verdes se quiserem atingir a meta de evitar o aumento de 

2ºC na temperatura global. Os empregos verdes também são uma saída para evitar as 

mudanças causadas pela crise climática (2020). 

Ainda para o autor (2020), serão necessários para possíveis investimentos diretos 

contra desastres naturais e ambientais, uma opção para trabalhadores em postos que 

deverão sumir no futuro devido à automatização do trabalho e durante a transição a uma 

economia sustentável. 

 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como objetivo de analisar a implementação dos empregos verdes no Brasil e sua 

importância para redução dos impactos ambientais e do desemprego, abordamos 

inicialmente o embasamento teórico tendo como proposito apresentar a definição do 

termo Desenvolvimento Sustentável, o histórico das conferências que norteiam a 

discussão para a sustentabilidade socioambiental e a discussão pioneira acerca da 

transição para uma economia da sustentabilidade que se baseia em Economia Verde, 

Economia Circular e nos Empregos Verdes como resultado deste processo de transição e 

da preocupação social e ambiental. 

Até 2030, a ONU estima que 18 milhões de empregos verdes serão criados em 

todo o planeta. Cerca de 15 milhões somente na América Latina e Caribe. Neste cenário, 

o Brasil teria quase metade das vagas, cerca de 7,1 milhões, seguido pelo México com 

2,1 milhões de empregos. Serão 22,5 milhões de empregos nas seguintes áreas: 

agricultura, energia renovável, construção, manufatura e silvicultura. 

Para cada dólar investido em empreendimentos verdes observa-se que a curto 

prazo os investimentos são mais rentáveis em comparação a investimentos não 

sustentáveis (WRI, Confederação Sindical Internacional e New Climate Economy, 2021). 

Por exemplo: Investir em energia solar fotovoltaica gera, em média, 50% vez mais 

empregos do que investir a mesma quantidade de dinheiro em combustíveis fósseis; A 

restauração de ecossistemas gera 270% mais empregos por dólar do que a produção de 
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petróleo e gás; Adaptações para eficiência energética geram 180% mais empregos por 

dólar do que combustíveis fósseis; Investir no transporte coletivo gera 40% mais 

empregos por dólar do que a construção de ruas e outros investimentos verdes também 

criam muitos de empregos em comparação a alternativas tradicionais, incluindo energia 

eólica, modernizações da rede elétrica, eficiência energética na indústria, infraestrutura 

para pedestres, bicicletas e para o carregamento de veículos elétricos. 

Essa análise é baseada em uma revisão de dezenas de estudos que incluiu 

comparações minuciosas em termos de geração de empregos. Para alguns tipos de 

investimentos, como em energia eólica e solar, havia fontes de dados disponíveis de 

muitos países, incluindo Brasil, China, Indonésia, Alemanha, África do Sul, Coreia do 

Sul e Estados Unidos. Para outros, porém, havia apenas um estudo– como infraestrutura 

para pedestres, infraestrutura ciclo viária e restauração de ecossistemas, para os quais 

havia estimativas disponíveis apenas sobre os Estados Unidos. 

O estímulo para o fomento de empregos verdes que visem um trabalho decente 

com foco nas pessoas, na sociedade e na sustentabilidade não constitui uma discussão tão 

recente, mas acreditamos que a pandemia de Covid-19 contribuirá para intensificar esse 

processo de transição bem como o direcionamento dos investimento que devem migrar 

de atividades tradicionais para atividades de baixo impacto em busca de um modelo de 

recuperação transformadora e sustentável que atenda aos preceitos da sustentabilidade 

(social, econômico e ambiental). 

A chamada Economia Verde bem como a Economia Circular já se apresenta como 

modelos adaptados ao modelo vigente e que tem como foco investimentos trilionários 

(EUA) ou políticas de planejamento de longo prazo (União Europeia) de forma a fomentar 

suas transições econômicas para modelos mais sustentáveis e com menos impacto social 

e ambiental. 

Para as economias emergentes (Brasil), olhamos para esta proposta de geração de 

empregos verdes como uma alternativa viável e relevante para reduzir a vulnerabilidade 

social, a miséria e a fome, presentes na realidade histórica destes países. 

Ademais, se bem articuladas, com uma adequada coordenação política e com a 

implementação de investimentos inovadores contribuirá para reduzir o efeito estufa, 

melhorar as condições de trabalho (trabalho decente), elevará a qualidade do emprego, 

melhorará a qualificação do capital humano, elevará o valor nominal dos salários, 

melhorará a organização de cadeias produtivas, intensificará a agricultura familiar 

(sustentável) e promoverá uma onda de igualdade e sustentabilidade num cenário de 

recuperação das economias no pós-pandemia. 

As descobertas até aqui são promissoras, mas é preciso realizar mais pesquisas, 

em particular, referentes aos países de baixa renda e soluções baseadas na natureza para 

o clima, o que sabemos até o momento é que o modelo tradicional precisa ser ajustado 

pois não atende ao novo momento da economia e só contribui para a geração de resíduos, 

impacto ambiental, pobreza, concentração de renda e de riqueza. 

Já temos relevantes exemplos de empregos verdes no Brasil, mas ainda temos 

muito a avançar principalmente em relação à possibilidade de termos uma política pública 

que direcione os investimentos privados para um processo de transição mais justa e 

sustentável de forma a reduzir o desemprego bem como os impactos sobre o meio 

ambiente.  
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Capítulo 4 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA CRIAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

MUNICIPAIS DE TRÊS RIOS/ RJ.       
 

Renata Nardelli Fernandes Ferraz, Julianne Alvim Milward-de-Azevedo. 

 

Resumo: O trabalho visou atualizar os cálculos do estudo realizado em maio de 2018, 

quanto à estimativa dos custos e benefícios de criação e implantação das seis Unidades 

de Conservação (UC) municipais de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, que ainda 

não foram consolidadas. Utilizou-se o método Sistema de Projeção de Investimentos 

Mínimos para Conservação (IMC), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para 

calcular os custos mínimos de investimentos e custeio de áreas protegidas. Com o IMC, 

os investimentos requeridos para consolidação das UCs foram tipificados em gastos 

com infraestrutura, equipamentos e consolidação. Para as despesas de custeio estimadas 

para o sistema foram tipificados os gastos com pessoal, administração, manutenção, 

contratação e operação de equipamentos. Observa-se a importância do uso desse método 

para a previsão de investimentos, a serem realizados na consolidação de áreas 

protegidas. Conclui-se que esse método é uma ferramenta eficaz para tipificação de 

gastos relativos às UCs.  
 

 

Palavras-chave: Áreas Protegidas. Benfeitorias. Gastos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional, o avanço tecnológico e o consumo desenfreado resultam 

em uma expansão na utilização de recursos naturais e no lançamento de poluentes nas 

superfícies terrestres e na atmosfera. A preocupação e o desafio para sua proteção e 

conservação vêm despertando a atenção de diversos agentes que compõem a sociedade, 

em âmbito mundial. O número de criação e implementação das Unidades de 

Conservação (UCs), por sua vez, vem se elevando, buscando garantir o equilíbrio das 

espécies e da biodiversidade para as presentes e futuras gerações (IBAMA apud 

COSTA, 2017; MILWARD-DE-AZEVEDO et. al., 2016). E, como já exposto por 

Rylands e Brandon (2005), Almeida et al. (2011) e Silvério Neto et al. (2015) a 

conservação de ecossistemas naturais em UCs, com vista à proteção da diversidade 

biológica, tem sido a estratégia mais utilizada. 

Com a instituição do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), por 

meio da Lei n° 9.985/00, no Brasil foram estabelecidas diretrizes e normas que abordam 

a forma de criação e implantação, assim como a forma que é gerida as UCs. No entanto, 

conforme exposto por Faria (2004), apenas o ato de criação da UC não assegura o 

patrimônio natural e cultural de uma nação. 

Segundo Costa (2017), a questão relatada por Faria (2004) se reflete nos 

processos atuais de criação e implantação das UCs, onde mesmo após a instituição do 

SNUC, unidades são criadas e se tonam apenas ‘parques de papel’, sem informações 

sobre a área criada e sem objetivos da criação que auxiliariam o planejamento para um 

manejo eficaz. Terborgh e Schaik apud Costa (2017) constataram que grande parte das 

UCs do mundo é chamada de ‘parques de papel’, esse termo refere-se às UCs que foram 

criadas, mas que não saíram do papel de fato. Ou seja, UCs criadas e não implantadas, 

ou quando implantadas, não alcançam um nível satisfatório de manejo. 

Quando as UCs são implantadas e tem nível satisfatório de manejo os benefícios 

gerados são diretos para toda a sociedade. Entender como o ecossistema se relaciona 

como esses benefícios e serviços ecológicos funcionam é fundamental para a melhoria 

de políticas públicas quando se fala do desafio de juntar o bem-estar humano, 

desenvolvimento e conservação. 

Tendo em vista os fatores citados acima, o custo do investimento em UCs 

significa um retorno imediato na forma de benefícios para a sociedade e para a proteção 

da diversidade biológica, o que faz necessário uma tipificação dos gastos para uma 

melhor eficácia do investimento. O Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para 

Conservação (IMC), do Ministério do Meio Ambiente (MMA) busca suprir lacunas 

sobre o tamanho, o custo, os investimentos em infraestrutura e equipamento e realizar 

projeções de cenários futuros. Com essa ferramenta é possível fazer um melhor controle 

da contabilidade, planejar melhor os investimentos e selecionar gastos prioritários para 

investimento o que ajuda a subsidiar as tomadas de decisão e na saúde financeira das 

UCs.  

É nesse contexto que o estudo se apresenta em atualizar os cálculos do estudo 

realizado em maio de 2018 (FERRAZ, 2018), quanto à estimativa dos custos e 

benefícios de criação e implantação das seis UCs municipais de Três Rios – 4 Áreas de 

Proteção Ambiental (APA), 1 Parque Natural Municipal e 1 Monumento Natural –, no 

estado do Rio de Janeiro. Isso se justifica em função dessas UCs decorrido quatro anos 

da realização do trabalho inicial ainda não possuírem plano de manejo, somente os seus 

decretos de criação. Costa (2017) e Barbosa (2017), em seus respectivos estudos, 

analisarem a eficácia de gestão dessas UCs e consideraram essas Unidades como 
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‘parques de papel’, por apresentarem uma eficácia precária de gestão e não serem ainda 

implantadas.  

Pretende-se com os resultados da pesquisa contribuir para que os gestores 

possam encontrar soluções para um melhor gerenciamento, ter base para justificar a 

implementação de fato dessas UCs e ter uma previsão do investimento necessário para a 

consolidação dessas áreas. Daí a atualização dos cálculos para abril de 2022. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento desse estudo, conforme Vergara (2000) quanto aos fins caracteriza-

se pelo seu caráter exploratório e analítico-descritivo. Quanto aos processos utilizados 

para o desenvolvimento de sua investigação, a pesquisa foi bibliográfica e documental, 

além de ter se constituído em um estudo de caso. Os dados referentes as seis UCs 

municipais foram obtidos por meio do gestor responsável pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Agricultura (SEMMA) do município e sua equipe.  

 

Caracterização das áreas de estudo 

 

O município de Três Rios situa-se na região Centro-Sul Fluminense do estado do Rio de 

Janeiro, corresponde à área do Vale do Paraíba, fazendo fronteira com o estado de 

Minas Gerais. Esse possui uma área de unidade territorial de 324,686 km², com 

densidade demográfica de 237,42 hab/km² e a população estimada de 79.402 habitantes 

(IBGE, 2016). O município encontra-se inserido parcialmente na Região Hidrográfica 

Médio Paraíba do Sul, pertencente ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) Médio 

Paraíba do Sul e na Região Hidrográfica Piabanha, pertencente ao CBH Piabanha 

(COMITÊ PIABANHA apud COSTA, 2017). 

O município de Três Rios está inserido no bioma Mata Atlântica, e a vegetação 

predominante da microrregião ao qual faz parte é a Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana, podendo encontrar outras vegetações (INEA apud COSTA, 2017). 

Segundo Rodrigues (2007) e Faria (2012) mencionados no trabalho desenvolvido por 

Costa (2017), atualmente o município apresenta apenas 0,1% de sua cobertura florestal 

original, 57,3% do território está coberto por pastagens e 35,6% por vegetação 

secundária, sendo que 2,8% da cobertura vegetal do município situam-se na área 

urbana. 

A topografia da região é marcada pelo chamado ‘mar de morros’ constituído por 

morros arredondados com elevações que variam entre 100 e 200m (INEA apud 

COSTA, 2017). O solo da região é Latossolo Vermelho Amarelo marcado pelo tipo 

argiloso, sendo que, abaixo de cinco metros de profundidade, a predominância é 

rochosa. Já o clima predominante é o mesotérmico com verão quente e chuvoso, e 

inverno frio e seco. Devido ao clima quente e úmido, a temperatura média anual é de 

23°C, variando de 14,4 °C a 37,4 ºC, com índice de precipitação pluviométrica anual de 

1.300 mm, conforme exposto por Gomes et al. (2013) e Silva (2014) mencionados no 

trabalho desenvolvido por Costa (2017). 
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Figura 1 – Localização do município de Três Rios/ RJ. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

No município de Três Rios há sete UCs: uma de gestão estadual, o Refúgio de 

Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba (REVISMEP), com sede em Volta Redonda 

(INEA, 2022); e, as demais  UCs de gestão municipal, que são objeto desse estudo.  As 

seis UCs municipais correspondem a aproximadamente 80% do território do município. 

 

Figura 2 – Localização das UCs Municipais de Três Rios/ RJ. 

 
Fonte: Costa, 2017. 

 

Essas UCs variam entre os grupos e categorias, sendo quatro do grupo de uso 

sustentável representadas por Áreas de Proteção Ambiental (APA), e duas de proteção 

integral sendo um Parque Natural e um Monumento Natural. Essas UCs são geridas 

pela SEMMA de Três Rios/RJ, sendo o gestor responsável pelas seis unidades, 

concomitantemente, o próprio secretário de Meio Ambiente. Maior detalhamento dessas 

UCs pode ser visualizado no quadro, a seguir.  
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Quadro 1 – Unidades de Conservação Municipais de Três Rios. 

Unidade de 

Conservação 

Grupo Área (ha) Instrumento 

Legal de 

Criação 

Outros 

Instrumentos 

Legais 

APA Bemposta Uso 

sustentável 

19.942,49 Decreto 

municipal nº 

4.599 de 2012 

- 

APA Lago do 

Caça e Pesca 

Uso 

sustentável 

32,94 Lei municipal n° 

2.182 de 1998 

Lei municipal n° 

3.478 de 2010 

APA Vale do 

Morro da Torre 

Uso 

sustentável 

4.236,59 Decreto 

municipal 4.601 

de 2012 

- 

APA Santa-Fé Uso 

sustentável 

1.841,22 Lei municipal n° 

4.600 de 2012 

- 

Parque Natural 

Municipal de 

Três Rios 

Proteção 

Integral 

26,2 Lei municipal n° 

2028 de 1.996 

Lei municipal 

3.476 de 2010 

MONA 

Municipal 

Encontro dos 

Três Rios 

Proteção 

Integral 

267,53 Lei municipal n° 

1.756 de 1991 

Lei municipal n° 

3.477 de 2010 

Fonte: Costa, 2017. 

 

Em consulta com a equipe da SEMMA do município de Três Rios, em abril de 

2022, foi constatada a inexistência de plano de manejo para todas as UCs dessa esfera 

de governo. Isso reforça a importância do método Sistema de Projeção de Investimentos 

Mínimos para Conservação (IMC), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para 

calcular os custos mínimos de investimentos e custeio de áreas protegidas, com vista à 

previsão de investimentos, a serem realizados na consolidação dessas áreas protegidas 

no município. 

Mais adiante, tem-se a exposição de algumas imagens das seis UCs municipais 

para ilustrar esses espaços. 

 

Figura 3 – APA Bemposta. 

  
Fonte: Acervo NEGUC. 
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Figura 4 – APA Lago do Caça e Pesca. 
 

 
Fonte: Acervo NEGUC. 

 

Figura 5 – APA Vale do Morro da Torre. 

  
Fonte: Acervo NEGUC. 

 

Figura 6 – APA Santa-Fé. 

  
Fonte: Acervo NEGUC. 
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Figura7 – Parque Natural Municipal de Três Rios. 

  
Fonte: Acervo NEGUC. 

 

Figura 8 – MONA Municipal Encontro dos Três Rios. 

  
Fonte: Acervo NEGUC. 

 

Método IMC 

 

O método Sistema de Projeção de Investimentos Mínimos para Conservação (IMC) 

utilizado para a realização desse estudo é um dos produtos do Grupo de Trabalho de 

Sustentabilidade Financeira, criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) sob 

coordenação da organização não governamental The Nature Conservancy (TNC), do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio); além disso, conta com a participação do 

Departamento de Áreas Protegidas (DAP/MMA), da Conservação Internacional do 

Brasil e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). 

O IMC conta com um conjunto de planilhas de cálculo, que é executado em 

programas que permitem a leitura e a gestão desses, como exemplo para o presente 

trabalho foi utilizado o programa Microsoft Office Excel. Com esse método é possível 

estimar os investimentos e despesas de custeios mínimos de uma unidade de 

conservação ou de um grupo de unidades. Ajudando a suprir lacunas sobre o tamanho, 

quanto se gasta e quanto custa, além de estipular os investimentos em infraestrutura e 

equipamento nas sedes dos órgãos gestores e escritórios regionais e realizar projeções 

de cenários futuros (MMA, 2008).  

Esse conjunto de planilhas, do método IMC, é composto por sete abas, sendo: 

‘instruções’; ‘tabela UCs; ‘constantes’; ‘investimentos’; ‘resumo categoria’; ‘resumo 
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bioma’; e ‘versão’. Apenas três dessas abas – tabela UCs, constantes e investimentos –, 

contém campos que precisam ser modificados pelo usuário, as demais são preenchidas 

automaticamente. Para o desenvolvimento do presente trabalho foi produzido um 

arquivo constituído com as seis UCs geridas pelo município. Para o preenchimento das 

características das UCs foram utilizados documentos e dados concedidos pela SEMMA 

de Três Rios. 

Além disso, para a calibração de custos foram utilizados valores plotados no 

trabalho ‘Pilares para a Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação’, publicado em 2009, pelo Ministério do Meio Ambiente, para UCs 

estaduais. Sendo assim, os valores foram gerados automaticamente pela planilha 

eletrônica, do método IMC, após inclusão manual dos dados. 

Tendo em vista que a pesquisa desenvolvida em maio de 2018 teve os valores 

monetários gerados pela planilha, com base no ano de publicação do trabalho pelo 

MMA em 2009, optou-se por realizar a sua atualização naquele momento pelo Índice de 

Preços ao Consumidor (IPCA), medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a partir do instrumento ‘Calculadora do Cidadão’ do Banco 

Central do Brasil, disposto em seu sítio eletrônico. O mesmo foi realizado nesse 

momento de atualização – março de 2022 –, a partir dos dados estimados em maio de 

2018.  É importante observar que a primeira estimativa de custos realizada em maio de 

2018 se justificou em função do Projeto de Lei 6.814/2017 – que visava a atualização de 

valores de licitação, que se encontravam congelados há 20 anos, ser dado pelo IPCA, 

com vista a melhoria da eficiência das compras governamentais –, que estava em 

tramitação na câmara dos deputados em julho de 2018. Vale ressaltar que a correção da 

inflação é prevista na Lei de Licitações 8.666/93. Segundo publicação no Jornal Valor 

Econômico, no dia 9 de abril de 2018, “(...) cerca de 85% dos órgãos da administração 

direta realizam pregões deficitários”, por conta desse ‘congelamento’ (CAMAROTO, 

2018). Apesar dessa atualização prevista em decreto valer para as compras da União 

Federal, ela serve como base de parâmetro para análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As informações foram geradas a partir dos dados fornecidos pelo gestor responsável 

pela SEMMA do município e sua equipe. 

 

Investimento Mínimo para a Consolidação das UCs 

 

Com a metodologia utilizada, foi possível estimar os investimentos mínimos necessários 

para a consolidação das seis UCs municipais, com os valores atualizados pelo IPCA de 

março de 2022, a partir dos valores calculados em maio de 2018, pela primeira 

estimativa de custos realizada no primeiro trabalho desenvolvido. Foram atualizadas as 

estimativas de gastos com investimento mínimo para a consolidação das seis áreas 

protegidas municipais; e, categorizados em infraestrutura, equipamentos e consolidação.  

 

➢ Infraestrutura 

 

A infraestrutura é o principal item de investimento de qualquer sistema de área 

protegida e envolve base de apoio e fiscalização, centro de uso múltiplo, centro de 

visitante, infraestrutura de administração, escritórios regionais, sede do órgão gestor e 

trilhas. Para as seis UCs sob a gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
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Agricultura do município, o custeio da infraestrutura ficou estipulado conforme o 

quadro, a seguir. 

 

Quadro 2 – Valores descriminados para infraestrutura das UCs. 

Infraestrutura Valor em milhões 

Classe de despesa Unidade  Total (R$)/ 2018 Total (R$)/ 2022 

Base de apoio e fiscalização 6 0,5 0,64 

Centro de uso múltiplo 4 2,0 2,55 

Centro de visitante 4 1,5 1,91 

Infraestrutura de administração 

e gestão das UCs 

6 2,5 3,18 

Escritórios regionais 1 0,0 0,0 

Sede de órgão gestor 0 0,0 0,0 

Trilhas 5 0,16 0,20 

 Total 6,66 8,48 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Para o levantamento desses valores foi levado em conta que algumas UCs 

atraem números significativos de visitantes, o que faz necessário a construção de centro 

de visitantes e centro de uso múltiplo. No entanto, não se faz necessário a presença 

dessa estrutura em todas as UCs. Isso causaria um aumento de custo, que não 

necessariamente aumentaria a quantidade de visitantes, o que resultaria em um sistema 

oneroso. Para o presente trabalho foi levado em conta a necessidade de construção de 

centro de visitante e centro de uso múltiplo em quatro das seis UCs, são elas: o Parque 

Natural Municipal de Três Rios, a APA Vale do Morro da Torre, APA Ambiental 

Bemposta e APA Santa-Fé. 

 

➢ Equipamentos 

 

Os gastos com equipamentos, como já foi observado, também foram estimados e 

representam parte fundamental dos investimentos a serem feitos, pois são fundamentais 

no funcionamento das UCs. 

 

Quadro 3 – Valores descriminados para equipamentos das UCs. 

Equipamentos Valor em milhões 

Classe de despesa Unidade  Total (R$)/ 2018 Total (R$)/ 2022 

Veículo terrestre nas UCs 6 1,0 1,27 

Veículo terrestre na Sede 0 0,0 0,0 

Veículo Terrestre nos 

escritórios regionais 

0 0,0 0,0 

Lancha cabinada 2 0,33 0,57 

Voadeira/ inflável 2 0,0 0,0 

Barco de patrulha 1 0,5 0,64 

Barco de patrulha Marinha 0 0,0 0,0 

Equipamento para pessoal da 

infraestrutura de administração 

e gestão das UCs 

30 0,16 0,20 

Equipamento para pessoal dos 

escritórios regionais 

3 0,0 0,0 
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Equipamento para pessoal da 

sede 

3 0,0 0,0 

Equipamento de serviço 

comum dos escritórios 

regionais 

1 0,0 0,0 

Equipamento de serviço 

comum da sede 

0 0,0 0,0 

 Total 1,99 2,68 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

➢ Consolidação 

 

Para que as UCs sejam consolidadas e saiam do papel se faz necessária a elaboração de 

plano de manejo e, para tal, a efetivação da demarcação e regularização fundiária. Cada 

UC deve dispor do seu plano de manejo e precisam ser periodicamente atualizados, para 

esse trabalho foi programada a atualização para cada dez anos baseado no trabalho 

‘Pilares para Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação’, publicado em 2009. Ao serem criadas, as áreas protegidas precisam ser 

demarcadas em campo. O custo dessa demarcação depende de vários fatores, como: a 

área do terreno e a presença de corpos d’águas. Para isso foi utilizado um custo médio 

por km de perímetro. A regularização fundiária envolve os estudos sobre a situação 

fundiária da área, desapropriação, pagamento pelas terras privadas e pelas benfeitorias. 

Para o presente trabalho foi considerado apenas os custos dos estudos fundiários, pois 

não foram obtidos dados consistentes para calcular esses custos. 

 

Quadro 4 – Valores descriminados para consolidação das UCs. 

 Valor em milhões 

Classe de despesa Total (R$)/ 2018 Total (R$)/ 2022 

Plano de manejo 2,0 2,55 

Demarcação 0,33 0,57 

Regularização 

fundiária 

0,5 0,64 

Total de investimento 2,83 3,76 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Para que as seis UCs sob a gestão do município de Três Rios sejam consolidadas 

se faz necessário o investimento de R$ 3,76 milhões atualizados, conforme o IPCA de 

março para 2022.  

 

 

Despesa de custeio para o sistema (manutenção) 

 

Utilizando o método IMC foi possível estimar as despesas de custeio para o sistema das 

UCs. Foram estimados os gastos com pessoal, administração, manutenção, contratação 

e operação do equipamento e programas de gestão.  

 

 

 

 

➢ Pessoal 
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Para que não haja impasse ao se tratar das demandas de UCs de categorias distintas, o 

método IMC utiliza uma estimativa do número mínimo necessário dos parâmetros, 

como exemplo número de pessoas. Em relação as seis UCs foi estipulada a necessidade 

de 69 pessoas. Essas pessoas são consideradas a base da gestão das UCs, são os 

responsáveis por administrar, auxiliar, fiscalizar a integridade da área, a construção de 

aceiros e estradas, vigilância, observação e monitoramento da área em relação aos usos 

não apropriados, como fogo e caça, e ao comportamento dos visitantes, entre outros. 

 

Quadro 5 – Valores descriminados para a despesa com pessoal das UCs. 

Pessoal Valor em milhões 

Categoria de despesa Unidade  Total (R$)/ 2018 Total (R$)/ 2022 

Pessoal de campo 33 0,66 0,84 

UCs: pessoal técnico e auxiliar 12 0,5 0,64 

UCs: pessoal especializado 18 0,66 0,84 

Escritórios regionais: pessoal 

técnico/ auxiliar 

2 0,0 0,0 

Escritórios regionais: pessoal 

especializado 

1 0,0 0,0 

Sede: pessoal técnico e auxiliar 2 0,0 0,0 

Sede: pessoal especializado 1,32 0,16 0,20 

 Total 1,98 2,52 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

➢ Administração 

 

Para as despesas de custeio com a administração, foi levado em conta as bases de apoio 

e fiscalização, os centros de uso múltiplo e centro de visitante, a infraestrutura de 

administração e gestão das UCs, a abertura e manutenção de trilhas, sede do órgão 

gestor, escritórios regionais, conselhos, eletricidade, água, comunicação e internet para 

as UCs. 

 

Quadro 6 – Valores descriminados para despesa com pessoal das UCs. 

Administração Valor em milhões 

Categoria de despesa Unidade  Total (R$)/ 2018 Total (R$)/ 2022 

Base de apoio e fiscalização 6 0,0 0,0 

Centro de uso múltiplo 4 0,16 0,20 

Centro de visitante  4 0,16 0,20 

Infraestrutura de administração e 

gestão das UCs 

6 0,16 0,20 

Trilhas (Km) 1 0,0 0,0 

Sede do órgão gestor 0 0,0 0,0 

Escritórios regionais 1 0,0 0,0 

Conselhos 6 0,16 0,20 

Eletricidade, água, comunicação 

e internet para as UCs 

6 0,33 0,57 

 Total 0,97 1,37 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

➢ Manutenção, contratação e operação dos equipamentos 
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Com a manutenção, a contratação e operação de equipamentos foram levadas em conta 

os veículos, as horas de voo, as lanchas cabinadas e voadeiras, os barcos de patrulha e 

os equipamentos utilizados nas UCs, na sede e no escritório regional. 

 

Quadro 7 –  Valores descriminados para despesa com manutenção, contratação e 

operação do equipamento das UCs.  

Manutenção, contratação e 

operação do equipamento 

Valor em milhões 

Categoria de despesa Unidade  Total (R$)/ 2018 Total (R$)/ 2022 

Veículo terrestre nas UCs 6 0,33 0,57 

Veículo terrestre na Sede 0 0,0 0,0 

Veículo terrestre nos 

escritórios regionais 

0 0,0 0,0 

Horas de voo de avião  0 0,0 0,0 

Horas de voo de helicóptero 0 0,0 0,0 

Lancha cabinada 2 0,16 0,20 

Voadeira/ inflável 2 0,0 0,0 

Barcos de patrulha 1 0,16 0,20 

Barcos de patrulha Marinha 0 0,0 0,0 

Equipamentos para pessoal da 

infraestrutura de 

administração e gestão das 

UCs 

30 0,0 0,0 

Equipamentos para pessoal da 

Sede 

3 0,0 0,0 

Equipamentos para pessoal 

dos escritórios regionais 

3 0,0 0,0 

Equipamentos de serviços 

comuns dos escritórios 

regionais 

1 0,0 0,0 

Equipamentos de serviços 

comuns da Sede 

0 0,0 0,0 

 Total 0,65 0,97 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

➢ Programa de gestão 

 

Para os programas de gestão foram levados em conta as despesas com a atualização 

periódica dos planos de manejo, as pesquisas dirigidas a problemas de gestão e 

monitoramento, ao fundo de indenização por abate de gado por predadores, aos 

programas de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas, aos 

programas de combate de fogo e com o marketing do sistema de UCs. 
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Quadro 8 – Valores descriminados para despesa com programas de gestão das UCs. 

Programa de Gestão Valor em milhões 

Categoria de despesa Total (R$)/ 

2018 

Total (R$)/ 

2022 

Atualização periódica dos planos de manejo 0,16 0,20 

Pesquisa dirigida a problemas de gestão e 

monitoramento 

0,0 0,0 

Fundo de indenização por matanças de gado 

por predadores 

0,0 0,0 

Programas de erradicação de espécies 

invasoras e restauração de ecossistemas 

0,0 0,0 

Programas de combate de fogo 0,16 0,20 

Marketing do Sistema de Unidade de 

Conservação 

0,0 0,0 

Total 0,32 0,40 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Despesas totais com o Sistema 

 

Considerando as seis UCs e tendo como premissa a instalação de toda a infraestrutura 

mínima para o funcionamento dos sistemas, os custos recorrentes totalizariam R$ 19,6 

milhões atualizados para março de 2022. O valor necessário de investimento mínimo 

para implantação dessas UCs é de 14,55 milhões de reais. O custo para manutenção 

anual do Sistema é de 5,05 milhões de reais. 

 

Quadro 9 – Valores obtidos para a implantação das UCs municipais de Três Rios/RJ. 

Unidades de Conservação sob a Gestão Municipal 

Tamanho do Sistema 26.353 hectares 

Quanto custa o investimento mínimo 

para a implantação das 6 UCs? 

Mínimo necessário: R$ 11,43 milhões/ 

2018  

Mínimo necessário: R$ 14,55 milhões/ 

2022 

Valor estimado de investimento realizado 

desde o ato de criação das UCs: R$ 886 

mil/ 2018 

Valor estimado de investimento realizado 

desde o ato de criação das UCs: R$ 1,13 

milhões / 2022 

Lacuna de investimento: R$ 10,15 

milhões/ 2018  

 Lacuna de investimento: R$ 12,92 

milhões/ 2022 

Quanto custa a manutenção mínima 

anual das 6 UCs? 

R$ 3,97 milhões / 2018 

R$ 5,05 milhões / 2022 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A sistematização desses dados pelo método IMC ainda é muito precária, por conta de 

não abranger totalmente as fases que cercam a criação de uma área protegida, como por 

exemplo, a realização de consulta pública. Além disso, é preciso que as informações 

referentes aos valores de cada item sejam atualizadas para que se chegue a uma 
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estimativa mais perto do cenário real. Ao utilizar o método nota-se a necessidade de 

adequação e flexibilidade conforme as categorias do SNUC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se inferir que existem deficiências e fragilidades no processo de criação, 

implantação e gestão das UCs. Isso faz com que seja necessária a sistematização de 

dados relativos à consolidação dessas áreas e seus custos. Além disso, se faz necessário 

o conhecimento das reais necessidades e dos principais problemas das áreas protegidas 

municipais. Essa sistematização resultaria em uma efetiva gestão. Para que isso ocorra, 

é necessária a adoção de padrões e métricas para implantação do sistema e das UCs. 

Com o método IMC, utilizado no presente trabalho é possível gerir e alocar de uma 

forma melhor o investimento evitando desperdícios. 

Para que as seis UCs sob a gestão do município de Três Rios sejam efetivamente 

implementadas em 2022, segundo a metodologia utilizada para estimar os valores, IMC, 

a partir dos cálculos realizados no primeiro estudo em 2018, atualizados pelo IPCA de 

março de 2022, tem-se: (1) a estimativa que com plano de manejo, demarcação e 

regulamentação fundiária seja necessário o investimento de R$ 3,76 milhões (R$ 2,83 

milhões/ 2018); (2) os custos recorrentes totalizariam R$ 20,37 milhões (R$ 16 milhões/ 

2018), considerando-se a premissa da instalação de toda a infraestrutura mínima para o 

funcionamento dos sistemas; (3) o valor necessário de investimento mínimo para 

implantação e implementação dessas UCs municipais está avaliado em R$ 14,55 

milhões (R$11,43 milhões/ 2018), com um custo para manutenção anual do sistema de 

R$ 5,05 milhões (R$ 3,97 milhões/ 2018). 

Quando se trata de gestão municipal entende-se o quanto pode ser difícil falar 

em custos, porém ao se esperar como resultados benefícios ao meio ambiente e à 

população como um todo, é almejável alcançar a implantação e implementação do 

sistema de UCs. Sabe-se que apenas as aplicações de metodologias para diagnosticar os 

custos não cumprem o objetivo de implantação das UCs, caso os estudos não sejam 

tirados do papel, e utilizados para subsidiar futuras ações. A utilização do método IMC 

juntamente com o engajamento da equipe gestora e de boas práticas de gestão tornará 

possível retirar as UCs do papel. 

 Com a realização do presente trabalho foi possível perceber a necessidade de 

aprimoramento da base de valores que foi utilizada para as UCs. Assim, como foi 

perceptível a possibilidade de aprimoramento do método IMC. Foi notada, também, a 

carência de material bibliográfico que dê base para o assunto. Desse modo, espera-se 

que esta pesquisa possa contribuir para o aprimoramento da implantação das demais 

UCs, não somente do município de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. 
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Capítulo 5  

A ANÁLISE GEOSSISTÊMICA E A ECODINÂMICA NOS 

ESTUDOS DE VULNERABILIDADE 

 

Eduardo Viana Freires, Maykon Targino da Silva, Débora Nogueira Lopes, 

Cynthia Romariz Duarte 

 

Resumo  

A humanidade aumentou expressivamente seu impacto sobre o meio ambiente a partir da 

Segunda Revolução Industrial. Diante desse cenário, emergiu uma consciência ecológica 

colocada em pauta por movimentos sociais de viés ambiental que cobravam soluções para 

os problemas vivenciados. Para lidar com essas questões é imprescindível o 

estabelecimento de bases teóricas, conceituais e metodológicas que compreendam os 

sistemas ambientais em sua complexidade. Nesse contexto, essa pesquisa objetivou 

realizar uma discussão teórica sobre a análise geossistêmica e a ecodinâmica aplicada nos 

estudos de vulnerabilidade. Para isso a metodologia aplicada se deu integralmente por 

meio de revisão bibliográfica. A teoria geossistêmica propõe fazer uma análise integrada 

dos sistemas ambientais. Enquanto a ecodinâmica subsidia estudos de vulnerabilidade 

ambiental. Assim, percebeu-se que os vários conceitos, teorias e metodologias 

possibilitam uma compreensão dos processos físicos e antrópicos, de forma integrada e 

sistêmica, para o entendimento dos sistemas ambientais, considerando as suas 

potencialidades e fragilidades. 

 

Palavras-chave: Sistemas ambientais. Análise integrada. Intervenções antrópicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A humanidade aumentou de modo expressivo seu impacto sobre o meio ambiente na 

Segunda Revolução Industrial que ocorreu no século XIX. Esse impacto é percebido 

pelos inúmeros problemas socioambientais resultantes das externalidades negativas do 

sistema socioeconômico mundial onde a poluição, a contaminação e o esgotamento de 

recursos naturais são alguns dos exemplos. Diante desse cenário, emergiu uma 

consciência ecológica colocada em pauta por movimentos sociais de viés ambiental que 

cobravam soluções para os inúmeros problemas ambientais vivenciados pela humanidade 

à época (SARLET; FENSTERSEIFER, 2021). 

Para lidar com essa questão ambiental é imprescindível o estabelecimento de 

“bases teóricas, conceituais e metodológicas que entendam os sistemas ambientais de 

maneira complexa e integrada, apreendendo o conhecimento através de novos olhares 

para a realidade” (NEVES et al., 2014, p. 272). Essa estrutura conceitual para 

compreensão dos sistemas ambientais é pautada na Teoria Geral dos Sistemas, onde o 

sistema é uma organização formada por unidades que se interrelacionam e o todo não é 

simplesmente a soma das partes, ele é mais complexo do que isso (BERTALANFFY, 

2010). Fazendo uso do conceito de sistemas, Sotchava propôs, na década de 1960, o 

conceito de geossistemas e, assim, concebeu uma metodologia de estudo das paisagens 

(NASCIMENTO; SAMPAIO, 2005). Essa concepção teórica-metodológica foi 

posteriormente aperfeiçoada por Bertrand (MAGALHÃES et al., 2010). Com isso, são 

concebidas duas escolas de pensamento sobre o geossistemas uma russa e a outra francesa 

que são capitaneadas, respectivamente, por Sotchava e Bertrand. 

Os estudos geossistêmicos primam pela sua abordagem analítica integrada do 

meio ambiente. Outro conceito que faz uso dessa abordagem também é o da ecodinâmica 

concebido por Tricart (1977). Ambos os conceitos de ecodinâmica e geossistemas 

passaram a ser usados em inúmeros estudos para análises da vulnerabilidade da paisagem 

(GRIGIO et al., 2004; LOPES et al., 2021). Um exemplo de estudo da vulnerabilidade 

usando o conceito de ecodinâmica é o de Lima e Amaral (2013), que consideraram os 

aspectos do meio físico, composto pela geologia, geomorfologia, pedologia, meio biótico, 

formado pela vegetação, e o meio antropogênico expresso pelo uso e ocupação do solo. 

A partir dessa análise integrada eles estabelecem as áreas com menor ou maior grau de 

vulnerabilidade. 

Considerando a relevância do tema, o objetivo do presente estudo foi fazer uma 

discussão teórica sobre a análise geossistêmica e a ecodinâmica aplicada nos estudos de 

vulnerabilidade. Para isso, o procedimento metodológico utilizado foi a revisão de 

literatura sobre os temas acima mencionados.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os geossistemas correspondem a uma classe particular de sistemas dinâmicos abertos e 

hierarquicamente organizados. A hierarquia de construção é a feição mais importante dos 

geossistemas, nesse sentido, tanto uma área elementar da superfície da Terra como o 

geossitema planetário, ou as subdivisões intermediárias do meio natural, representam uma 

unidade dinâmica, com uma organização geográfica inerente (SOTCHAVA, 1978). 

Bertrand (1972) considerando as dificuldades de se estabelecer ou demarcar 

unidades de paisagens devido à impossibilidade de encontrar um sistema geral do espaço 

que respeite os limites de cada ordem de fenômenos, propôs uma taxonomia para 

definição de unidades de paisagens em função da escala de tratamento das informações, 

situando-as dentro da perspectiva de tempo e de espaço. . 
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Assim, Bertrand define o sistema de classificação das paisagens terrestres em seis 

níveis taxonômicos temporoespaciais, que são divididos em duas grandes unidades 

(Quadro1): 

 

 

  Quadro 1 – Classificação das paisagens terrestres conforme Bertrand (1972). 
Unidades superiores 

Zona 

 

Representa a primeira ordem de grandeza e é definida principalmente 

pela zonalidade climática e, secundariamente, pelas megasestruturas 

geológicas; 

 

Domínio 

 

A segunda ordem de grandeza, que representam divisões em uma 

determinada zona, como o domínio da caatinga na zona tropical; 

 

Região Natural 

 

Corresponde a uma área bem delimitada no interior de um domínio. 

 

Unidades Inferiores 

Geossistema 

 

Corresponde a um espaço de interação entre potencial ecológico 

(resultado da combinação de fatores geomorfológicos, climáticos e 

hidrológicos) e a exploração biológica (vegetação, solo e fauna), que 

juntas dão suporte as atividades humanas e, por sua vez, sofrem 

influência de suas ações (Figura 01). 

 

Geofácies 

 

É definida pela fisionomia da paisagem. São setores homogêneos, em 

que se desenvolveram uma mesma fase de evolução geral do 

geossistema. 

 

Geótopo 

 

Corresponde a menor unidade identificável no contexto da hierarquia 

estabelecida. Ou seja, é a menor unidade homogênea de um geossistema. 

 

  Fonte: adaptado de Ross (2009). 

 

O geossistema constitui uma unidade dimensional compreendida entre alguns 

quilômetros quadrados e algumas centenas de quilômetros quadrados e é a base para os 

estudos de organização do espaço porque ele é compatível com a escala humana 

(BERTRAND, 1972). 

De acordo com Rosolém e Archela (2010), Bertrand resgata o conceito de 

geossistema criado por Sotchava (1963) e incorpora a dimensão da ação antrópica, 

configurando-se assim numa categoria espacial de componentes relativamente 

homogêneos, cuja dinâmica resulta da interação entre o potencial ecológico, a exploração 

biológica e a ação antrópica (Figura 01). 

    Contudo, diante da dificuldade de delimitar um geossistema e diferenciá-lo dos 

demais táxons, Bertrand (1972) propõe que seja usada a vegetação correspondente do 

local para identificá-lo, por constituir a síntese do meio. Porém, compreende-se que não 

se pode fazer disso uma regra geral porque o tapete vegetal não é sempre o elemento 

dominante ou característico de determinadas áreas, como geossistemas de altas 

montanhas ou regiões áridas. Assim lançando mão dos conceitos de biostasia e resistasia, 

da teoria biorresistásica de Erhart (1967), que classifica os geossistemas em função de 

sua evolução, define dois tipos básicos: geossistema em biostasia, que corresponde as 
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paisagens onde a atividade geomorfogenética é fraca ou nula. São ambientes mais ou 

menos estáveis, onde o sistema de evolução é dominado pelos agentes e processos 

bioquímicos (pedogênese, concorrências entre espécies vegetais, etc); e geossistemas em 

resistasia, onde a geomorfogênese domina a dinâmica global das paisagens. A erosão, o 

transporte e a acumulação dos detritos levam a uma mobilidade das vertentes e a uma 

modificação mais ou menos possante do potencial ecológico. São ambientes instáveis, 

onde predomina as atividades erosivas e resultam na perda da vegetação e do solo. 

 

Figura 01 - Estrutura Funcional dos Geossistemas. 

            Fonte: Bertrand (1972) 

 

Tricart (1977), no livro Ecodinâmica, reconhece a vegetação como o principal 

agente biológico contra a erosão pluvial e eólica, preferindo usar o termo fitoestasia (ao 

invés de biostasia) devido a estabilização que exerce sobre o solo ao reduzir a força 

cinética das gotas da chuva; e efeito rugosidade, devido a atenuação da força do vento 

sobre o solo. Tricart (1977, p. 33) analisa a natureza e a sociedade de forma integrada, ou 

os efeitos das intervenções humanas no meio. Conforme o autor, geralmente essas 

intervenções afetam a cobertura vegetal, promovendo alterações na dinâmica local, que 

repercutem sobre: 

 
A energia da radiação que alcança o solo e, por sua vez, as temperaturas do 

solo, com efeitos sobre a respectiva flora e fauna, a mineralização dos húmus, 

a nitrificação, etc., ou seja, a fertilidade deste solo; A queda de detritos vegetais 

na superfície do solo e, em consequência, a nutrição dos organismos redutores, 

a estrutura do solo e sua resistência à erosão pluvial, e, por seguinte, o regime 

o regime hídrico e a reciclagem dos elementos minerais pelas plantas; A 

interceptação das precipitações, ou seu tempo de concentração, e a energia de 

impacto das gotas, que determinam a possibilidade de erosão pluvial; A 

proteção do solo contra as ações eólicas, capazes de intensa degradação das 

terras. 

 

Tricart (1977), ainda estabeleceu uma classificação para unidades de paisagens 

que foram denominadas de unidades ecodinâmicas ou unidades morfodinâmicas. O 

conceito dessas unidades está integrado ao conceito de ecossistemas, no qual ocorrem 

relações mútuas entre os diversos componentes da dinâmica e os fluxos de energia e 

matéria no meio ambiente. O homem, por sua vez, intervém nos ecossistemas, 
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modificando-os e ao mesmo tempo sendo submetido as consequências dessas 

intervenções, que impõem algumas adaptações para sua permanência nesses ambientes. 

Tricart (1977) classificou as unidades ecodinâmicas em três grandes categorias: 

Meios Estáveis, onde o modelado evolui lentamente, de forma quase imperceptível. Os 

processos mecânicos atuam pouco e sempre de modo lento. Somente medidas precisas 

podem evidenciá-los. A característica essencial desse tipo de meio é a lenta evolução, a 

constância dessa evolução, que resultam da permanência no tempo de combinações de 

fatores. As condições se aproximam daquelas que os fitoecologistas qualificam com o 

termo clímax.  São áreas com cobertura vegetal densa, dissecação moderada e ausência 

de manifestações vulcânicas; Meios Intergrades, representados pela passagem gradual 

entre os meios estáveis e os meios instáveis. São caracterizados pela interferência 

permanente de morfogênese e pedogênese, que concorrem num mesmo espaço; e Meios 

Fortemente Instáveis, em que a morfogênese é o elemento dominante na dinâmica natural, 

e fator determinante do sistema natural, ao qual outros elementos estão subordinados. Um 

cenário pode ter diferentes origens, que podem combinarem entre si. A geodinâmica 

interna da terra interfere em numerosos casos, em particular no vulcanismo, cujos efeitos 

são mais imediatos do que os das deformações tectônicas. A cobertura vegetal intervém 

introduzindo uma influência indireta do clima, sendo a maior instabilidade realizada onde 

há forte instabilidade climática. A ausência de cobertura vegetal densa também contribui 

para o desencadeamento dos processos. As intervenções antrópicas provocam ativação 

morfodinâmicas brusca que gera o desencadeamento de processos erosivos e a rápida 

degradação dos solos. 

Crepani et al. (1996), elaboraram, a partir da Ecodinâmica de Tricart (1977), um 

modelo em que se buscou a avaliação, de forma relativa e empírica, do estágio de 

evolução morfodinâmica da unidade de paisagem, denominada Unidade Territorial 

Básica (UTB). Nesse modelo foram atribuídos valores de estabilidade às categorias 

morfodinâmicas, conforme pode ser visto na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Avaliação da estabilidade das categorias morfodinâmicas 
CATEGORIA 

MORFODINÂMICA 

RELAÇÃO 

PEDOGÊNESE/MORFOGÊNESE 
VALOR 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio pedogênese/morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 

Fonte: Crepani et al. (1996). 

 

A partir dessa análise, em ambientes onde predominam a morfogênese, 

prevalecem os processos erosivos, modificadores do relevo. Em situações onde 

predomina a pedogênese, prevalecem os processos formadores do solo. Já em ambientes 

em que os processos de morfogênese e pedogênese são concorrentes, há equilíbrio entre 

os processos. 

Conforme Crepani et al. (2008), a partir dessa primeira aproximação, os autores 

procuraram contemplar uma maior variedade de categorias morfodinâmicas, de forma a 

construir uma escala de vulnerabilidade à perda de solo para situações que ocorressem 

naturalmente. Assim, foi elaborado o modelo apresentado na Figura 2, que estabelece 21 

classes de vulnerabilidade a perda de solo, estando distribuídas entre situações onde há o 

predomínio dos processos de pedogênese (às quais se atribuem valores próximos de 1,0), 

passando por quadros intermediários (às quais se atribuem valores próximos de 2,0), até 

84



 

 

 
 

situações de predomínio dos processos de morfogênese (às quais se atribuem valores 

próximos de 3,0). 

“Na escolha das cores, obedeceram-se aos critérios de comunicação visual, que 

buscam associar às cores ‘quentes’ e seus matizes (vermelho, amarelo e laranja), situações 

de emergência, e às cores ‘frias’ e seus matizes (azul, verde), situações de tranquilidade” 

(CREPANI et al., 2008, p. 298). 

Figura 2 – Escala de vulnerabilidade das Unidades Territoriais Básicas 

Fonte: Crepani et al. (1996); Crepani et al. (2001); Crepani et al. (2008). 

 

O modelo é aplicado individualmente aos temas (Geologia, Pedologia, 

Geomorfologia e Vegetação) dentro de cada unidade territorial básica, que recebe 

posteriormente um valor final, resultante da média aritmética dos valores individuais de 

cada tema segundo uma equação empírica (equação 01), que busca representar a posição 

desta unidade de paisagem dentro da escala de vulnerabilidade à perda de solos 

(CREPANI, 2001). 

                                         V =
(G+R+S+Vg+C)

5
                                               (1) 

 

Onde: 

V - Vulnerabilidade  

G - Vulnerabilidade para o tema Geologia  

R - Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia 

S - Vulnerabilidade para o tema Solos  

Vg -Vulnerabilidade para o tema Vegetação / Uso da terra 

C - Vulnerabilidade para o tema Clima  
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A partir da Ecodinâmica de Tricart (1977), Souza (1994) e Souza (2000) 

realizaram uma análise dos geossistemas e geofácies do Ceará, com adaptações às 

características naturais do estado. Foram definidas as unidades ecodinâmicas: ambientes 

estáveis, ambientes de transição e ambientes fortemente instáveis. 

Souza (2000) realizou ainda a avaliação de vulnerabilidade ambiental com a 

seguinte tipologia: (1) nula a baixa, (2) moderada e (3) alta. Além disso, foi realizada uma 

análise de sustentabilidade das unidades geoambientais com base em 4 categorias: 

sustentabilidade muito baixa, sustentabilidade baixa, sustentabilidade moderada, 

sustentabilidade alta. Essas categorias foram estabelecidas sob um aspecto 

essencialmente qualitativo, em conformidade com o potencial geoambiental e limitações 

de uso dos recursos naturais disponíveis; condições ecodinâmicas e vulnerabilidade 

ambiental e indicadores quanto ao uso compatível do solo de cada unidade. 

Souza (2000), tendo por base o potencial atual dos recursos naturais, suas 

limitações de uso e o seu estado de conservação, estabeleceu as categorias de 

vulnerabilidade Baixa, Moderada e Alta, como podem ser observadas no Quadro 1. 

 

Quadro 2 – Categorias de vulnerabilidade  

Vulnerabilidade baixa 
Áreas que apresentam características contidas nos setores de 

sustentabilidade alta. 

Vulnerabilidade 

Moderada 

Áreas que apresentam características contidas nos ambientes de 

sustentabilidade moderada. 

Vulnerabilidade Alta 
Áreas cujas condições se enquadram nas categorias de sustentabilidade 

baixa e muito baixa. 

Fonte: adaptado de Souza (2000). 

Em agosto de 2008 foi lançado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) o Projeto TOPODATA, que disponibilizou as varáveis morfométricas locais de 

todo território brasileiro e que foram extraídas a partir de imagens SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), que tiveram a resolução espacial convertida de 90m para 30m, 

através de métodos de interpolação por Krigagem. Valeriano (2008), apresentou o 

TOPODATA: Guia para utilização de dados geomorfológicos locais. A partir daí foram 

desenvolvidas várias pesquisas sobre vulnerabilidade, erosão e movimento de massa e 

que tiveram como suporte de avaliação as variáveis morfométricas: declividade, 

curvatura vertical, curvatura horizontal e orientação das vertentes. 

Neto (2013), por exemplo, utilizou as variáveis geomorfométricas para 

avaliação de vulnerabilidade a perda de solos na bacia do rio Salobras em Mato Grosso 

do Sul. Para isso estabeleceu a relação entre geometria de vertente e os processos de 

pedogênese e morfogênese, conforme a Ecodinâmica de Tricart (1977).  

Enquanto Bispo et al. (2011), utilizaram as variáveis geomorfométricas 

(declividade, curvaturas vertical e horizontal), obtidas do TOPODATA, para análise da 

suscetibilidade aos movimentos de massa em São Sebastião/SP com o uso de métodos de 

inferência espacial. Os autores compararam os métodos de inferência booleano, o fuzzy 

gama e o bayesiano na geração de cenários de susceptibilidade a movimentos de massa, 

tendo como suporte de avaliação as varáveis de uso da terra, geomorfologia, geologia, 

pedologia e declividade. Numa segunda etapa, foram inseridas nos três casos as variáveis 

curvatura vertical e horizontal. 

Monteiro (2001), esclarece a divisão do tratamento geossistêmico para a 

caracterização da qualidade ambiental em 4 etapas: Análise; Integração; Síntese e 

Aplicação. O tratamento geossistêmico objetiva a integração das variáveis naturais e 

antrópicas (Análise), juntamente com a segunda etapa (Integração), em que se fundem os 

recursos, os usos e os problemas que são configurados em unidades homogêneas (etapa 
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Síntese) e assumem um papel primordial na estrutura espacial, conduzindo 

consequentemente, para a etapa conclusiva que se refere ao esclarecimento do estado real 

da qualidade do meio ambiente (etapa Aplicação). O conceito de ecodinâmica, proposto 

por Tricart (1977), sugere um modelo de avaliação ambiental baseado no balanço 

pedogênese/morfogênese, propiciando sua classificação quanto aos graus de 

instabilidade. Esse conceito expressa que as trocas de energia e matéria na natureza se 

processam em relações de equilíbrio dinâmico.  

Essa abordagem indica que os conceitos discutidos são complementares e 

imprescindíveis para análise ambiental. O reconhecimento das variáveis físicas e 

humanas e dos processos envolvidos permitem compreender as fragilidades e a 

potencialidades de diversos cenários propostos. A partir dessa perspectiva é possível 

orientar a ocupação e uso do espaço considerando os diferentes índices de 

vulnerabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Fazendo uso da teoria geral dos sistemas, pensadores russos e franceses conceberam e 

aperfeiçoaram o conceito de geossistemas. Esse conceito propõe uma análise integrada 

da paisagem levando em consideração a interação entre o potencial ecológico, a 

exploração biológica e a ação antrópica. Bertrand propôs um sistema de classificação das 

paisagens com unidades superiores, compostas por zona, domínio e região natural, e 

unidades inferiores, formadas por geossistemas, geofáceis e geótopo. Esse sistema de 

classificação veio a nortear estudos que almejavam fazer uma análise integrada e 

sistêmica da paisagem.  

Já Tricart concebeu uma classificação para unidades de paisagens denominada de 

ecodinâmica onde as classes são: a) meios estáveis; b) meios intergrades; e, c) meios 

fortemente instáveis. A partir dessa classificação Crepani et al. (1996), estabeleceram 

uma relação entre a pedogênese e a morfogênese, em que as classes anteriores foram 

categorizadas em estáveis (onde prevalece a pedogênese), intermediárias (equilíbrio entre 

pedogênese e morfogênese) e instáveis (onde predomina a morfogênse).  Com isso, foram 

formuladas as classes de vulnerabidade baixa, moderada e alta, sendo posteriormente 

aperfeiçoada para estável, moderadamente estável, medianamente estável/vulnerável, 

moderadamente estável, vulnerável. 

Diante disso, percebe-se que as propostas teóricas e metodológicas da 

ecodinâmica e dos geossistemas possibilitam uma análise integrada e sistêmica das 

paisagens. Com base nessa análise é possível determinar a vulnerabilidade dos territórios, 

que é de grande relevância para o planejamento e a gestão ambiental. Assim, será possível 

ter uma ocupação do território sustentável, pois as áreas vulneráveis não serão ocupadas. 
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Capítulo 6 

IMPACTOS AMBIENTAIS NO BRASIL: UM ESTUDO DE REVISÃO 

Evelyn Ravena Rodrigues Damasceno, Marcos Silva de Sousa, Thalyne Mariane 

da Silva Santana. 
 

RESUMO: Sabe-se que, devido ao processo de industrialização, os efeitos da poluição 

ambiental aumentaram drasticamente no meio contemporâneo. Nesse sentido, o meio 

ambiente vem se tornando objeto permanente de discussões por envolver aspectos que 

afetam o meio social. Sendo assim, o objetivo desta revisão é desenvolver um 

levantamento bibliográfico a respeito dos principais fatores provenientes da poluição e 

trazer à discussão as práticas que mais impactam a fauna, flora e a saúde humana. Foram 

analisados 11 artigos onde foi dado preferência aos trabalhos publicados a partir do ano 

de 2019. A pesquisa é classificada como exploratória, uma vez que a problemática é 

abordada de forma flexível sendo levado em consideração vários aspectos do fato 

estudado. Os artigos levantados demonstram que os grandes centros urbanos são os mais 

suscetíveis à poluição do ar e que, no geral, é necessário desenvolver e adotar medidas 

sustentáveis para minimizar os impactos da poluição no meio. 

 

Palavras-chaves: Meio ambiente. Sustentabilidade. Poluição. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, o meio ambiente 

é definido como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

(CIOCCHETTI, 2020). É um sistema que abrange todos os elementos existentes no 

planeta, tais como o ar, o solo, a água, além de todas as ações causadas pelos humanos 

que impactam de qualquer forma os seres vivos e os ecossistemas (DE MENEZES, 2022). 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), sustentabilidade é suprir as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades. Embora este conceito esteja cada vez mais 

relacionado à preservação ambiental, a sustentabilidade, desde sua definição mais antiga, 

também é considerada a base do desenvolvimento econômico e social de comunidades, 

nações e do próprio planeta (JOKURA, 2022). 

O desenvolvimento sustentável é um processo que deve ser estabelecido no longo 

prazo, pois para alcançá-lo é preciso mudar o modelo atual de desenvolvimento: o modelo 

do capitalismo industrial, porque esse desenvolvimento é necessário, mas é um fato. Há 

também a necessidade de um caminho de desenvolvimento sustentável, ou seja, deve se 

desenvolver, mas levar em conta o desenvolvimento integral do ser humano, dos animais, 

das plantas, de todo o planeta (ROOS et. al, 2012). 

Uma das principais contradições do sistema de capital atual é o crescimento da 

produção e a eliminação dos recursos naturais a todo custo. A destruição incontrolável 

desses recursos criou sérios problemas ambientais em escala global: contaminação de rios 

e mares, desertificação, extinção de fauna e flora, perda da biodiversidade, escassez de 

diversos bens advindos do meio ambiente, entre outros. Assim, a crise ambiental existe 

devido ao excesso de consumo passado e à indiferença anterior ao meio ambiente (DOS 

SANTOS PINTO et. al, 2009; MARION, 2013). 

A poluição ambiental ocorre em consequência de vários fatores, tais como a 

extração de matérias primas para o desenvolvimento das indústrias, na transformação da 

matéria prima em produtos manufaturados e principalmente nos meios utilizados para a 

aquisição de energia elétrica, nucleares e combustíveis e através da emissão de gases 

poluentes na atmosfera (GIANNETTI, 2006). 

Portanto, este trabalho tem como propósito, tratar sobre o ideário de crise 

ambiental presente nos diversos estados brasileiros, uma reflexão referente à 

problemática por meio de uma revisão bibliográfica. Demonstrando que a economia e o 

liberalismo são os grandes responsáveis pela morte do meio ambiente. 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

 Crise hídrica 

 

Ao longo da história da humanidade, a água foi considerada uma cultura de abundância, 

no sentido de que as questões éticas se limitam a determinadas áreas que não usufruem 

dessa abundância natural. Atualmente, no entanto, a cultura da abundância foi substituída 

pela cultura da escassez, e a gama de questões éticas associadas a ela se expandiu 

(FISCHER, 2016). 

Em 2017, 872 municípios em todo o Brasil receberam reconhecimento federal de 

emergências causadas por secas prolongadas. A área mais afetada é o Nordeste, onde a 

Paraíba tem o maior número de municípios, com 198 municípios denunciando o problema 
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à Secretaria Nacional de Defesa e Proteção Civil (Sedec), como visto na Tabela 1 

(SINIMBU, 2017). 

 

Tabela 1 - Desmatamento e Preservação de biomas brasileiros. 

UF Quantidade de municípios com 

reconhecimento vigente por estiagem/seca 

DF 1 

MT 4 

ES 7 

MA 8 

SE 29 

PI 45 

MG 46 

PE 71 

AL 75 

BA 94 

CE 140 

RN 154 

PB 198 

Total 872 

Fonte: SINIMBU, 2017 

 

O que se observa por meio da tabela 1 é que mais de 800 municípios brasileiros enfrentam 

problemas por falta de água. O fato é que a degradação ambiental, provocada pelas secas, 

queimadas ou desmatamento, afeta diretamente no nível de água dos rios e 

consequentemente, provocam as secas das nascentes.  É importante ressaltar também que 

a ausência de árvores e florestas afetam diretamente na falta de chuvas e devido a isso os 

níveis das águas nos rios e lagos diminuem e em regiões de climas semiáridos como o 

Nordeste. Essa região sofre com o longo período de estiagem desencadeando assim em 

secas e crise hídrica.  

Essa região pode sofrer mais com a falta de água devido ao seu relevo ser 

interplanálticas que desfavorece a circulação de massas de ar úmidas, ocasionando na 

falta de chuvas. Além disso, trata-se de uma região de temperaturas altas devido a maior 

incidência de raios solares, O fato é que essa região nordestina, ao contrário da amazônica, 

por exemplo, não apresenta uma grande quantidade de rios e nem é uma região muito 

arborizada. Na verdade, ela vem sofrendo de longos e intensos períodos de estiagem, 

desencadeando assim em secas e crise hídrica.  
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A hidrosfera do planeta é composta por uma grande quantidade de água, entretanto 

é importante levar em consideração que apenas 2,6% são de água doce, dos quais 99,7 

desse total não estão disponíveis devido ao fato de estarem formando calotas polares 

(76,4%), ou então integrando aquíferos (22,8%). Apenas uma pequena parcela (0,3%) dos 

2,6% do total das águas doces estão disponíveis como água superficial, como rios, 

represas e lagos (BICUDO et al., 2010). 

O contato com água poluída ou não tratada adequadamente, é responsável por 

quase 90% dos 4 bilhões de episódios anuais de diarreia por todo o mundo. Atualmente, 

no Brasil, os principais problemas de saúde pública ligados à água são: doenças diarreicas, 

doenças transmitidas por vetores (malária e dengue), esquistossomose e outras 

helmintoses, leptospirose e intoxicação por cianotoxinas, decorrentes da presença de 

algas tóxicas em reservatórios utilizados para abastecimento e que podem gerar sérias 

doenças neurológicas e surgimento de tumores (CIRILO, 2015). 

 

 Aquecimento global 

 

O aquecimento global é um fenômeno climático de grande escala em que a temperatura 

média global da superfície aumenta, causada por fatores internos e externos. Os fatores 

internos estão relacionados com o sistema climático não linear, ou seja, instabilidade, 

devido algumas variáveis como atividade solar, composição físico-química atmosférica, 

tectônica e vulcanismo. Já os fatores externos, estão mais relacionados com as emissões 

de gases com efeito de estufa, da combustão, combustíveis fósseis, principalmente carvão 

e produtos petrolíferos, indústria, motores, incêndio, etc (Figura 1) devido a esses fatores, 

há uma acumulação na atmosfera de gases propícios ao efeito estufa (DA COSTA 

SILVA, et. al.,2009; ADAMS, 2012). 

Figura 1 – Principais poluentes do meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OUTRASMÍDIAS, 2021). 

 

É certo que os processos das atividades industriais desencadeiam uma série de 

fatores que afetam o meio ambiente. Entretanto, as emissões de CO2, metano e óxido 
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nitroso geradas por esse setor atingem os 35% que mais afetam a atmosfera e 

desencadeiam o efeito estufa. A agricultura, por sua vez, corresponde ao segundo lugar 

com 20% na emissão de gases de efeito estufa, devido ao aumento do rebanho de 

ruminantes e consequentemente o aumento da liberação do gás metano que é produzido 

por meio do processo digestivo que ocorre nesses herbívoros ruminantes, além das 

emissões provenientes de aplicações de fertilizantes. Em último lugar temos o setor de 

resíduos que corresponde a 3% dos gases liberados na atmosfera, provocados pelos 

aterros sanitários, lixões e aterros controlados. Nesse setor também podemos incluir os 

efluentes domésticos, industriais e processos de incineração dos resíduos. O fato é que 

todas essas áreas do setor de resíduos emitem muitos gases, principalmente o metano. 

Na atmosfera ocorrem diversos processos de troca de energia térmica na qual 

influencia no clima terrestre. Existem alguns mecanismos de transferência de calor, 

dentre eles tem-se a condução de calor, a convecção e pôr fim a interação da radiação 

eletromagnética com os gases e partículas que compõem a atmosfera (XAVIER, et. al., 

2013). Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o vapor de água, 

clorofluorcarbono (CFC), óxido nitroso (N2O) ozônio (O3), dióxido de carbono (CO2) 

metano (CH4), absorvem uma parte da radiação infravermelha emitida pela superfície da 

Terra e irradiam, entretanto, uma parte da energia volta para a superfície (DA COSTA 

SILVA, et. al.,2009).  

No Brasil, estima-se que o setor industrial seja um dos maiores responsáveis pelas 

emissões globais de gases de efeito estufa. Além disso, o dióxido de carbono (CO₂) é o 

gás mais emitido na atmosfera, respondendo por 74% das emissões de gases de efeito 

estufa. Destes, a produção de ferro-gusa e aço é responsável por 3,1% das emissões 

nacionais, enquanto a produção de cimento responde por 1,7%.  A maioria das emissões 

de CO2 (89%) vem do uso de combustíveis fósseis, especialmente para geração de 

energia e aquecimento, transporte, fabricação e consumo. O metano (CH4) e o óxido 

nitroso (N2O) respondem por 17% e 6,2% do total de emissões de gases de efeito estufa, 

respectivamente, principalmente da agricultura, descarte de resíduos e queima de gases. 

Os gases fluorados de processos industriais são responsáveis por 2% das emissões 

globais. Em termos de seu potencial de aquecimento global, esses gases são muito mais 

prejudiciais do que o dióxido de carbono e oferecem oportunidades negligenciadas de 

mitigação. 

Os campos de arroz inundados e a pecuária de ruminantes, assim como a queima 

de resíduos agrícolas, contribuem para a liberação de metano (CH^) na atmosfera. Cerca 

de 55% das emissões antropogênicas de metano vêm da agricultura e pecuária (IPCC, 

1995, 1996). Solos agrícolas, através do uso de fertilizantes nitrogenados, fixação 

biológica de nitrogênio, adição de esterco animal, incorporação de resíduos culturais, etc., 

levam a uma grande emissão de óxido nitroso (N^O). Além do metano, óxido nitroso, 

óxidos de nitrogênio (NO^) e monóxido de carbono (CO), a combustão de resíduos 

agrícolas em terras agrícolas é liberada na atmosfera.  

As emissões da geração de energia geraram 53,4 milhões de toneladas de CO2, 

representando um grande aumento nas emissões. Isso se deve à maior ativação das usinas 

termelétricas, energia usada para gerar eletricidade. Devido às condições hidrológicas 

desfavoráveis, a geração de energia hidrelétrica diminuiu drasticamente e o uso de 

combustível da geração de energia térmica aumentou em relação a 2018. Despacho 

térmico, aumentando as emissões das atividades de geração de energia. 

Os modais de transporte emitiram 196,5 toneladas de dióxido de carbono 

equivalente em 2019, um aumento de 1% em relação a 2018, devido ao aumento da 

demanda por combustível. Para fins de contabilização de emissões, esses combustíveis 

são considerados neutros nas emissões de dióxido de carbono dos gases de escape dos 
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veículos, de acordo com as diretrizes do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC), pois todo esse carbono era anteriormente capturado da atmosfera. 

Durante o processo de fotossíntese que ocorre durante o cultivo e crescimento da 

biomassa, ela é posteriormente utilizada para a produção de biocombustíveis. É 

importante notar, no entanto, que, como qualquer produto, os biocombustíveis continuam 

gerando impactos e outras emissões associadas à sua produção e distribuição que 

precisam ser minimizadas. Desta forma, os benefícios ambientais deste tipo de energia 

serão maximizados. 

 

Desmatamento  

 

A partir da década de 70, vem se tornando evidente altas taxas de desmatamento na 

Amazônia. No ano de 1995, a taxa de desmatamento veio apresentar um grande nível, e 

desde então passou apresentar oscilações decorrentes a diversas causas, tais como, 

comércio de madeiras, aumento da densidade populacional, incêndios e expansão de 

atividade agropecuária. Ainda como extensão da problemática, a degradação colabora 

para a perda de biodiversidade, redução da ciclagem de água e para o aquecimento global 

(ARRAES, et. al., 2012). 

O desmatamento que ocorre na floresta amazônica, vem apresentando diversas 

consequências na biodiversidade da região, o ciclo hidrológico também é afetado e pode 

alterar drasticamente o transporte de umidade fornecido pelas florestas para importantes 

áreas agrícolas no Brasil Sul e Sudeste. Causando a supressão de chuva não só no Brasil, 

mas também em outras regiões da América do Sul (FEARNSIDE, 2005). 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais completas e 

avançadas mundialmente. As leis ambientais foram criadas para proteger o meio ambiente 

e minimizar as consequências de ações destrutivas. A Lei 9.605/98, dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, elaborada com o objetivo de trazer punições administrativas e penais para 

condutas e atos que causem danos ao meio ambiente (PLANALTO, 1998). 
 

Percepção Ambiental 

 

A partir da Revolução tecnocientífica informacional do século XX, o tema percepção 

ambiental tem sido mais abordada cotidianamente em políticas governamentais e na 

inclusão de ações principalmente quando se trata de impasses do meio ambiente, 

mudanças e ações da comunidade (GUIMARÃES, 2003). De acordo com pesquisas 

realizadas, o estudo sobre a percepção ambiental é indispensável para relacionar o homem 

com o ambiente, visto que a realização de pesquisas sobre o conhecimento do tema se 

tornou uma necessidade, tendo em vista o crescimento de estudos relacionados ao assunto 

nas mais diversas áreas científicas (VASCO, 2010).  

Pesquisas sobre a percepção ambiental são de extrema importância, pois através 

de dados coletados é possível identificar cada impasse envolvido facilitando assim a 

resolução da problemática no ambiente com a ação de trabalhos partindo do problema 

existente (FAGGIORNATO, 2007). Abordar sobre a educação ambiental é uma maneira 

em que o indivíduo e o espaço habitado se conscientizarem a proteger o ecossistema em 

que vivem, assim, adquirindo conhecimento, valores e respeito a fim de que trabalhem 

em conjunto para resolver as problemáticas ambientais tanto do presente quando 

preservando para as gerações futuras. (DE OLIVEIRA, et. al., 2008). 

Portanto, a percepção ambiental das pessoas, se faz necessário para refletirmos 

nossas práticas e entendermos nosso papel no planeta. Levando em consideração que as 
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atividades do homem são as principais responsáveis pelas diversas crises ambientais que 

sofremos atualmente e pelo grande impacto que o planeta vem sentido.  

 

 METODOLOGIA 

 

Diversas estratégias de buscas foram realizadas ao longo da pesquisa, sendo utilizados os 

seguintes descritores: Meio ambiente, poluição, sustentabilidade & Brasil (Environment, 

pollution, sustainability & Brazil). A pesquisa valeu-se de leituras de, revistas, artigos 

científicos, jornais científicos, além de buscar suporte em bases de dados eletrônicos para 

conferir embasamento à análise proposta, sendo elas:  Scopus, Web of Science e Scielo 

Brasil por serem bases de dados que inclui mais de 20.000 revistas acadêmicas de alta 

qualidade revisadas por pares e publicadas em todo o mundo (incluindo periódicos de 

Acesso Aberto) e o Periódicos Capes, a fim de contemplarem os autores Brasileiros que 

escrevem em português - Brasil.  

Utilizou-se estudos no qual os dados foram obtidos por meio de pesquisas 

populacionais quantitativas referentes à degradação do meio ambiente no Brasil. Os 

critérios de exclusão estabelecidos foram os seguintes: artigos e pesquisas em outras 

línguas que não português e inglês e que não se mostraram relevantes ao tema abordado, 

ou seja, que não fazem relação das ações humanas com o meio ambiente. 

Os limites estabelecidos para a procura de artigos foram: pesquisas realizadas no 

Brasil com publicação de no máximo 4 anos atrás, a fim de analisar os efeitos dos 

impactos ambientais e se houve aumento até os dias de hoje. Sendo assim, a partir dos 

descritores, foram indicados 31 artigos dos quais 11 foram selecionados para produzir 

essa revisão. Todos os estudos na qual foram obtidos utilizando os descritores citados 

anteriormente, foram analisados pelos títulos e resumos. Após a identificação de todos os 

estudos, procedeu-se à pré-seleção de artigos selecionados de acordo com a questão 

norteadora e os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. 

Neste sentido, foi conferido às temáticas que fazem relação dos impactos 

ambientais decorrentes das ações humanas, além disso, buscou-se selecionar artigos que 

despertam o olhar reflexivo no sentido de fomentar o debate acerca das condutas humanas 

com o meio em que vivemos, quais são as formas educativas que podemos estar aderindo 

para preservar o meio ambiente e quais hábitos sustentáveis podemos utilizar no nosso 

dia a dia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Evidências iniciais de mudanças de nicho em peixes estuarinos após um dos maiores 

desastres de barragens de mineração do mundo.  

 

Atualmente, vem ocorrendo diversos desastres naturais, isto se dá devido às diversas 

atividade humana, que altera o meio ambiente em busca do benefício próprio. É certo 

que, diferentes tipos de atividades significam grandes mudanças no ambiente e 

consequentemente essas mudanças estão associadas aos ecossistemas através de 

fenômenos que vão da urbanização à urbanização.  

Os desastres ambientais podem ser um exemplo de grandes mudanças que alteram 

o meio e colocam em risco o equilíbrio ambiental como o rompimento na barragem de 

rejeitos de minérios de Fundão, situada no sudeste do Brasil, no município de Mariana 

(MG). A barragem de Fundão rompeu em 5 de novembro em 2015 e com isso 

desencadeou uma série de impactos ambientais, principalmente nos rios e solos aluviais, 
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além disso a flora e fauna da região foi afetada, o habitat natural de diversos animais foi 

atingido.  

Andrades (2020), investigou em sua pesquisa o impacto sofrido por algumas 

espécies de peixes do Rio Doce após o desastre ocorrido em Mariana no ano de 2015.  Foi 

possível observar que a passagem da lama contaminada pelo ambiente estuarino do Rio 

Doce alterou o nicho das espécies de peixes, indicando um esgotamento da diversidade 

trófica e recursos basais de toda a comunidade devido ao impacto. Além disso, há um 

risco à sustentabilidade de pequenas pescarias que dependem destes recursos locais, 

levando em consideração o fluxo de atuação de pescadores na região. 

Sendo assim, é necessário procurar identificar os problemas que podem gerar os 

desastres ambientais com a intenção de preveni-los. É necessário também, que haja uma 

discussão do tema a fim de minimizar as consequências no meio coletivo. Com relação 

ao estudo de Andrades (2020) pode-se concluir que, a divisão do Dorsey em três regiões 

dos canais superior, médio e inferior precisa ser considerada separadamente e usando o 

conceito de risco e a incerteza de lidar com desastres nesta área pode ser mais precisa se 

em cada segmentos fluviais específicos. 

 

Compósito de polietileno de baixa densidade reciclado para mitigar os impactos 

ambientais gerados a partir de resíduos de mineração de carvão no Brasil.  

 

O carvão brasileiro contém muitas impurezas (pirita e mineral), por conseguinte, na 

maioria dos casos é necessário um método de concentração para alcançar os parâmetros 

operacionais. Nesse sentido, há diversos estudos em andamento que buscam evitar 

produzir ou tratar a drenagem ácida de minas (DAM) na área da Companhia Brasileira de 

Carvão. A principal alternativa considerada é a cobertura seca, aditivos alcalinos 

(MACHADO, N. T. et al., 2008) e Tratamento agressivo da DMRI (Possa & Santos, 

2003), uma outra opção seria centralizar/isolar o Sulfeto. 

A prática mineradora de extração de carvão leva à formação de drenagem ácida e 

liberação de contaminantes, consequentemente levando a causa de diversos problemas 

ambientais, tais como no solo e no ambiente aquático (SCHNEIDER, 2006). Dessa forma, 

o estudo realizado por Gryczak (2020), objetivou desenvolver um composto químico, 

com a finalidade reduzir o impacto causado pelos polímeros de polietileno de baixa 

densidade resultantes da extração de carvão. Apresentando característica hidrofóbica do 

composto produzido, assim, favorecendo para melhor revestimento do carvão, o que 

dificulta a disseminação dos compostos na água e no solo. 

Sendo assim, observou-se uma redução no impacto ecotoxicológico nos 

organismos testados, logo os resultados de sua pesquisa, mostram que a produção deste 

material compósito é uma rota alternativa viável para o tratamento de resíduos de carvão, 

contribuindo de forma sustentável. Logo, por meio do investimento em inovação 

tecnológica, novos processos e produtos podem produzir e promover o desenvolvimento 

econômico e social regional.  

 

Lago Guaíba: uma análise histórico-cultural da poluição hídrica em Porto Alegre, 

RS, Brasil. 

 

A água é um bem essencial para a vida de todos os seres vivos. É um bem precioso 

considerado prioritário para as ações de monitoramento da saúde ambiental no Brasil 

(BARCELLOS, 2006). No entanto, devido às mudanças significativas no ambiente 

natural e à destruição de vários ecossistemas, principalmente ecossistemas aquáticos, 

padrões de desenvolvimento não sustentáveis favorecem a degradação ambiental, levando 
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a mudanças nos padrões de distribuição de doenças e estado de saúde entre as diferentes 

populações (SOUZA, 2004).  

Sendo assim, o estudo realizado por Andrade (2019), teve como objetivo discutir 

o contexto histórico-cultural da poluição do Lago Guaíba. Assim, é relatado os diversos 

fatores que colaboram para a degradação do Lago, que estão diretamente relacionados à 

qualidade de vida dos habitantes que se beneficiam direta ou indiretamente de suas águas, 

da grande quantidade de emissões orgânicas e resíduos industriais e municipais nos 

corpos hídricos adjacentes à bacia. Deste modo, observando a baixa percepção ambiental 

da população. 

Conceituado desenvolvimento sustentável, são apresentadas algumas propostas 

para que este seja consolidado, gerando emprego e renda com maior eqüidade social; 

identifica políticas ambientais a) estruturadoras, como o licenciamento ambiental, e b) 

indutoras de comportamento, como a educação, certificação e gestão ambiental. Estas 

podem funcionar como ferramentas úteis à prevenção e ao policiamento da agressão e 

exploração de forma predatória imposta ao meio ambiente, evitando novos casos de 

degradação, como também auxiliando na gestão e no monitoramento dos procedimentos 

de recuperação ambiental, garantindo a sua sustentabilidade. 

Sendo assim, algumas recomendações, que apesar de seu conhecimento testado e 

comprovado, têm passado despercebidas, sendo de extrema importância para a) evitar 

novos casos de poluição hídrica b) favorecer os procedimentos de recuperação ambiental; 

e) promover o desenvolvimento sustentável. Cada um dos temas revisados tem o seu 

conteúdo pormenorizado, com recomendações e conclusões. 

 

Poluição ambiental por metais potencialmente tóxicos em sedimentos de um 

reservatório de água de usina hidrelétrica modelo no Brasil.  

 

Durante décadas, as usinas hidrelétricas têm sido a principal fonte de geração de energia 

elétrica no sistema elétrico brasileiro, tanto pela competitividade econômica quanto pela 

abundância dessa fonte energética em nível nacional (Empresa de Pesquisa Energética, 

2022).   

A pesquisa realizada por Cabral (2021), avaliou os índices de poluição ambiental 

por metais pesados em um reservatório de água de uma usina hidrelétrica localizada na 

região Centro-Oeste do Brasil e comparou - se com os limites máximos estipulados pela 

Resolução Conama n. 454/2012. A utilização de diversos parâmetros para quantificar os 

efeitos da poluição antrópica nas comunidades aquáticas é bastante comum. O 

instrumento pode fazer medições da qualidade da água e ajuda a detectar cargas 

contaminantes nos componentes da água. Parâmetros como: temperatura, água, 

condutividade e pH são geralmente monitoradas.  

Portanto, segundo o índice de geoacumulação a área de influência direta do 

reservatório de água foi classificada de moderada a extremamente poluída devido às altas 

concentrações de metais e a partir do índice de contaminação foi classificado de moderado 

a alto. A solução para restabelecer a qualidade da água é realizar ações corretivas em 

pontos críticos de lançamento de efluentes, reorganização das matas ribeirinhas, uso do 

solo e carreiras em educação continuada com os agricultores que utilizam produtos 

agrícolas. 

 

 

 

 

98



 
 

Avaliação do impacto na saúde da poluição do ar na região metropolitana de 

Fortaleza, Ceará, Brasil. 

 

Embora os efeitos da poluição descrito desde os tempos antigos, apenas a chegada da 

poluição da revolução industrial começa a alcançar um grande número de pessoas 

proporção. a urbanização acelerada é vista em crescimento maciço em todo o planeta 

consumo de energia e emissões poluentes da queima de combustível fósseis de fontes 

estacionárias, como a indústria, e fontes móveis, como veículos motorizados. atualmente, 

cerca de 50% da população as pessoas na terra vivem em cidades e aglomerados áreas 

urbanas e gradualmente expostas a poluentes do ar.  

Devido à grande área de contato entre o ar superfícies respiratórias e ambiente 

impacto direto no meio ambiente e na qualidade do ar em termos de saúde respiratória. 

além disso, a grande quantidade de poluentes inalados entra na circulação sistêmica 

através dos pulmões, causando efeitos nocivos em vários órgãos e sistemas.  

O presente estudo tem como objetivo investigar a relação entre a poluição 

atmosférica com as doenças cardiorrespiratórias, para isso, foram analisados dados da 

poluição atmosférica da região Metropolitana e de Fortaleza durante anos de 2015 a 2017. 

O estudo analisa cenários de possíveis reduções de material particulado presente no ar do 

Capital e as repercussões dessa diminuição para a saúde pública. Os elementos de 

poluição atmosférica analisados foram PM10, PM2.5 e PM0.1 sendo constituídos por 

partículas sólidas e líquidas e até mesmo por fungos e bactérias. Segundo a Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) esses materiais particulados são 

considerados cancerígenos além de estarem associados a doenças pulmonares e 

cardiovasculares. 

Neste sentido, segundo o estudo, a cidade estudada possui vantagem com relação 

a concentração dos elementos de poluição atmosférica analisados devido às suas 

características climáticas pois segundo os pesquisadores a região é destacada por fortes 

ventos que dissipam os materiais particulados. Entretanto, a cidade é bastante 

verticalizada não podendo então ser ignorada a implementação de medidas de mobilidade 

urbana para o controle das emissões de gases. 

 

Os impactos ambientais em decorrência da interferência negativa humana 

arrazoada pelo progresso econômico. 

 

É certo que ao longo dos anos o homem busca a obtenção de lucro, enquanto que o meio 

ambiente é explorado e seus recursos, esgotados. Entretanto, chegamos em uma era em 

que a espécie humana está sendo afetada decorrente dessas ações criadas pelo próprio 

homem. Sendo assim, o artigo trata-se de uma revisão bibliográfica onde os autores De 

Melo, L. M. R et al. (2020) apontaram dados onde esclarecem que as ações humanas, na 

busca por progresso e avanço econômicos, geraram grandes impactos ambientais ao meio 

ambiente.  

O primeiro assunto abordado é sobre os impactos ao meio ambiente no contexto 

pós segunda guerra mundial. Nesse tópico os autores buscaram explicar que o 

desenvolvimento do capitalismo se deu a partir dos avanços tecnológicos e foi nesse 

período da Grande Guerra que os países, incluindo o Brasil, buscaram se desenvolver 

tecnologicamente e industrialmente e com isso a exploração dos recursos naturais foi o 

principal meio para os envolvidos alcançarem os seus objetivos, ocasionando assim uma 

escassez dos recursos. Na busca para minimizar esses impactos, surgiu então o conceito 

do desenvolvimento sustentável, onde se era permitido a utilização dos recursos não 
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naturais do planeta, porém deveria haver medidas de preservação e conservação da 

natureza, como a fauna e a flora para que as gerações futuras não fossem afetadas. 

Outro tópico destacado por De Melo, L. M. R et al. (2020) foi sobre “A 

degradação ambiental resultante do modelo de crescimento econômico mundial e as 

consequências ao planeta e a vida humana” onde foi abordado que as denúncias a respeito 

da situação caótica do meio ambiente impulsionaram para que as autoridades tomassem 

medidas para minimizar os impactos ambientais. Porém, os autores destacam que essas 

mudanças só acontecerão se o homem internalizar e se conscientizar, pois a anos que 

notícias sobre a degradação ambiental vêm sendo relatadas e abordadas, porém poucos se 

conscientizam. Esse cenário pode ser observado nas atividades do agronegócio ocorridas 

na floresta amazônica. Na busca por aumentar os lucros, o homem não observa que suas 

ações estão destruindo a floresta amazônica já que estão explorando-a de forma 

exponencial de modo que a natureza não tem tempo para se renovar/recuperar. 

O último tópico abordado pelos autores é “Consciência ecológica, educação 

ambiental, atuação da coletividade e mudanças no comportamento humano”. Este tópico 

aborda sobre as leis brasileiras com relação às nossas condutas para com o meio ambiente, 

onde, a maior lei brasileira deixa claro que é da nossa responsabilidade a preservação do 

meio ambiente, incumbindo o dever de preservação que estará sujeito a penalidades. 

Entretanto, o que se observa é que há leis, porém, é necessário haver uma educação 

ambiental para que o homem tenha ciência das suas ações e passe a adotar práticas 

sustentáveis que gerem menores impactos ambientais.  

Com isso, as considerações finais trazem um arremate, com a reflexão de que nós 

temos sim direito ao meio ambiente, porém devemos ter consciências das nossas ações. 

O homem deve buscar adotar práticas sustentáveis e optar por tecnologias de menor 

impacto ambiental, para que futuramente suas ações não gerem uma escassez de recursos 

ou até mesmo uma escassez mundial.  

 

Sistema de alerta de risco de incêndio para o Pantanal. 

  

O Pantanal brasileiro é um bioma que apresenta uma fauna rica em diversidades. Apesar 

de ser considerado um dos menores biomas existentes no Brasil, é conhecido por possuir 

a maior planície alagada do mundo. Este bioma está localizado na América do Sul, sendo 

inserido na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, que se localiza na região Centro-Oeste 

do Brasil. Abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e países vizinhos 

ao Brasil, Bolívia e Paraguai.  

Por apresentar áreas de extensa pastagem, a principal atividade desenvolvida no 

Pantanal é a pecuária bovina e a plantação de soja. Entretanto, apesar de dispor de uma 

grande área natural, que é usada como pasto, este bioma é bastante explorado para 

aumentar ainda mais a área de pastagem. O que se nota, é que a cada dia as práticas de 

queimadas vem ocorrendo com mais frequência devido ao desejo dos agropecuárias em 

“limpar” a área, entretanto o manejo inadequado provoca grandes focos de incêndios que 

trazem grandes prejuízos ao Pantanal, principalmente devido a suas condições climáticas, 

pois a região pantaneira apresenta baixa umidade, temperatura alta e longos períodos de 

estiagem, favorecendo assim a disseminação do fogo e acarretando prejuízos 

irrecuperáveis (SANTOS et al., 2008). 

Nesse sentido, o estudo de Soriano, B. M. A & Narciso, M. G. (2020) consiste em 

apresentar um sistema de previsão de risco de incêndio com a intenção de ajudar na 

prevenção de incêndios no Pantanal. Segundo o estudo, o sistema foi desenvolvido por 

meio do software e tem como nome, Saripan. O software Saripan é acessado pela web e 

possui em sua base de dados, informações a respeito da região climática do Pantanal 
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sendo esses dados armazenados a partir do ano de 2017 até a atualidade. Os dados são 

utilizados como entrada para fornecer resultados sobre índices de risco de incêndio na 

região que se deseja analisar. Os autores ainda informam que o sistema foi desenvolvido 

a partir das linguagens javascript, PHP e HTML, além do banco de dados feito com o 

SGBD MySQL. 

É importante ressaltar que, o software calcula valores conforme os dados que 

existem no seu próprio banco de dados com relação a temperatura, umidade do ar, 

velocidade do vento, e outros. Dessa forma, é possível apresentar uma escala de risco que 

pode ser classificada como “nenhum”, “pequeno”, “médio”, “alto” e “muito alto”. É 

importante ressaltar que no estudo não é informado como se deu essa classificação e como 

determinar cada uma delas. Soriano, B. M. A, & Narciso, M. G. (2020) ainda informam 

que a base de dados precisa ser alimentada periodicamente, por isso é feito um script php 

que é executado todos os dias às 08h00, 14h00 e 20h00 para inserir os dados diários ou 

os dados faltantes, para isso, é utilizado os dados disponibilizados do Agritempo e do sítio 

da NASA.  

Sendo assim, pode-se perceber que o Saripan é de suma importância para a região 

da pantaneira que vem sendo afetada devido a remoção da vegetação natural para o 

desenvolvimento de práticas agropecuárias, causando assim, processos erosivos 

acentuados, além de afetar a fauna da região. Logo, por meio desse sistema de alerta, o 

Saripan, é possível que os órgãos, entidades ambientais ou às autoridades responsáveis 

tomem medidas preventivas frente a focos de incêndio na região. 

 

Região metropolitana do Cariri (RMC), Ceará: Meio ambiente e sustentabilidade. 

 

O Cariri, que era conhecido antigamente como Crajubar, é uma região metropolitana do 

estado brasileiro do Ceará composta pelo agrupamento de 9 (nove) municípios do Crato, 

tendo por cerca de 601 mil habitantes (IBGE, 2022). Essa região metropolitana tem uma 

grande importância socioeconômica para o Estado, porém, atualmente vem apresentando 

um quadro de problemáticas ambientais, pois o que se observa é que a população da RMC 

está crescendo em grande velocidade de uma forma que a administração pública da região 

não está conseguindo acompanhar.  

Devido a esse crescimento econômico e urbanístico, a manutenção de diversos 

patrimônios naturais, bem como a sustentabilidade do local, está sendo colocados em 

risco já que a população passou a ocupar áreas ambientalmente conservadas. Neste 

sentido, o estudo de De Moura-Fé, M. M. et al. 2019 tem o objetivo de apresentar e 

discutir elementos sobre o meio ambiente e a sustentabilidade na RMC, além de apontar 

formas de reversão do quadro de degradação socioambiental. 

Foi realizado um levantamento de campo na região e isso ocorreu de forma 

exploratória, onde foi possível verificar que havia 5 (cinco) grupos principais de impactos 

ambientais, são eles: (1) impactos sobre nascentes, onde foi verificado que o uso e a 

apropriação dessas fontes afetam cursos d’água, flora e fauna regionais; (2) supressão da 

cobertura vegetal em setores interfluviais, onde foi notado que os municípios que  fazem 

o Crajubar  apresentaram  significativos índices  de  crescimento  urbano por conseguinte, 

também  apresentam  preocupantes indicativos  de supressão da cobertura vegetal para 

práticas agrárias; (3) ocupação da encosta da chapada do Araripe, foi identificado a 

formação de processos erosivos ocorridos na encosta e este fato pode ser justificado em 

função de se tratar do principal divisor de águas da região e consequentemente, o principal 

atrativo turístico. Além disso, foi possível notar processos de ocupação de suas encostas; 

(4) desmatamento das matas ciliares, o que causa o processo de assoreamento nos rios, 

além disso as nascentes são reduzidas já que a água da chuva escoa pela superfície 
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desmatada o que impossibilita a sua infiltração e armazenamento da água nos lençóis 

freático; (5) impactos relacionados às atividades de mineração, onde foi possível verificar 

a extensa atividade mineradora no setores fluviais, onde se é extraído a areia e argila, e 

atividade de extração interfluviais, onde se realiza a extração do calcário laminado, 

popularmente conhecido como “pedra Cariri”. 

Nesse sentido, a realização dessa análise ambiental onde se foi possível destacar 

os pontos mais críticos que vem sofrendo grandes impactos ambientais, poderá contribuir 

para o desenvolvimento regional sustentável da RMC. Os autores enfatizam que tem 

interesse em dar segmento na pesquisa sendo necessário realizar discussões, análises e 

reflexões de forma a gerar informações que contribuirão para o entendimento dos 

processos socioeconômicos relacionados às problemáticas ambientais da região. Os 

autores relatam ainda que os dados e informações de sua pesquisa poderão desempenhar 

um importante papel para que autoridades possam tomar medidas para solucionar os 

problemas ambientais da área.  

 

Impactos do rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, Brasil: uma 

análise baseada nas mudanças de cobertura da terra. 

 

As barragens de mineração são estruturas construídas com a finalidade de depositar 

rejeitos dos processos de extração e de beneficiamento de minério (DNPM, 2017; 

PEREIRA, L. F, et al., 2019). Estima-se que no Brasil existem mais de 700 barragens de 

mineração, onde apenas (55%) estão inseridas na Política Nacional de Segurança de 

Barragens (ANM, 2019) o que evidencia a ameaça de rompimento de barragens no país. 

É importante ressaltar que, quando ocorre o rompimento de barragens de rejeito de 

minério o meio ambiente é bastante alterado pois sofre grandes impactos, a população ali 

envolvida sofre devido ao comprometido da saúde e das mortes, o meio ambiente é 

afetado devido a contaminação dos rios, do meio físico e biótico, surge distúrbios 

hidrológicos, problemas socioeconômicos e entre outros (FOLEY et al., 2005).  

Nesse sentido, o estudo de Pereira, Guimarães & Oliveira (2019) teve como 

objetivo estimar os impactos gerados pelo rompimento da barragem da mina de Córrego 

do Feijão, bem como caracterizar a área atingida pelos rejeitos. Foi utilizada uma imagem 

tirada dois dias após o ocorrido, disponibilizada pela plataforma Sentinel (DRUSCH, et 

al., 2012) para realizar a identificação das áreas afetadas. Para mapear as terras da área 

atingida e mapear as classes de cobertura da terra sem consultas a campo, utilizou-se 

apenas os padrões visuais, geoespaciais e temporais. Além disso, foram contabilizadas as 

estruturas de imóveis atingidos pelos rejeitos, em duas categorias: Estruturas 

empresariais, aquelas associadas à atividade de extração e processamento mineral; e 

Estruturas familiares, que foram as demais estruturas atingidas. Para todas as 

identificações das áreas afetadas, os autores seguiram a metodologia empregada por 

Pereira, Guimarães & Oliveira (2018). 

Sendo assim, devido ao grande volume de rejeito tóxico acumulado, foi possível 

detectar a ocorrência de graves impactos ambientais e socioeconômicos, tais como: 

contaminação da saúde humana e do ecossistema, deterioração da saúde física e mental 

das populações atingidas e grande desestabilização socioeconômica imediata, em âmbito 

local.  

 

Utilização de leguminosas para recuperação de áreas degradadas. 

 

O uso e ocupação desordenada dos solos tem causado alterações ambientais por 

vezes irreversíveis. Problemas causados pela intervenção humana de diversas formas têm 
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comprometido toda a dinâmica dos subsistemas que a integram, como habitação em áreas 

de risco, desmatamento nas cabeceiras de drenagem e crescimento populacional 

descontrolado sem controle técnico de engenharia de infraestrutura. A exploração dos 

recursos naturais contribui para a ocorrência de grandes desastres naturais. 

O solo é um dos recursos naturais mais importantes para a vida humana. Tem 

múltiplas funções e é importante para a sustentabilidade dos sistemas naturais e a base da 

produção de alimentos. A degradação ambiental faz parte do processo evolutivo humano, 

portanto, à medida que as populações humanas crescem, o uso dos recursos naturais 

aumenta, muitas vezes levando ao esgotamento dos recursos. Vários fatores causam 

exaustão.  São muitos os fatores que levam à degradação do solo, geralmente divididos 

em duas etapas, a degradação agrícola e a degradação biológica. O primeiro tipo de 

degradação dos sistemas de produção se manifesta na perda de produtividade econômica. 

Neste caso, ocorrerão perdas devido ao reduzido potencial de produção das plantas 

cultivadas.  

Embora a biodegradação seja uma redução substancial na capacidade de produção 

de biomassa vegetal, entender as causas da degradação ambiental e identificar e avaliar 

seu impacto no meio ambiente fornecerá condições para evitá-la. Além disso, esse 

conhecimento pode determinar os procedimentos necessários para selecionar a 

modalidade de recuperação mais favorável para resultados efetivos. Atualmente, a falta 

de informação sobre o uso correto da terra tem causado enormes prejuízos em todos os 

sentidos. Para evitar esses problemas, métodos de manejo do solo podem ser usados. 

Essas práticas são definidas como técnicas utilizadas para aumentar a resistência do solo 

aos processos erosivos. 

Nesse sentido, a conservação do solo com cobertura morta ou viva de leguminosas 

arbóreas e herbáceas é considerada uma das alternativas mais eficazes para controlar sua 

degradação. Áreas degradadas podem ser restauradas com sucesso usando leguminosas 

capazes de simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico e fungos 

micorrízicos, além de leguminosas herbáceas. Esta técnica pode ser considerada de baixo 

custo e eficaz. Portanto, este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância de 

pesquisas voltadas à recuperação de áreas degradadas, destacando o uso de leguminosas. 

 

Impactos ambientais da agricultura no processo de desertificação no Nordeste do 

Brasil. 

 

A região semiárida do Nordeste, que se estende a uma área de 1 milhão de quilômetros 

quadrados e população de 20 milhões, apresenta chuvas baixas e variáveis, alto risco de 

atividades agrícolas e baixíssimo nível técnico, tornando-se a região com maior piores 

indicadores econômicos e sociais do país. O resultado é a sua lenta, mas contínua 

degradação ambiental. Em termos do quanto os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais foram considerados, a situação dos indicadores de solo é a mais crítica.  

O problema vem de dois lados. A primeira é que a degradação do solo é pouco 

abordada em algumas escalas de medição fáceis de usar. As medidas de salinização são 

provavelmente as mais elaboradas. A erosão é provavelmente a forma predominante de 

degradação do solo no Nordeste e é a menos madura. A segunda fonte do problema é que 

as medidas sugeridas são todas adequadas para pequenas áreas e não há uma maneira fácil 

de extrapolar para superfícies maiores. A combinação dessas duas fontes, entre outras 

dificuldades, resultou na ausência de avaliações regionais metodologicamente sólidas da 

progressão da degradação. A consciência da situação crítica dos indicadores de solos 

ajuda a chamar a atenção dos pesquisadores da área para entender suas responsabilidades 
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sociais. Resíduos de atividades industriais causam estragos no meio ambiente, 

principalmente nos corpos d'água.  

Dentre esses resíduos, podemos citar as águas residuais (corantes) descartadas 

pela indústria têxtil, caracterizadas pela presença desses compostos de difícil degradação 

e altamente tóxicos ao meio ambiente, que são tratados por métodos de adsorção, 

oxidação e biodegradação. poluentes. Compreender as principais vantagens e aplicações 

de cada método para melhor analisar o seu papel no tratamento de águas residuais têxteis 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo de impactos ambientais surgiu principalmente, em decorrência de mudanças 

perceptíveis no planeta terra a partir da revolução industrial. A imposição de instituições 

financeiras internacionais, que adéquam a concessão de créditos a projetos à prévia 

Avaliação de Impactos Ambientais.  

Logo, é possível ressaltar   que o Brasil possui recursos legais suficientes para 

assegurar uma efetiva conservação ambiental de diversos problemas existentes e expostos 

nesse artigo sobre impactos ambientais em nosso país, apesar do Brasil ter sido a pioneira 

em instituir a Avaliação de Impactos Ambientais, é a mais completa e moderna. No 

entanto, se a sociedade não se convencer da gravidade dos impactos ambientais causados 

por atitudes do homem, as ações dirigidas à sua prevenção e reversão não serão suficientes 

e ela prosseguirá até que sua irreversibilidade não seja mais possível afetando assim todo 

o planeta e a vida que existe.  

Todos os estudos incluídos nesta revisão sugerem que existe associação da 

poluição atmosférica com problemas na saúde ambiental e principalmente na população. 

Portanto é necessário também que de forma geral, o país carece de fiscalização eficaz 

para que as legislações sejam cumpridas, além de uma política de ação preventiva e 

repressiva dos governos por danos causados ao meio ambiente.  

 

REFERÊNCIAS  

 

ADAMS, B. Efeito Estufa e Aquecimento Global-dois conceitos distintos. Mas, qual 

é a diferença, 2012. 

 

ANDRADES, R. et al. Early evidences of niche shifts in estuarine fishes following 

one of the world's largest mining dam disasters. Marine pollution bulletin, v. 154, p. 

111073, 2020. 

 

ANDRADE, L. C. de et al. Lago Guaíba: uma análise histórico-cultural da poluição 

hídrica em Porto Alegre, RS, Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 24, p. 229-

237, 2019. 

 

ANM. Classificação   de   Barragens   de Mineração. Disponível em: 

http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/plano-de-seguranca-de-barragens>. Acesso 

em: 03 de julho de 2022. 

 

ARBEX, M. et al. A poluição do ar e o sistema respiratório. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/sD3cLkXqQwmDFpgzsyj7gBm/?format=pdf&lang=pt

>. Acesso em: 26 de junho de 2022 

104

http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/plano-
https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/sD3cLkXqQwmDFpgzsyj7gBm/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/sD3cLkXqQwmDFpgzsyj7gBm/?format=pdf&lang=pt


 
 

ARRAES, R. A. et al. Causas do desmatamento no Brasil e seu ordenamento no 

contexto mundial. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 50, n. 1, p. 119-140, 2012. 

BARCELLOS C, Q. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no Sistema 

Único de Saúde. Rev Saude Publica 2006 

BARCELLOS, F. As emissões brasileiras de gases de efeito estufa nos setores de 

Energia e de Processos Industriais em (2019). IEMA- instituto de energia e meio 

ambiente. DEZEMBRO DE 2020. Disponível em: http://energiaeambiente.org.br/wp-

content/uploads/2020/12/Figura-2-Emissoes-de-Energia-e-Processos-Industriais-no-

ano-de-2019-segundo-fontes-e-atividades-geradoras.jpg. Acesso em: 22 junho de 2022 

BICUDO, C. E. de M. et al. Águas do Brasil: análises estratégicas. Instituto de 

Botânica. São Paulo, 2010.  

CABRAL, J. B. P.  et al. Potentially toxic metal environmental pollution in sediments 

of a model hydroelectric plant water reservoir in Brazil. Environmental Earth 

Sciences, v. 80, n. 16, p. 1-14, 2021. 

CABRINI, T. M. B et al. Heavy metal contamination in sandy beach macrofauna 

communities from the Rio de Janeiro coast, Southeastern Brazil. Environmental 

Pollution, v. 221, p. 116-129, 2017. 

CARVALHO, C. H. R. Emissões relativas de poluentes do transporte urbano. Boletim 

regional, urbano e ambiental, v. 5, p. 123-139, 2011. 

CIRILO, J. A. Crise hídrica: desafios e superação. Revista USP, n. 106, p. 45-58, 2015. 

 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) (2012). Resolução n° 

454, de 1 de novembro de 2012. Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos 

referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob 

jurisdição nacional. Disponível em: < 
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2012/res_conam

a_454_2012_materialserdragadoemaguasjurisdicionaisbrasileiras.pdf>. Acesso em: 03 

de junho de 2022. 

 

DA COSTA S. et al. Causa do aquecimento global: antropogênica versus natural. 

Terræ Didatica, v. 5, n. 1, p. 42-49, 2009. 

 

DE MELO, L. M. R et al. Os impactos ambientais em decorrência da interferência 

negativa humana arrazoada pelo progresso econômico. Brazilian Journal of 

Development, v. 6, n. 10, p. 74935-74952, 2020. 

DNPM. Portaria Nº 70.389 de 17 de maio de 2017. Ministério de Minas e Energia, 

Brasília, 2017. 

 

DE MENEZES, V. R. Educação ambiental: sua importância e desafios frente aos 

problemas ambientais contemporâneos. 2022. 

 

DE MOURA-FÉ, M. M. et al. Região Metropolitana do Cariri (RMC), Ceará: meio 

ambiente e sustentabilidade. Revista da Casa da Geografia de Sobral (RCGS), v. 21, 

n. 2, p. 1198-1216, 2019. 

105

http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Figura-2-Emissoes-de-Energia-e-Processos-Industriais-no-ano-de-2019-segundo-fontes-e-atividades-geradoras.jpg
http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Figura-2-Emissoes-de-Energia-e-Processos-Industriais-no-ano-de-2019-segundo-fontes-e-atividades-geradoras.jpg
http://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Figura-2-Emissoes-de-Energia-e-Processos-Industriais-no-ano-de-2019-segundo-fontes-e-atividades-geradoras.jpg


Damasceno, Santana & Sousa 

 

DE OLIVEIRA, K. A.; CORONA, H. M. P. A percepção ambiental como ferramenta 

de propostas educativas e de políticas ambientais. Revista Científica ANAP Brasil, v. 

1, n. 1, 2008. 

DOS SANTOS P. V. P.; ZACARIAS, R. Crise ambiental: adaptar ou transformar? 

As diferentes concepções de educação ambiental diante deste dilema. 

DRUSCH, M. et al.   Sentinel-2:   ESA's optical   high-resolution    mission    for    

GMES operational services. Remote Sensing of Environment, v. 120, p. 25-36, 2012. 

 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, Disponível 

em:https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/quem-somos. Acesso em: 08 de maio de 2022. 

ESPINDOLA, H. Rio Doce: Riscos e incertezas a partir do desastre de Mariana 

(MG).  Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbh/a/WVJHkHCGb8HXBRrPX9hjYCv/?format=pdf&lang=pt. 

Acesso em: 27 de junho de 2022. 

FAGGIONATO, S. Percepção ambiental. São Paulo, SP: Universidade de São Paulo, 

2007.Acesso em: 10 maio de 2022 

 

FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia brasileira: história, índices e 

consequências. Megadiversidade, v. 1, n. 1, p. 114-123, 2005. 

 

FILHO, J. Caracterização de um depósito de rejeitos para o gerenciamento integrado dos 

resíduos de mineração na região carbonífera de Santa Catarina, Brasil. Mineração Mining. 

Disponivel em: 

https://www.scielo.br/j/rem/a/YPwwxxRNWKZ7YFYRXKwHZ8L/?format=pdf&lang

=pt. Acesso em 26 de junho de 2022. 

 

FISCHER, M. L. et al. Crise hídrica em publicações científicas: olhares da bioética 

ambiental. Revista Ambiente & Água, v. 11, p. 586-600, 2016. 

 

FOLEY, J.  A. et al. Global consequences of land use. Science, v. 309, n. 5734, p. 570-

574, 2005. 

 

GIANNETTI, Biagio F.; ALMEIDA, Cecília MVB. Ecologia industrial: conceitos, 

ferramentas e aplicações. Editora Blucher, 2006. 

 

GOUVEIA, N. et al. Poluição do ar e hospitalizações na maior metrópole brasileira. 

Revista de Saúde Pública, v. 51, 2017. 

 

GRYCZAK, Marcelo et al. Recycled low-density polyethylene composite to mitigate 

the environmental impacts generated from coal mining waste in Brazil. Journal of 

environmental management, v. 260, p. 110149, 2020. 

GUIMARAES, S. T DE L. Percepção, interpretação e educação ambiental: um olhar 

geográfico. São Paulo/SP: Território & Cidadania. vol. III, n.1, 2003.  

 

106

https://www.scielo.br/j/rem/a/YPwwxxRNWKZ7YFYRXKwHZ8L/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/rem/a/YPwwxxRNWKZ7YFYRXKwHZ8L/?format=pdf&lang=pt


 
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panoramas das Cidades. 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama>. Acesso em: 02 de julho 

de 2022. 

 

Instituto Brasileiro de Florestas. As Principais Leis Ambientais no Brasil., Disponível 

em: https://www.ibflorestas.org.br/conteudo/leis-ambientais. Acesso em 10 de maio de 

2022. 

 

JOKURA, Tiago. O que é sustentabilidade? Disponível em: 

https://netzero.projetodraft.com/o-que-e-sustentabilidade/. Acesso em: 06 maio 2022. 

 

LEITE, Lucas AR et al. Contracaecum sp. parasitizing Acestrorhynchus lacustris as 

a bioindicator for metal pollution in the Batalha River, southeast Brazil. Science of 

the Total Environment, v. 575, p. 836-840, 2017. 

 

LIMA, M. A. de et. al. Estimativa das emissões de gases de efeito estufa provenientes 

de atividades agrícolas no Brasil. Embrapa. 2001. Disponível em: 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1093853/estimativa-das-

emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-provenientes-de-atividades-agricolas-no-

brasil#:~:text=A%20queima%20de%20res%C3%ADduos%20agr%C3%ADcolas%20n

os%20campos%20liberam%2C%20al%C3%A9m%20de,incluindo%20as%20de%20ori

gem%20agropecu%C3%A1ria. Acesso em: 20 de junho de 2022. 

LORENSETTI, R. O papel do setor industrial na emissão de gases no Brasil. Control 

tecnologia em combustão. Disponível em: https://blog.coontrol.com.br/papel-do-setor-

industrial-na-emissao-de-gases/#:~:text=emiss%C3%A3o%20de%20gases-

,Emiss%C3%A3o%20de%20gases%20pela%20ind%C3%BAstria%3A%207%25%20d

as%20emiss%C3%B5es%20totais,responde%20por%201%2C7%25. Acesso em: 22 

junho de 2022 

MACHADO, N. T.G. et al. Análise parcial sobre a cerâmica arqueológica do Vale do 

Taquari. Rio Grande do Sul. Cerâmica, v. 54, p. 103-109, 2008. 

 

MARION, Cristiano Vinícios. A questão ambiental e suas problemáticas atuais: uma 

visão sistêmica da crise ambiental. In: Congresso Internacional de Direito e 

Contemporaneidade. 2013. p. 5-4. 

 

NOGUEIRA, N. et al. Utilização de leguminosas para recuperação de áreas 

degradadas. Centro cientifico conhecer. Disponível em: 

https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/ambientais/utilizacao%20de%20leguminos

as.pdf. Acesso em: 29 de junho de 2022 

ONU. ONU e meio ambiente, 16 de setembro de 2020. Disponivel em: 

https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-

ambiente#:~:text=%E2%80%9CO%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20%

C3%A9%20o,de%20atender%20suas%20pr%C3%B3prias%20necessidades.%E2%80

%9D. Acesso em 12 de maio de 2022. 

 

107

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama
https://www.ibflorestas.org.br/conteudo/leis-ambientais
https://netzero.projetodraft.com/o-que-e-sustentabilidade/
https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/ambientais/utilizacao%20de%20leguminosas.pdf
https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/ambientais/utilizacao%20de%20leguminosas.pdf
https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente#:~:text=%E2%80%9CO%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20%C3%A9%20o,de%20atender%20suas%20pr%C3%B3prias%20necessidades.%E2%80%9D
https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente#:~:text=%E2%80%9CO%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20%C3%A9%20o,de%20atender%20suas%20pr%C3%B3prias%20necessidades.%E2%80%9D
https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente#:~:text=%E2%80%9CO%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20%C3%A9%20o,de%20atender%20suas%20pr%C3%B3prias%20necessidades.%E2%80%9D
https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente#:~:text=%E2%80%9CO%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20%C3%A9%20o,de%20atender%20suas%20pr%C3%B3prias%20necessidades.%E2%80%9D


Damasceno, Santana & Sousa 

 

PEREIRA, L. F. et al. Impactos do dano de uma barragem de rejeitos em 

Brumadinho, Brasil: análise baseada nas mudanças de cobertura da terra. Journal 

of Environmental Analysis and Progresso, p. 122-129, 2019. 

PEREIRA, L.   F. et al.    Integrando geotecnologias simples e gratuitas para avaliar 

usos/coberturas da terra: QGIS e Google Earth Pro. Journal of Environmental 

Analysis and Progress, v.3, n. 3, p. 250-264, 2018. 

 

PLANALTO. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. da República. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 03 maio de 2022. 

 

POSSA, M. V.; SANTOS, M. D. C. Tratamento de drenagem ácida de mina por 

processo de neutralização controlada. Sistemas Passivos Abióticos para o Tratamento 

de Drenagens Ácidas de Mina (DAM), p. 40, 2003. 

ROCHA, L. Meio Ambiente e Sustentabilidade: o que é e importância. Disponível 

em:https://veganbusiness.com.br/meio-ambiente-e-sustentabilidade/. Acesso em: 05, 

maio,2022. 

 

ROOS, A; BECKER, E. L. S. Educação ambiental e sustentabilidade. Revista 

Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v. 5, n. 5, p. 857-866, 2012. 

 

SAMPAI, E. et al. Impactos ambientais da agricultura no processo de desertificação no 

Nordeste do Brasil. Disponível em: <file:///home/evelyn/Documentos/228637-63570-1-

PB.pdf>. Acesso em 29 de junho de 2022. 

SCHNEIDER, C. H. Controle da drenagem ácida de minas na mineração de carvão 

de Santa Catarina: caso da mina UM II-Verdinho. 2006. Acesso em: 10 maio de 2022. 

 

SINIMBU, F. et al. Mais de 850 municípios brasileiros enfrentam problemas por 

falta de água em 2017.Agência Brasil, 22 de março de 2017. disponível em:Mais de 850 

municípios brasileiros enfrentam problemas por falta de água em 2017 | Agência 

Brasil.  Acesso em: 01 maio de 2022 

 

SORIANO, B. M. A.; NARCISO, M. G. Sistema de alerta de risco de incêndio para o 

Pantanal. Embrapa Pantanal-Capítulo em livro científico (ALICE), 2020. 

 

SIQUEIRA, D. B.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. Cianobactérias de água doce e saúde 

pública: uma revisão. Universitas: Ciências da Saúde, v. 3, n. 1, p. 109-127, 2005 

SOUZA, M. N. Degradação e recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável. 

2004. 

 

SOUZA M. M.; GASTALDINI, M. C. C. Avaliação da qualidade da água em bacias 

hidrográficas com diferentes impactos antrópicos. Eng Sanit Ambient 19(3):263-274. 

2014. 

 

108

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
https://veganbusiness.com.br/meio-ambiente-e-sustentabilidade/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mais-de-850-municipios-brasileiros-enfrentam-problemas-por-falta-de-agua-em
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mais-de-850-municipios-brasileiros-enfrentam-problemas-por-falta-de-agua-em
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mais-de-850-municipios-brasileiros-enfrentam-problemas-por-falta-de-agua-em


 
 

TISCHER, Vinicius et al. Environmental and economic assessment of traffic-related 

air pollution using aggregate spatial information: A case study of Balneário 

Camboriú, Brazil. Journal of Transport & Health, v. 14, p. 100592, 2019. 

 

VASCO, A. P.; ZAKRZEVSKI, S. B. B. O estado da arte das pesquisas sobre 

percepção ambiental no Brasil. Revista perspectiva, v. 34, n. 125, p. 17-28, 2010. 

 

XAVIER, M. E. R.; KERR, A. A. F. S. O Efeito ESTUFA E AS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS GLOBAIS. Instituto de Física da Universidade de São Paulo. 

Disponível em:< http://www. fap. if. usp. br/~ aker/efeito_estufa. pdf>. Acesso em, v. 22, 

2013. 

 

109



J. M. S. Gama ( ) Universidade Federal do Amazonas. Manaus, AM, Brasil. e-mail: 

jmatheusgama73@gmail.com.  

M. L.A e Silva ( ). Universidade Federal do Amazonas. Manaus, AM, Brasil.  

 

© Este trabalho integra a obra: M. L. Ponte & E. C. Wenceslau (eds.). Saberes e práticas em 

conservação – do material ao imaterial. São José do Rio Preto, SP: Reconecta Soluções, 2022. 

Capítulo 7 

MEIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E 

GOVERNANÇA CORPORATIVA (ESG) 
 

João Matheus Santos Gama, Michele Lins Aracaty e Silva. 

 

Resumo: A empresa tradicional que foca suas atividades apenas em apresentar lucros 

robustos está fadada ao fracasso e não tem espaço no atual cenário de sustentabilidade 

socioeconômico e ambiental. Assim, temos como objetivo, analisar a importância das 

ações de sustentabilidade e competitividade empresarial. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de natureza bibliográfica do tipo descritiva e exploratória com uso de material 

secundário existente e análise de conteúdo. A adoção de práticas sustentáveis possibilita 

uma série de oportunidades de negócio e constitui um diferencial competitivo. Ao 

contrário, a não adesão por ações sustentáveis torna os mercados mais restritos e diminui 

a preferência de escolha por parte dos consumidores, que cada vez mais adotam práticas 

de consumo sustentáveis. Ademais, a adesão possibilita redução de custos, melhoria da 

imagem da empresa, abertura para novos mercados e eleva a satisfação dos seus 

colaboradores, clientes e demais investidores. 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Responsabilidade Social. ESG. Competitividade. 

 

110

http://lattes.cnpq.br/8561026353917583
http://lattes.cnpq.br/9852711626925841


 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Donaire (2010), nas últimas décadas tem ocorrido uma mudança muito 

grande no ambiente em que as empresas operam: as empresas que eram vistas apenas 

como instituições econômicas com responsabilidades referentes a resolver problemas 

econômicos fundamentais (“o que produzir?”, “como produzir?” e “para quem 

produzir?”) têm presenciado o surgimento de novos papéis que devem ser 

desempenhados, como resultado das alterações no ambiente em que operam: a 

responsabilidade social e ambiental. 

Segundo Chiavenato (1999), pode-se definir Responsabilidade Social como um 

compromisso de valores, por exemplo, em âmbito empresarial, entregando produtos que 

transmitam por sua cadeia produtiva, dignidade, qualidade e verdade, minimizando os 

impactos externos e agindo contra as irregularidades a luz dos direitos básicos impostos 

em uma sociedade, contribuindo assim com o desenvolvimento social. 

Nesse sentido, deve-se levantar a viabilidade para gerir esse processo em um 

âmbito corporativo. De acordo com Maimon (1994), a gestão ambiental passa por três 

fases principais: 1) na primeira fase, trata-se da adaptação das empresas às pressões 

regulamentares e de mercado, focando na emissão de poluentes, sem grandes mudanças 

no processo produtivos e na estrutura; 2) na segunda fase, as organizações modificam 

processos e produtos como forma de atender às pressões; 3) na terceira fase, é marcada 

pela proatividade e preocupação com os resultados futuros. Na terceira e última fase, de 

acordo com Barbieri (2011), a gestão ambiental é estratégica para as organizações na qual 

está disseminada. 

 Sendo assim, seguindo uma linha cronológica para o fluído entendimento, o 

conceito atrelado ao fator desenvolvedor de forma sustentável foi reconhecido 

inicialmente em âmbito internacional no ano de 1972, na Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na qual trouxe um questionamento 

generalizado da degradação do meio ambiente e dos recursos esgotáveis e seus efeitos, 

decorrente dos impactos causados nas diferentes economias do mundo (BARRETO, 

2017). 

A publicação Who Cares Wins (2005) do Pacto Global e Banco Mundial, trouxe 

em pauta a temática ESG e conceituou como uma sigla, que no Inglês é representada 

como Environmental, Social and Governance, que em tradução direta ao português 

significa Ambiental, Social e Governança, surgindo como um fator propulsor de 

integração, em um contexto do mercado de capitais competitivos, desencadeando uma 

série de publicações que impulsionam a importância do conceito para uma avaliação 

empresarial. 

De acordo com Tachizawa (2010), a transformação e a influência ecológica nos 

negócios se fazem sentir de maneira crescente e com efeitos econômicos cada vez mais 

profundos. As organizações que tomaram decisões estratégicas ligadas à questão 

ambiental e ecológica, conseguiram significativas vantagens competitivas, quando não, 

redução de custos e incremento nos lucros a médio e longo prazos. No contexto do 

mercado financeiro, as bolsas ocupam um papel de atuar como centro de liquidez, fazendo 

com que as empresas tenham acesso a fontes de capital e aos investidores e seus variáveis 

trade-offs, resultando em um cenário competitivo, fazendo com que tais instituições 

tenham responsabilidades na definição de regras e melhores práticas, que reflitam na 

adoção de caminhos de medidas sustentáveis nas corporações empresariais, partindo da 

premissa de possuírem compromissos com a sociedade (B3, 2021).  

Como as empresas podem aproveitar este ambiente ESG de responsabilidade 

social e ambiental para melhorar a sua imagem competitiva e se reposicionar neste novo 
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ambiente de negócios? Atualmente, o denominado “consumidor consciente” busca e 

dispõe de informações acerca da empresa bem como dos produtos por ela fabricados e 

decide sobre o consumo levando em consideração os valores em relação à 

responsabilidade social e ambiental aplicada (CARMONA; BACINELLO, 2019).  

Para tanto, temos como objetivo analisar a importância das ações de 

sustentabilidade para a competitividade da empresa. Quanto ao percurso metodológico, 

trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica do tipo descritiva e 

exploratória com o uso de material secundário e com análise de conteúdo. Assim, este 

artigo está estruturado da seguinte forma: Introdução, Revisão de Literatura, 

Metodologia, Conclusão e Considerações e por fim, as Referências utilizadas para a 

construção deste trabalho. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Dias (2017), a relação entre o homem e a natureza forma todo o ecossistema que 

conhecemos atualmente, pressupondo que a relação é construída de maneira paralela com 

a história da humanidade e a importância dos recursos naturais para a capacidade de 

sobrevivência e desenvolvimento, é necessária uma relação de progresso, atrelado com a 

capacidade humana de se sobrepor aos ambientes naturais. Trilhando este caminho de 

adaptação e sobrevivência, surge a importância de conjecturar alternativas que 

possibilitem uma harmonia de uso dos recursos escassos, relação produtiva e de consumo 

entre o homem e a máquina no meio ambiente. Com a intensificação da industrialização 

e intervenção do homem em seu meio, é potencializada a problemática na oferta de 

recursos, na qual demanda da valorização em seu espaço, fazendo com que surja o 

desenvolvimento econômico através da gestão dos recursos naturais (CROPPER e 

OATES, 1992).  

O conceito de gestão ambiental é trilhado com o pressuposto de que a degradação 

do meio ambiente é crescente e acelerada, com consequências já visíveis e com previsões 

de cenários ambientalmente negativos no futuro, caso não haja mudança na relação entre 

sociedade e meio ambiente, como instrumento econômico para o desenvolvimento 

consciente das ações e dos recursos naturais que afetam diretamente a vida no ecossistema 

(BARBIERI, 2011).  

As práticas sustentáveis geram efeitos não apenas no aspecto ambiental, mas 

também econômico e social, seguindo a cronologia dos fatos, as principais discussões 

sobre o assunto foram expostas na segunda metade do século XX, em um período de 

mudanças no contexto socioeconômico, paralelo a revolução tecnológica e reestruturação 

capitalista (PHILIPPI JR., 2004).  

Em simetria temporal, a sustentabilidade a luz da gestão ambiental, mostra-se no 

foco da percepção da necessidade de um equilíbrio nas dinâmicas econômicas, sociais e 

ambientais, levando em consideração a produção e o consumo, seguindo o conceito de 

Robbins (1945) como “lei da escassez”, na qual a demanda é infinita e os recursos 

disponíveis são escassos, havendo assim a necessidade de uma preocupação universal. 

  Por ordem cronológica, em 1972 a ONU convoca a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia), apresentando assim o 

Manifesto Ambiental para o tempo atual, com o intuito de iniciar um levante da 

necessidade da preservação do ecossistema (JONES, LACERDA, SILVA, 2005).   

Atualmente, há como uma das principais premissas das ações norteadas, os 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 – ONU, sendo assim como 

Estocolmo 1972, buscando garantir um impacto de contingência causal e apelo global 

para nortear o desenvolvimento de atitudes novas e gerir ações de diversos atores para 
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objetivar metas como:  acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o consumo 

sustentável (ONU, 2015), conforme podemos observar na Figura abaixo. 

 

Figura 1 – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no Brasil 

 

Fonte: ONU, Agenda 2030 (2020). 

 

A luz das atuais metas, em foco o ecossistema de negócios, de acordo com Louette 

(2007), as empresas não devem ser apenas rentáveis de forma puramente financeira, 

gerindo riqueza e concorrência, e sim corporações comprometidas pelas 

responsabilidades com assuntos de expectativas sociais e ambientais que lhes são 

atribuídas, gerando uma governança corporativa, considerando aspectos éticos e visíveis 

pelas partes interessadas. A sustentabilidade torna-se um potencial competitivo nas 

organizações, mudando a ideia de que as atribuições sustentáveis sejam apenas uma 

obrigação, mas sim uma oportunidade de destaque no mercado junto aos Stakeholders 

(VINHA, 2003), conforme podemos observar na Figura abaixo. 

 

Figura 2 - Modelo de Sustentabilidade Empresarial 

 

Fonte: Coral (2002, p. 129). 

 

Sendo assim, para interpretar ações empresariais, Coral (2002) desenvolve uma 

ferramenta mapear as interações e visualizar de forma ampla a sustentabilidade 

113



Gama & Silva 

subdividida em três pilares principais, podendo ser adotado como um dos objetivos na 

transformação sistemática das organizações, tornando em potencial uma análise social e 

ambiental, buscando atender o interesse dos envolvidos. 

 

O Movimento ESG no Brasil e no Mundo 

 

A conferência Who Cares Wins (2005) reuniu pela primeira vez investidores 

institucionais, gestores de ativos, analistas de pesquisa do lado da compra e venda, 

consultores globais e órgãos governamentais e reguladores para examinar o papel dos 

drivers de valor ambiental, social e de governança (ESG) como gestão de ativos e 

pesquisa financeira. Houve um notável grau de concordância entre os participantes de que 

o ESG desempenha um papel importante no contexto do investimento de longo prazo 

(IFC, 2005).  

Para Laval (2020), o termo ESG refere-se a ativos que, além de aspectos 

financeiros, consideram os impactos sociais, ambientais e de governança. O conceito foi 

criado para avaliar o desempenho, e ao mesmo tempo, obter dados mais comparativos 

com relação aos indicadores de cada pilar, considerando o que é material para o negócio 

de cada uma delas, conforme podemos observar na Figura abaixo. 

 

Figura 3 - Modelo representativo dos principais temas das vertentes ESG 

 

 
 

Fonte: Atlas Governance (2021). 

 

De acordo com a XP Inc (2020), englobar o ESG na carteira de investimentos 

torna claro a ampla disseminação de tal conceito em índices financeiros. Fazer com que 

a escolha dos stakeholders seja ponderada aos fatores ambientais, sociais e de governança 

que englobe o leque de atuação de seus produtos, resulta em atores que usem como 

critérios de análise, além de questões econômico-financeiras e risco e retorno, a avaliação 

dos impactos causados no ambiente e sociedade. Segundo a B3 (2016) em análise pelo 

S&P Dow Jones Indices, o investimento sustentável é um dos segmentos de mais rápido 

crescimento na indústria de gestão de ativos, porém um dos mais complexos. Com a alta 
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do assunto no meio corporativo, negócios e investimento, Coelho (2021) expõe que a 

sigla ESG vem sendo cada vez mais mencionada, isso porque no Brasil e no mundo 

cresceu a exigência de investidores e consumidores para que as empresas assumam uma 

postura voltada ao desenvolvimento ambiental, com atenção para as contribuições sociais 

e ações de governança. 
 
“Globalmente, mais de US$30 trilhões em ativos sob gestão (AuM, sigla em 

inglês para “Assets Under Management”) são gerenciados por fundos que 

definiram estratégias sustentáveis. Só na Europa são US$14,1 trilhões, 

equivalente a mais de 50% do AuM total do continente, enquanto nos Estados 

Unidos esse número já representa 25%. Nos últimos anos, cada vez mais 

investidores estão colocando o conceito de “investimentos responsáveis” como 

fator decisivo na alocação de recursos e, na nossa visão, esse movimento deve 

somente se intensificar adiante”. (XP, 2021, p.2). 

 

Levando em consideração a ascendente atual do mercado financeiro relacionado 

ao conceito sustentável, a B3 divulgou uma lista com empresas que integram a carteira 

de Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE (B3, 2021). O ISE B3 compara a 

performance das empresas listadas na B3 sob os aspectos da sustentabilidade corporativa, 

baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança 

corporativa. (COELHO, 2021).  

Ainda de acordo com Coelho (2021), a responsabilidade social, ambiental e a 

governança estão cada vez mais presentes, afinal ESG já realidade em muitas empresas, 

fazendo com que haja um impulso para uma mudança na maneira de ser e de pensar, 

mesmo por uma forma com viés da praxeologia ou da coletividade, onde a preservação 

do meio ambiente insere-se cada vez mais no cotidiano global. A preocupação é crescente, 

o consumo consciente de bens e serviços que não agridem o meio ambiente é uma 

realidade ascendente, seja por meio de pressões sociais, organizacionais ou o agente 

consumidor.  

Segundo a XP Inc. (2021), nos últimos anos, o interesse dos investidores no 

mundo, norteiam um maior envolvimento e interesse no conceito de “investimento 

responsável”, impulsionado pela conscientização em questões como mudanças 

climáticas, diversidade de gênero e impacto do uso de plásticos no meio ambiente, por 

exemplo. 

A temática vem crescendo e sendo cada vez mais atribuída em painéis e veículos 

informativos, espelhando assim a tendência de transformação gradativa da indústria de 

investimentos no mundo, em potencial crescimento para o país. Decorrendo por uma 

análise considerando a pandemia do Coronavírus, podemos caracterizar como sendo um 

catalisador para o potencial sustentável ESG, se tornando um pressuposto imprescindível 

para a competitividade. Vale ressaltar a importância do movimento não só no meio de 

investimento, e sim nas ações de diversas áreas, atrelando assim a imagem ao conceito, 

buscando cada vez mais integralidade com o desenvolvimento embasado na 

sustentabilidade (B3, 2021).  

Segundo Rivas (2014), apenas a partir de 1988 a administração brasileira iniciou 

um lento processo de reconhecimento do valor econômico de recursos naturais e 

ambientais. Seguindo a premissa da legalidade das diretrizes da legislação ambiental 

brasileira, na qual tem papel fundamental quanto ao desenvolvimento ambiental, social e 

econômico, buscando a preservação do meio ambiente e ações preventivas que visam 

diminuir os impactos. Uma vez que ela exige das organizações uma conduta que visa à 

preservação dos recursos naturais, a mitigação dos impactos ambientais e o 

desenvolvimento social, fiscalizadas por órgãos ambientais nacionais, estaduais ou 

municipais, sendo um princípio expresso na Constituição Federal Brasileira de 1988, 
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vigente no seu art. 225, no qual alega o direito a um ambiente sadio propício à vida 

(BRASIL, 1988). 

De uma forma sistêmica de garantia de sustentabilidade a longo prazo e gerência 

de impactos, resultando em responsabilidade estendida na cadeia de valor e o 

entendimento da relevância dos impactos ambientais nas atividades das empresas, é uma 

vertente significativa no âmbito ambiental do ESG. Através da Norma Brasileira ABNT 

NBR ISO 14001:2015, é possível trilhar ações que hoje podemos definir de uma maneira 

mais focada no envolvimento ESG, atrelando a padronização empresarial de gestão (ISO) 

com a conformidade da gestão ambiental (FRANÇA, 2020). 

Segundo a B3, o investimento com iniciativas estruturadas para a inclusão da 

abordagem de sustentabilidade em gestão, produtos e serviços, chamado também de 

investimento responsável, estimula a transparência e o desempenho ESG das empresas 

listadas em um grupo, por exemplo, buscando um maior engajamento no mercado perante 

o ponto ambiental, social e de governança. O Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE), busca com que os gestores e investidores possam mapear quais são as empresas na 

Bolsa com o status mais avançado no que tange a agenda ESG, fazendo com que as 

empresas de capital aberto sejam precificadas também pelos seus indicadores ESG, 

atrelando dessa forma um desenvolvimento cada vez mais aplicado do conceito no país, 

fazendo com que além de ser um nível de concorrência perante as exigências, essa métrica 

se torne um ponto de análise nas escolhas do consumidor, incorporando assim como 

critérios de análises somado com as demais métricas econômicas (XP INC., 2021). 

 

O Impacto do ESG para Sociedade, Empresas e Meio Ambiente 

 

Segundo a pesquisa EY Future Consumer Index (2021), no Brasil 61% dos consumidores 

consideram que os valores praticados pelas empresas com que tem potencial de compra, 

passaram a ser mais observados, e 75% dos consumidores entrevistados se sentem 

inclinados a comprar de empresas que garantem um impacto positivo na sociedade com 

suas atividades. Os dados demonstram que as ações práticas, devidamente reportados a 

marca visível ao cliente, geram valor a longo prazo para o desenvolvimento do negócio 

perante os consumidores, tornando assim um ambiente ideal para gerar competitividade 

também no parâmetro ESG, atrelando o conceito como fator de diferencial competitivo 

no mercado, buscando atentar não só para os investidores, mas também para os 

consumidores finais (HALF, 2021). 

Desenvolver estratégias de negócio faz com que sejam mapeadas ações 

posteriores em um período que se mostre de um médio a longo prazo, metas e estratégias 

com levantamento de materialidade de desenvolvimento corporativo perante a assuntos 

sociais, ambientais e de governança. Mensurar o ESG e os impactos social e ambiental 

faz com que os relatórios empresariais de metas sustentáveis sejam norteados pelo 

panorama Measuring Stakeholder Capitalismo – Fórum Econômico Mundial, havendo 

assuntos como: Alterações climáticas, perda de biodiversidade, disponibilidade hídrica 

potável, poluição do ar e da água, resíduos sólidos e a gerência de recursos (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2020).  

Através de um estudo realizado em 2019 pela divisão de pesquisa do Economist 

Group, o Economist Intelligence Unit (EIU), considerando os países com as 82 maiores 

economias do mundo, os prejuízos financeiros estimados por consequência direta do 

aquecimento global, gira em torno US$7,9 trilhões até 2050. Observando a análise, é 

identificado que o maior impacto se concentra nos países com estágio em 

desenvolvimento, no qual possuem menos estrutura e recursos para lidar com problemas 

desse tipo, exemplo claro dessa eventual fragilidade e instabilidade é a sazonal crise 
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ocorrida pela pandemia do COVID-2019, iniciada no Brasil no primeiro semestre de 2020 

e vem desencadeando consequências com impactos não apenas no âmbito sanitário e de 

saúde pública, mas socioeconômico de maneira geral, somando fatores que resultam em 

uma inflação que impacta diretamente na vida dos brasileiros, nesse tempo e espaço 

(MCTI, 2021). 

Levando em consideração a relevância do ESG para valorização das empresas e 

suas expectativas para a continuidade dos negócios, por exemplo, na União Europeia está 

em vigor o EU Taxonomy, um sistema através de uma plataforma de consulta, no qual 

classifica as atividades por meio de métricas sustentáveis socioambientais, com 

pressuposto de legislações de preservação ambiental, economia circular e controle de 

poluição, fazendo com que as empresas que pretendem atuar no bloco econômico 

Europeu, utilizem da plataforma, pautada por agências reguladoras, para referenciar a 

adaptação necessária para a sua atuação (U.E, 2022). 

 

Compliance, desafios e legislações do ESG 

 

O termo “Compliance” vem sendo bastante discutido nas normativas de corporações no 

mundo todo, o termo vem do verbo em inglês “to comply”, que significa de forma prática 

seguir uma ordem de forma correta para atingir um bom êxito final com a conformidade 

desejável, o termo com o sentido atual, tomou força com as reformas reguladoras de leis 

nos Estados Unidos e Inglaterra no século passado, e no Brasil com a Lei 12.846 de 2013, 

denominada de Lei Anticorrupção (BRASIL, 2013). Seguir o Compliance em diversas 

atividades, norteiam um desenvolvimento que entre em regularidade com as normativas 

legais do âmbito processual, jurídico, qualidade e responsabilidade social (AGUIAR, 

2019). 

Dentro da nomenclatura discutida, e analisando o Compliance com a esquemática 

ESG e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ONU), que rege o 

cumprimento de regras através de normas impostas, observa-se a relação entre os 

objetivos e o tripé do ESG, no qual os conceitos conversam-se, com a responsabilidade 

empresarial tornando-se um fator determinante para a sustentabilidade do negócio, atrelar 

o conceito ESG faz com que as empresas socialmente responsáveis assumam um conjunto 

de princípios, diretrizes e práticas que buscam ressignificar o papel de seus negócios e, 

assim, gerar mais valor e reputação para a marca fazendo com que seus investidores 

possam valorizar mais por seus posicionamentos e práticas em prol das ações 

(MARTINELLI, 2014). 

Analisando a tendência ESG, é importante ressaltar os desafios ainda impostos, 

quanto a aplicação de medidas que influenciam a aplicabilidade, tanto a luz legislativa, 

quanto ao viés transitório sistemático e geracional. As legislações vigentes que impactam 

diretamente na usabilidade do modelo para gerar competitividade e atribuir valor, parte 

principalmente do pressuposto de governança como agentes tomadores de decisões, tendo 

como base o cumprimento de medidas que viabilizem legalmente suas corporações, 

mantendo conformidade nos processos e normas internacionais, como ABNT NBR ISO 

e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD BRASIL, 2021). 

O desafio a ser enfrentado caminha à luz do custo de aplicação e a normatização 

do conceito aos envolvidos, tornando assim uma ascendência para negócios sustentáveis, 

com medidas crescentes e desenvolvimentistas, trazendo ganho social e lucro 

responsável. Havendo um acompanhamento jurídico que oriente o cumprimento das 

legislações e atue diretamente na conformidade da organização, trazendo a valorização e 

práticas legalmente sustentáveis, saindo da visão meramente burocrática e entrando como 

diferencial competitivo (SPEZAMIGLIO; GALINA; CALIA, 2016). 
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Paul Romer e Nordhaus, vencedores do prêmio Nobel de 2018, contribuíram em 

respeito por questionarem as mudanças globais em um contexto de crescimento 

econômico e avanço tecnológico (COFECON, 2018). Levando em consideração o fator 

de mudanças globais, atualmente percebemos que a pandemia do COVID-19 impulsionou 

os processos de mudanças e também exacerbou as falhas globais de longas datas, como o 

acesso e a igualdade por oportunidades econômicas, mudando assim as expectativas do 

papel das corporações. Para manter um nível competitivo fica como prática inevitável a 

necessidade de manter sua resiliência e aumentar sua liderança para operar, por meio de 

garantir um maior compromisso com o longo prazo e suas futuras gerações, de forma 

sustentável e gerando criação de valor que possa abranger as amplas demandas do 

ecossistema, sendo assim podemos considerar que “a pandemia foi o catalisador das 

mudanças que já estavam em curso no mundo do trabalho” (RIBEIRO, 2020). 

 Segundo Piketty (2014), a relação capital e renda sofre fortes variações históricas, 

assim como os preços dos recursos naturais, tendo em vista que se o patrimônio superior 

mundial do capital avança de forma que não agreguem o avanço ecossistêmico dos 

patrimônios inferiores, a desigualdade da riqueza tende a se ampliar sem limites, tornando 

assim um mecanismo de divergência que amplia e agrava os efeitos da desigualdade. 

Considerando tal pressuposto, vale ressaltar a mudança geracional, na qual compila um 

conceito de capitalismo severo, mensurando puramente o valor e o crescimento 

monetário, do que conhecemos como capitalismo consciente, abrangendo toda a métrica 

do ESG e seus compilados de fatores externos para geração de valor. Exemplo é o 

impulsionamento da aplicabilidade da mensuração conhecida como “PIB Verde”, no qual 

busca incluir meio ambiente e bem-estar social na produção de riqueza, discutido 

mundialmente e no Brasil sancionado legalmente em 2017, que propõe um cálculo anual 

pelo IBGE, com o intuito de medida que permita verificar qual o grau de sustentabilidade 

dos Estados, auxiliando na tomada de decisões quanto ao sistema de produção. Segundo 

Mikhailova (2004), o capital natural não pode ser substituído por outros tipos de capitais, 

tais como capital manufaturado e capital humano. 

 

METODOLOGIA 

 

Neste item, relata-se o percurso metodológico usado para atingir o objetivo proposto de 

analisar a importância das ações de sustentabilidade para a competitividade da empresa. 

Para atingir tal propósito, utilizou-se de método qualitativo, com a finalidade exploratória 

e descritiva, por meio de pesquisa bibliográfica e documental fazendo uso de observações 

e análise de conteúdo. 

Por tratar-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que tem como função 

principal a análise do objeto, buscando descrever o estado da arte nos temas escolhidos: 

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social nas Corporações, O Movimento ESG no 

Brasil e no Mundo, O Impacto do ESG para Sociedade, Empresas e Meio Ambiente e 

Compliance, Desafios e Legislações do ESG, procurando descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los. 

Para Triviños (1987), o objetivo da pesquisa qualitativa é explicar um fenômeno 

ainda não conhecido em um determinado contexto, pouco estudado. Logo, seus dados 

serão muito mais de natureza descritiva ou exploratória, os resultados qualitativos serão 

textos, quadros explicativos e relações (frameworks) que ajudarão a explicar os achados. 

Quantos à análise de dados e resultados, prevalece uma análise de conteúdo com 

base em observações dos fatos e entendimento dos textos utilizados na construção do 

artigo. 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES 

 

Iniciamos este texto com o objetivo de analisar a importância das ações de 

sustentabilidade para a competitividade da empresa. Para tanto, percorremos os conceitos 

e definições dos principais parâmetros chaves da discussão, com destaque para: Gestão 

Ambiental e Responsabilidade Social nas Corporações, O Movimento ESG no Brasil e 

no Mundo, O Impacto do ESG para Sociedade, Empresas e Meio Ambiente e 

Compliance, Desafios e Legislações do ESG. 

Ao longo da abordagem, é possível observar a ampliação do tema no decorrer das 

discussões históricas, quanto à importância de desenvolver as práticas sustentáveis para 

agregar no ecossistema competitivo atual e do futuro. O conceito ESG aplicado nas 

corporações, faz com que haja um empenho global, abordando a eficiência competitiva e 

a demanda plural de um futuro que garanta sustento efetivo e eficaz.  

Entre as maiores corporações do mundo existe um consenso de que a adoção de 

ações sustentáveis empresariais são provedoras de vantagens competitivas uma vez que 

o mercado está cada vez mais exigente em relação ao que as organizações podem e devem 

fazer. Uma empresa que apenas apresenta lucros e não se preocupa com o seu impacto 

em relação à sociedade e sobre o meio ambiente, não tem mais espaço neste novo 

momento mercadológico e tende a perder cada vez mais, ou mesmo ter muita dificuldade 

de retomar suas atividades no pós-pandemia. 

O Meio Ambiente como a primeira vertente do tripé ESG, desenvolve o papel 

importante do ambiente em seu espaço e tempo, fazendo com que haja necessidade de 

predominar um maior e efetivo comportamento que busque preservar e manter um 

ecossistema capaz de suportar as ações de maneira sustentável. 

A Responsabilidade Social surge como o fator de compromisso do indivíduo e 

seus conglomerados, bem como quanto à importância da responsabilidade das ações em 

um parâmetro plural, obtendo e desenvolvendo uma ótica que busque atrelar as mais 

diversas causas atuais e com visão ampla de futuro, buscando ao máximo reduzir os 

termos de erros. 

A Governança Corporativa é trilhada como parâmetro crucial para perpetuar o 

plano de ações para uma economia social e sustentável, partindo da base corporativa, 

como em aplicações básicas em pequenos negócios, até um amplo impacto em grandes 

corporações que envolvam vários atores, que buscam e estejam amplamente empenhados 

com o desenvolvimento sustentável, para garantir o sustento e parametrizar a 

competitividade em um sistema de mercado cada vez mais empenhado na tendência ESG. 

O investimento em ações sustentáveis possibilita uma série de oportunidades de 

negócio para se diferenciar dos demais concorrentes e ter melhores oportunidades no 

futuro. Ao contrário, a não adesão por ações sustentáveis torna os mercados mais restritos 

e dificulta a adesão por parte dos consumidores que a cada dia adotam mais práticas de 

consumo sustentáveis (consumidor verde). 

Ademais, ao longo do texto vemos que, mesmo com as diversas dificuldade de 

aplicabilidade global e a escala a percorrer para uma sociedade pautada na 

sustentabilidade em seus negócios, o mercado competitivo globalizado tende a positivar 

suas ações concretas em concordância com o ESG e os ODS (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável). Dessa forma, seguindo a tendência, é necessário um olhar 

atento para a economia de forma a aproveitar o tempo de adaptabilidade e 

competitividade, principalmente pós-pandemia mundial (Covid-19), agregando o valor 

sustentável.  

Agregar as metas da Agenda 2030 (ODS), é essencial para nortear o entendimento 

social globalizado de desenvolver com responsabilidade, garantindo assim um futuro 
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equilibrado, alinhando políticas e ações de desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. Dessa forma, passaremos de uma economia puramente consumista e voltada 

apenas ao lucro, para uma economia responsável com as futuras gerações e o equilíbrio 

do ecossistema. 

Por fim, as práticas de ações sustentáveis por parte das empresas de todos os portes 

possibilitam a redução de custos, contribuem para melhorar a imagem da empresa, 

fomentam a abertura para novos mercados (como mencionado anteriormente) e elevam a 

satisfação dos seus colaboradores, demais Stakeholders e sinaliza para a toda sociedade 

o seu propósito mercadológico. 

A adoção de práticas sustentáveis provém também a geração de valor, e se 

tratando de valor, nos remetemos às práticas ESG que podem trazer inúmeros benefícios 

para a empresa e são avaliadas como fundamentais para os negócios que visam 

crescimento, tanto em relação às práticas de mercado como em relação ao seu 

posicionamento e atração de investidores e acionistas com destaque para: melhora a 

gestão de risco das organizações; abraça as ações de sustentabilidade e respeito ao meio 

ambiente; promove o engajamento das equipes, investidores, clientes e mercado; melhora 

os padrões de trabalho para dar seguimento às práticas ESG; aumenta o desempenho 

financeiro, direcionando custos e reduzindo gastos. 

As práticas ESG se bem implementadas constituem efeitos de longo prazo e 

possibilitam à empresa um reposicionamento no mercado. Ademais, são essenciais para 

se buscar reconhecimento e diferenciais competitivos. 

A transição de uma empresa tradicional para uma com práticas sustentáveis requer 

alguns direcionamentos, com destaque para: tornar-se paperless (redução de geração de 

resíduos), ter fornecedores sustentáveis, treinamento constante de equipes, reciclar e 

reutilizar, investir em energia renovável, descartar adequadamente os resíduos e fazer 

parcerias com associações e cooperativas.  

Ademais, o acesso a incentivos e financiamentos governamentais, auxílio no 

desenvolvimento sustentável e social, redução do desperdício e as perdas de insumos e 

matérias-primas, a utilização de materiais de origem comprovada, e desenvolver 

instrumentos de mensuração e indicadores e acompanhar tais indicadores de forma a 

buscar melhoria constante e por fim, valorização das ações da empresa na bolsa de valores 

(índice ESG). 

Isso tudo contribuirá com os indicadores de sustentabilidade aplicáveis a empresa, 

com destaque para o ISE, que é o “Índice de Sustentabilidade Empresarial”, 

imprescindível para o acompanhamento e incentivo na conduta responsável das 

organizações, bem como para a correta leitura do desempenho das empresas que operam 

na Bolsa de Valores sob essa vertente. 

Após um longo período de baixo crescimento econômico em virtude de problemas 

políticos e investimentos estruturais insuficientes agravados pela pandemia de Covid-19 

esperamos que as práticas sustentáveis já iniciadas pelas empresas possibilitem ao setor 

produtivo brasileiro uma retomada gradual da atividade econômica sustentável e de baixo 

impacto. 

Por fim, para que uma empresa alcance a “sustentabilidade empresarial”, e se 

beneficie, é necessário ter uma boa gestão em sua linha de frente e uma boa liderança, 

pois, é preciso, antes de tudo, entender a importância da sustentabilidade na organização 

e comprometer-se com as ações que serão tomadas após a elaboração da estratégia e a 

decisão pela transição. 
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Capítulo 8 

O CONTRIBUTO DA ASSOCIAÇÃO KUWUKA JDA NAS 

PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 

NAS PROVÍNCIAS DE MAPUTO E TETE – MOÇAMBIQUE 

Ângelo Correia Nhancale 

 

Resumo: A conservação ambiental e patrimonial é, hoje, uma necessidade imperiosa, de 

modo particular para o contexto moçambicano, em que os eventos climáticos extremos e 

as diversas atividades de exploração dos recursos naturais são cada vez mais crescentes. 

É neste âmbito que surge o presente texto cujo objetivo geral é descrever as ações da 

Associação KUWUKA JDA que contribuem na promoção de práticas de conservação 

ambiental e patrimonial em Moçambique. A KUWUKA JDA é uma organização da 

sociedade civil moçambicana que visa contribuir para o desenvolvimento integrado e 

sustentável. Como metodologia para e elaboração deste texto recorreu-se à pesquisa 

bibliográfica e observação no campo de atuação da Associação KUWUKA JDA, 

constituindo-se em uma pesquisa qualitativa. Como resultado, conclui-se que a 

KUWUKA JDA contribui grandemente na promoção de práticas de conservação 

ambiental e patrimonial, envolvendo capacidade crítica, diálogo e a assimilação de 

saberes distintos que possam compreender a realidade concreta das comunidades e 

melhorar as suas condições de vida, através de formações/capacitações e implementação 

de projetos que concorrem para a conservação do bem comum. 

 

Palavras-chave: Organizações da Sociedade Civil. Meio Ambiente. Desenvolvimento 

Sustentável. Recursos Naturais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conservação ambiental e patrimonial, hoje, mais do que nunca, é uma necessidade 

imperiosa, de modo particular para o contexto moçambicano, que nos últimos anos tem 

sofrido de forma severa com os eventos climáticos (sobretudo pelos ciclones) sucessivos. 

Só para elucidar um pouco, de 2019 até Março de 2022, Moçambique foi assolado por 

sete ciclones de grande vulto: IDAI e KENNETH, em 2019, CHALANE, ELOISE, 

GUAMBE, em 2021, e ANA e GOMBE em 2022. Estes ciclones trouxeram grande 

destruição ao país. 

Uma das razões dos eventos climáticos acima mencionados é ação nociva do ser 

humano sobre o meio ambiente. É neste âmbito que surge o presente texto cujo objetivo 

geral é descrever as ações da Associação KUWUKA JDA que contribuem na promoção 

de práticas de conservação ambiental e patrimonial em Moçambique, em particular nas 

províncias de Maputo e Tete. A elaboração do texto foi motivada pelo particular interesse 

do autor por questões ambientais, particularmente no que diz respeito à conservação do 

patrimônio natural e cultural. 

A KUWUKA JDA é uma organização da sociedade civil que visa contribuir para 

o desenvolvimento integrado e sustentável, advogando para a promoção da justiça social, 

econômica, ambiental, governação participativa na gestão de terra, recursos naturais, 

consciencialização e capacitação da sociedade para ativa participação na busca de 

soluções face aos desafios do presente e do futuro para o bem-estar, com justiça social, 

econômica e ambiental (KUWUKA JDA, 2009). 

No âmbito do pilar estratégico de Desenvolvimento Comunitário e Educação 

Cívica Ambiental, KUWUKA JDA, promove o desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político das comunidades locais através da educação cívica e ambiental, da 

implementação de ações que visam o uso e aproveitamento sustentável da terra, ambiente 

e recursos naturais, bem como a conservação ambiental e patrimonial (da biodiversidade). 

Neste contexto, as ações desenvolvidas pelo pilar estratégico estão baseadas na 

promoção do desenvolvimento econômico, social, cultural e político das comunidades 

locais através da educação cívica e ambiental na governação, uso e aproveitamento da 

terra, ambiente e recursos naturais com vista ao uso sustentável e conservação, 

procurando garantir a continuidade de um patrimônio ambiental que possa servir às 

gerações vindouras. 

 

METODOLOGIA 

 

Como metodologia para e elaboração deste texto, recorreu-se à pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa bibliográfica é a busca sistemática de conhecimento sobre o assunto, do que já 

existe, o que os diferentes autores já discutiram, propuseram ou realizaram. Para a 

fundamentação teórica desta pesquisa recorreu-se ao material já publicado e não 

publicado, constituído principalmente por artigos de periódicos e documentos do arquivo 

da KUWUKA JDA (consulta de relatórios de atividades, políticas e estatutos). 

Para além da pesquisa bibliográfica, foi feita a observação no campo de atuação 

da Associação KUWUKA JDA, acompanhando o desenvolvimento das diversas 

atividades que a organização empreende ou coordena. 

Quanto à estratégia ou forma de abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, 

uma vez que tem por base conhecimentos teórico-empíricos que permitem atribuir-lhe 
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cientificidade, empregando mais de uma fonte de dados. Além disso, a pesquisa 

fundamenta-se principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, 

pela não utilização de instrumentos estatísticos na análise dos dados. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A discussão em torno da conservação ambiental deve ser inserida no contexto do papel 

das organizações da sociedade civil (OSC’s) na educação para a cidadania ambiental. 

Estas organizações assumem uma certa vanguarda no processo de transformação das 

mentalidades em prol de uma relação Homem-Natureza saudável. Sendo que a 

conservação ambiental está relacionada com o uso racional e sustentável dos recursos 

naturais, garantindo sua existência para as gerações futuras, é de capital importância 

compreender como é que as OSC’s contribuem ou podem contribuir na promoção da 

conservação ambiental e patrimonial. 

O meio ambiente, segundo a ONU (1992), “é o conjunto de elementos físicos, 

químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres 

vivos e sobre as atividades humanas”. De acordo com Coelho (2004) apud Pereira & Curi 

(2012), “o ambiente ou meio ambiente é social e historicamente construído”. Sua 

construção se faz no processo da interação contínua entre sociedade em movimento e um 

espaço físico particular que se modifica permanentemente. O ambiente é passivo e ativo.  

A conceção de meio ambiente adotada para esta teorização fundamenta-se em uma 

perspetiva histórico-cultural, na qual este deve ser entendido como resultado das relações 

de interação entre sociedade e natureza em determinados tempos e espaços concretos. 

Temos como âncora para esta conceção a definição apresentada por Coimbra: 

 
O meio ambiente é um conjunto de elementos abióticos (físicos e químicos) e 

bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes ecossistemas naturais e 

sociais em que se insere o Homem, individual e socialmente, num processo de 

interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à 

preservação dos recursos naturais e das características essenciais do entorno, 

dentro das leis da Natureza e de padrões de qualidade definidos (COIMBRA, 

2002 apud PEREIRA & CURI, 2012, p. 39). 

 

Pereira & Curi (2012, p. 40) referem que o meio ambiente em constante 

transformação pode se alterar para melhor em termos de benefícios aos seres que nele 

vivem como pode piorar, provocando a destruição destes mesmos seres. Como tal, o meio 

ambiente é património (natural) da humanidade, demandado sua conservação por todos. 

Porém, como nem sempre e nem todos têm a mesma compreensão desta necessidade de 

conservação, alguns atores sociais tomam a dianteira, como é o caso das OSC’s. 

O conceito Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) “é usado para referir-se aos 

atores coletivos que expressam um sem-número de causas e interesses difusos da 

população, frequentemente vinculados ao exercício mesmo da cidadania” (OLIVEIRA & 

HADDAD, 2001, p. 62). As OSC’s contribuem grandemente na promoção de uma 

Educação Ambiental que conscientiza e envolve capacidade crítica, diálogo e a 

assimilação de saberes distintos que possam compreender a nossa realidade e melhorar 

as nossas condições de vida. 

As OSC’s mostram-nos a necessidade de compreender que há níveis de 

responsabilidade que vão muito além da esfera pessoal e de situações particulares. Daí a 
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importância de se atuar em esferas coletivas, políticas e problematizadoras da realidade. 

Esta compreensão só é possível através da educação. 

Nesta perspetiva, pode-se dizer que as OSC’s têm o papel de buscar recursos e 

alternativas para resolver problemas causados pela globalização, na tentativa de garantir 

a sustentabilidade, a justiça social e o equilíbrio ambiental para as presentes e futuras 

gerações. Diante dessas mudanças, é preciso que cada um estabeleça seu espaço na 

sociedade, exercendo o desenvolvimento ambientalmente sustentável e socialmente justo. 

Pode-se afirmar que a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano de 1972, ao chegar à conclusão de que era preciso redefinir o conceito de 

desenvolvimento, tendo em vista a variedade e complexidade das questões envolvidas, 

particularmente ambientais, foi o primeiro passo ou um dos grandes passos da caminhada 

contemporânea concernente à educação para a cidadania ambiental. Já em 1987, o 

relatório “Nosso Futuro Comum”, também denominado Relatório Brundtland, trouxe à 

tona um novo conceito: o desenvolvimento sustentável (PESSINI & SNGARZELA, 

2016). 

A ideia de desenvolvimento sustentável fez nascer a necessidade de se pensar 

numa nova forma de atuação do Homem, enquanto cidadão, face ao meio ambiente e do 

reconhecimento de que o planeta Terra é finito, bem como da finitude e do esgotamento 

dos seus recursos. Esta constatação levou à tomada de consciência de que um crescimento 

ilimitado seria impossível enquanto o planeta Terra é limitado sem possibilidade de se 

expandir, para além de que um consumo crescente e desenfreado de bens poderia levar a 

um caos ambiental.  

A Agenda 21 Global, programa de ação para a implementação do 

desenvolvimento sustentável, um documento importante resultante da Conferência do Rio 

de Janeiro (1992), no seu capítulo 27, refere que “As ONG’s desempenham um papel 

vital da formação e implementação da democracia participativa. Esta credibilidade resulta 

do papel responsável e construtivo que elas desempenham na sociedade” (ONU, 1992, p. 

265). Pode-se dizer que a conferência de 1992 trouxe um novo paradigma no campo da 

educação para a cidadania ambiental, ao destacar a importância das ONG’s (OSC’s) neste 

processo, passando a incorporar questões ligadas com o desenvolvimento e a pobreza. 

Jacobi (2003, p. 199) diz que: 

 
O grande salto de qualidade tem sido feito pelas ONG’s e organizações 

comunitárias, que tem desenvolvido ações não formais centradas 

principalmente na população infantil e juvenil. A lista de ações é interminável 

e essas referências são indicativas de práticas inovadoras preocupadas em 

incrementar a corresponsabilidade das pessoas em todas as faixas etárias e 

grupos sociais quanto à importância de formar cidadãos cada vez mais 

comprometidos com a defesa da vida. 

 

Deste modo, o papel das OSC’s neste aspeto seria o de ajudar os homens a assumir 

a sua condição de cidadãos comprometidos com o meio ambiente. Assim sendo, seria 

possível, daí em diante, chegar a uma tomada de consciência da coletividade do destino 

próprio de nossa era planetária, onde todos os humanos são confrontados com os mesmos 

problemas vitais e mortais, ente os quais os problemas ambientais. As OSC’s terão 

também o papel de fornecer os conhecimentos, valores, símbolos que orientam e guiam 

as vidas humanas na sua relação com os outros seres da Natureza. 
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Dentro das OSC’s encontram-se aquelas que se dedicam aos problemas 

ambientais, incluindo nas suas atividades a educação para a cidadania ambiental. As 

Organizações da Sociedade Civil ambientalistas são entidades privadas com fins 

públicos, sem fins lucrativos e com alguma participação voluntária que atuam em 

problemas socioambientais. Seu foco de ação é impedir a degradação ambiental e 

promover formas sustentáveis de desenvolvimento (TRISTÃO & TRISTÃO, 2016, p. 

52). É o caso da KUWUKA JDA, que é a organização de referência da presente reflexão, 

cujo contributo na promoção da conservação ambiental e patrimonial é apresentado a 

seguir. 

 

CONTRIBUTO DA KUWUKA JDA NAS PROVÍNCIAS DE MAPUTO E TETE 

 

As OSC’s atuam na implementação de projetos para efeito demonstrativo e na indução 

de novas práticas. Esta multiplicidade de papéis vem consolidando o que pode ser 

definido como uma evolução qualitativa da atuação dessas organizações. Como resultado 

da sua experiência, as OSC’s passaram a incorporar novos e importantes papéis: 

assessoria, disseminação e multiplicação de ideias e práticas de atuação. 

Assim, as OSC’s desempenham um papel relevante dentro de uma determinada 

sociedade ou comunidade na educação para a cidadania ambiental, através de diferentes 

ações, em vários âmbitos, quer individualmente, quer em parcerias inter-organizacionais 

ou com instituições governamentais. Por exemplo, no campo de tomada de decisões, as 

OSC’s pressionam os governos e as autoridades locais, influenciam a sua postura nas 

negociações com as comunidades e participam ativamente como mediadores, 

acompanhando os diferentes processos de discussão de vários assuntos, tal como elucida 

a descrição seguinte sobre as ações da KUWUKA JDA em diversos âmbitos.  

 

Ações de Formação/Capacitação das Comunidades Locais 

 

Neste âmbito, a KUWUKA JDA, em parceria com a IVERCA e a CIES, em 2018, 

implementou o Projeto de Proteção Patrimonial & Desenvolvimento Local: Valorização 

Histórico, Cultural e Ambiental nas Províncias de Maputo e Inhambane, com apoio da 

União Europeia. Deste projeto, foram criados alguns microprojetos, que a KUWUKA 

JDA sublocou a algumas organizações comunitárias. No presente texto, focaremos as 

atividades de formação e capacitação desenvolvidas a nível das comunidades locais 

(urbanas e rurais). 

Um dos exemplos dos microprojetos acima referidos é o de “Melhoramento das 

Condições do Meio Ambiente Através da Sensibilização e Limpezas no Bairro da 

Mafalala”, sublocado à Associação Comunitária Dambo da Mafalala para a sua 

implementação, cujos desafios eram (1) adoção de métodos de comunicação eficientes no 

ato da sensibilização porta a porta; e (2) ter toda a comunidade do Bairro da Mafalala 

envolvida em ações de boas práticas ambientais. Para levar a bom termo o microprojeto, 

foram realizadas formações dos ativistas ambientais e capacitações (dos alunos) para os 

clubes ambientais escolares (KUWUKA JDA, 2019). 

As formações visavam: (1) explicar o papel do ativista para o desenvolvimento 

comunitário; (2) partilhar a experiência da KUWUKA em técnicas de gestão ambiental a 

nível das zonas suburbanas do Município de Maputo; (3) partilhar a experiência da 
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Dambo sobre o sistema de limpezas e gestão de resíduos sólidos urbanos no Bairro da 

Mafalala; 

Em relação ao primeiro objetivo das formações, definiu-se o ativista como alguém 

que trabalha de modo ativo por uma causa, ou seja, com vontade de fazer a diferença e 

acredita que pode gerar a mudança, participando ativamente no trabalho. Neste contexto, 

vários tipos de ativistas foram identificados: sociais, políticos, ambientais e judiciais, 

tendo-se dado maior enfoque ao ativista ambiental, pois luta em defesa do meio ambiente 

e está sempre envolvido em iniciativas que visam defender tudo o que envolve o meio 

ambiente.  

Foi também destacado o perfil de um ativista nos seguintes termos: (i) ser uma 

pessoa exemplar; (ii) ter cultura de paz e da não-violência; (iii) ter poder argumentativo, 

(iv) estar aberto ao debate; e (v) saber ouvir e respeitar a opinião divergente, sem ser 

agressivo. 

No contexto das formações, a KUWUKA JDA mencionou que a centralização de 

bens e serviços leva a uma maior procura de bens de consumo, levando ao aumento da 

produção de resíduos sólidos urbanos (RSU). Mediante esta situação, é necessário que se 

desenvolva uma Gestão (integrada) de Resíduos Sólidos que consiste em reduzir a 

geração de resíduos na sua origem e gerir a produção dos mesmos no sentido de atingir 

um equilíbrio entre a necessidade de geração de resíduos e o seu impacto ambiental. 

Relativamente à conservação e uso sustentável dos recursos naturais, seis (6) 

comunidades locais, sendo três (3) no Distrito de Matutuíne, Província de Maputo, e três 

(3) no Distrito de Marara, Província de Tete, capacitadas sobre desenvolvimento local e 

preservação ambiental, promovem a preservação ambiental no seio dos membros das 

comunidades sobre a gestão sustentável dos recursos naturais, adaptação, mitigação e 

resiliência aos efeitos das mudanças climáticas, através de iniciativas demonstrativas tais 

como técnicas de agricultura de conservação (produção de fertilizantes e pesticidas 

orgânicos), tendo produzido 700 litros de bio oil, fabrico de fogões melhorados (poupa-

lenha), tendo fabricado 25 fogões e plantio de árvores para o reflorestamento, tendo sido 

plantadas 400 árvores (KUWUKA JDA, 2020). 

Foram divulgados os serviços dos empreendimentos ecoturísticos da província de 

Maputo, com enfoque para os empreendimentos no Distrito de Matutuíne (Ponta de 

Ouro), e na Província de Gaza no Distrito de Bilene, na plataforma virtual IZELE, visando 

atrair turistas, enquanto se promove a conservação da biodiversidade e desenvolvimento 

comunitário na região de Maputaland, promovendo oportunidades de emprego para a 

melhoria das condições de vida das comunidades locais 

Foram formados/capacitados 296 membros das comunidades locais em matérias 

específicas ligadas ao desenvolvimento local ambientalmente sustentável. Para o alcance 

dos resultados desta atividade, foram capacitados membros das comunidades locais no 

Distrito de Matutuíne Província de Maputo, e Marara na Província de Tete, sobre 

desenvolvimento local e preservação ambiental, como se descreve no quadro 1, na página 

seguinte. 

Foram capacitados membros das comunidades locais no Distrito de Matutuíne, na 

Província de Maputo, e Marara, na Província de Tete, sobre desenvolvimento local e 

preservação ambiental; agricultura de conservação, fabrico de fogões melhorados; 

visando dotar as comunidades de capacidade de adaptação, mitigação e resiliência aos 

efeitos das mudanças climáticas, para além da gestão sustentável dos recursos florestais 

131



Nhancale 

 
 

e transferência de tecnologia para os técnicos dos Serviços Distritais de Atividades 

Econômicas (SDAE) e Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI), para 

que possam replicar as técnicas junto às comunidades locais. 

 

Quadro 1: Número de membros formados/capacitados em matéria de desenvolvimento 

local sustentável 

Distrito Homens Mulheres Total 

Matutuíne 18 64 82 

Marara 128 86 214 

Total 146 150 296 

Fonte: KUWUKA JDA (2019), Relatório Narrativo Semestral Do Pilar Estratégico 2: 

Desenvolvimento Comunitário e Educação Cívica Ambiental – Janeiro a Junho de 

2019. 

 

No Distrito de Matutuíne a capacitação abrangeu as seguintes comunidades: i) 

Caiado, na localidade de Tinonganine, Posto Administrativo de Bela-Vista; ii) Pochane, 

na localidade de Missevene, Posto Administrativo de Bela-Vista e iii) Madjuva, na 

localidade de Mungazine, Posto Administrativo de Catembe Nsime.  No Distrito de 

Marara a capacitação abrangeu as comunidades de Nhapende, Muchamba Cachembe-

Sede, no Posto Administrativo de Cachembe bem como aos técnicos dos SDAE e dos 

SDPI. 

Ainda em Matuíne, foi promovida outra formação, na qual foram capacitados 

membros dos comitês de gestão dos recursos florestais na Localidade de Manhangane, 

Posto Administrativo de Catuane, sobre a) agricultura de conservação; e b) queimadas 

descontroladas, em parceria com os SDAE de Matutuíne, beneficiando 110 participantes, 

dos quais 64 mulheres e 46 homens. 

Na sequência das formações, já em Moatize, foram capacitados membros das 

comunidades locais nas áreas afetadas pela indústria extrativa, sobre a) agricultura de 

conservação, b) fabrico de fogões poupa-lenha e c) uso racional dos recursos florestais 

em parceria com os SDAE; visando promover a preservação ambiental, mitigação, 

adaptação e capacidade de resiliência aos efeitos das mudanças climáticas. Foram 

beneficiários: 203 participantes, dos quais 133 mulheres e 70 homens (KUWUKA JDA, 

2019). 

 

Resultados da Ações de Formação/Capacitação das Comunidades Locais  

 

No âmbito da implementação do microprojeto “Melhoramento das Condições do Meio 

Ambiente Através da Sensibilização e Limpezas no Bairro da Mafalala”, os ativistas 

fizeram visitas domiciliárias, aconselhando as pessoas sobre as boas práticas e gestão dos 

resíduos sólidos; sensibilização e conscientização sobre a importância da conservação e 

preservação ambiental; e disseminação de informação através de conversas informais 

com as comunidades identificadas no local, como forma de conscientização cívica do 

cidadão sobre um ambiente são, proteção patrimonial e desenvolvimento local para o 

bem-estar psicossocial de todos. 

É preciso salientar que o Projeto de Proteção Patrimonial & Desenvolvimento 

Local: Valorização Histórico, Cultural e Ambiental traçou as suas ações tendo em vista 
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a diminuição da geração de resíduos sólidos e, consequentemente, redução do impacto 

ambiental e a preservação do meio ambiente, com base na abordagem dos 4R’s 

(KUWUKA JDA. 2019): 

(1) Reduzir – redução do lixo que produzimos. Por exemplo, utilizar sacolas e 

cestos ao invés de sacolas plásticas; 

(2) Reutilizar – dar novos usos a materiais já utilizados ou seja usar para outros 

fins. Por exemplo, usar garrafas de água ou pacotes de sumo para fazer vasos; usar 

papelão e tampas de garrafas de refrescos/refrigerantes para fazer jogos de damas; 

(3) Responsabilizar – cada um deve responsabilizar-se pelos seus atos, sejam eles 

bons ou maus e tomar medidas necessárias em relação a eles para não prejudicar o meio 

ambiente, como por exemplo, cada escola deve responsabilizar-se pelo lixo que causa ou 

produz; 

(4) Reciclar – lixo reaproveitado para criar novos objetos. 

De uma forma geral, o projeto teve os seguintes resultados:  

(i) Os participantes das formações (membros da Associação Dambo, ativistas e 

lideranças do Bairro da Mafalala), foram capacitados em matéria de gestão de resíduos 

sólidos urbanos no Município de Maputo e familiarizados sobre ações que visam a 

redução da geração de resíduos sólidos e, consequentemente, redução do impacto 

ambiental e a preservação do meio ambiente. 

(ii) Os participantes capacitados reconhecem a necessidade de sensibilizar os 

citadinos a fazer o uso dos 4R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Responsabilizar) de modo 

a reduzir a geração dos resíduos sólidos e o seu impacto sobre o meio ambiente. 

(iii) Os formandos mostram-se preparados para promover mudanças de 

comportamento e atitudes sobre o meio ambiente com vista ao desenvolvimento da 

consciência ambiental e o bem-estar psicossocial. 

(iv) No contexto da implementação do microprojeto foi efetuada diariamente a 

recolha de resíduos sólidos e sensibilização dos citadinos sobre boas práticas de uma boa 

gestão ambiental do Bairro da Mafalala tal como a conservação, separação, redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos; e foram realizadas jornadas de 

limpezas que eram antecedidas de reuniões comunitárias de coordenação e identificação 

conjunta de zonas que apresentam um saneamento crítico para a posterior limpeza.  

(v) Até o final do projeto, foi sensibilizada e envolvida maior parte dos moradores, 

alunos e professores em questões de boas práticas e preservação do meio ambiente; e 

melhorado o sistema de gestão de resíduos sólidos no Bairro da Mafalala. 

Os membros das comunidades locais no Distrito Matutuíne, capacitados sobre 

desenvolvimento local de preservação ambiental, produziram 300 litros de fertilizantes e 

pesticidas orgânicos (bio oil), que a foram usados para controle de pragas e para melhorar 

a produção e produtividade agrícola. 

Os membros das comunidades locais no distrito de Marara, em parceria com os 

Serviços Distritais de Atividades Econômicas produziram 300 litros de bio oil, 17 fogões 

poupa-lenha, dos quais 11 fixos e 6 móveis (em espaços públicos), e implementam as 

técnicas biológicas para o controle de pragas, incluindo a agricultura de conservação para 

mitigação, adaptação e capacidade de resiliência aos efeitos das mudanças climáticas. 

Os técnicos dos SDAE e dos SDPI foram capacitados sobre desenvolvimento local 

e preservação ambiental, produziram 100 litros de bio oil, 12 fogões poupa-lenha, dos 
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quais 8 fogões fixos e 4 fogões móveis demonstrativos, e replicam as técnicas nas 

comunidades no âmbito do seu trabalho de extensão. 

82 famílias das comunidades de Caiado, Pochane e Madjuva distrito de Matutuíne, 

replicam as técnicas agricultura de conservação e de produção de pesticida orgânico, 

produzindo e usando bio oil, no controlo de pragas nos campos agrícolas.  

74 famílias das comunidades de Nhapende, Muchamba e Cachembe-Sede no 

Distrito Marara replicam as técnicas de produção de pesticida orgânico, produzem e usam 

o bio oil, para o controle de pragas; fabricam e usam fogões poupa-lenha, contribuindo 

para a redução do uso de biomassa lenhosa e tempo para coleta de lenha. 

 

Figura 1 –  Membros da comunidade de Muchamba, no Distrito de Marara, produzindo 

um fogão melhorado. 

 
Fonte: KUWUKA JDA (2019), Relatório Narrativo Semestral Do Pilar Estratégico 2: 

Desenvolvimento Comunitário e Educação Cívica Ambiental – Janeiro a Junho de 

2019. 

 

Promoveu-se a implementação de projetos de desenvolvimento comunitário local 

sustentável (conservação da biodiversidade, redução da degradação ambiental mitigação, 

adaptação às mudanças climáticas, e iniciativas de geração de renda incluindo a 

agricultura de conservação, reflorestamento comunitário) 

Para a efetivação da atividade acima referenciada, várias ações foram levadas a 

cabo, no âmbito do projeto Plataforma Social de Conservação, Ecoturismo e 

Planificação do Uso da Terra em Maputaland, um projeto transfronteiriço na área de 

biodiversidade de Maputaland, que visa a elaboração de uma plataforma social virtual 

para dar voz as áreas de conservação e empreendimentos ecoturísticos, direta ou 

indiretamente ligados a conservação, para partilha de informação, divulgação de serviços 

e estimular empregos, baseados no crescimento do turismo. No contexto do projecto 

supracitado, i) 16 novos usuários aderiram à plataforma IZELE e criam suas páginas; ii) 

atualizadas e personalizadas as páginas anteriormente criadas; iii) realizados 10 inquéritos 

de base sobre a página IZELE aos diferentes empreendimentos ecoturísticos. 

O projeto foi apresentado ao governo do Distrito de Marracuene e seu 

enquadramento no processo de desenvolvimento distrital e do turismo em particular. O 
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Governo do Distrito de Marracuene, através do seu administrador, acolheu a iniciativa e 

prontificou-se a apoiar na mobilização dos empreendedores turísticos, pequenos 

comerciantes e associações locais para sua adesão e criação de suas páginas na plataforma 

virtual IZELE, que teve como resultado sete (7) novos usuários mobilizados que aderiram 

à plataforma virtual IZELE e abriram suas páginas que através dela divulgam informação, 

seus serviços e produtos visualizados no mapa. 

 

Figura 2 – Exemplo de uma página IZELE e a sua visualização no mapa. 

 

 
Fonte: KUWUKA JDA (2019), Relatório Narrativo Semestral Do Pilar Estratégico 2: 

Desenvolvimento Comunitário e Educação Cívica Ambiental – Janeiro a Junho de 2019. 

 

As comunidades de Nhapende, Muchamba e Cachembe-sede, afetadas pela 

extração do carvão mineral, plantaram 250 árvores de sombra e 150 frutíferas como forma 

de empoderamento comunitário para o reflorestamento, adaptação, mitigação e resiliência 

aos efeitos das mudanças climáticas; para além de criação de uma barreira de proteção 

ambiental contra as poeiras resultantes da exploração do carvão mineral. Nesta atividade 

foram envolvidos 52 beneficiários como ilustra o quadro 2, abaixo. 

 

Quadro 2 – Número de beneficiários do projeto de reflorestamento no Distrito de Marara 

Beneficiários. 

Beneficiários Homens Mulheres 

31 21 

Total 52 

Fonte: KUWUKA JDA (2019), Relatório Narrativo Semestral Do Pilar Estratégico 2: 

Desenvolvimento Comunitário e Educação Cívica Ambiental – Janeiro a Junho de 

2019. 

 

Foram mobilizados e capacitados os membros dos comitês de gestão dos recursos 

naturais na localidade de Manhangane, distrito de Matutuine, em técnicas de agricultura 

de conservação. Os membros das comunidades locais em Moatize foram dotados de 

técnicas de agricultura de conservação e produção de fogões melhorados e sensibilizados 

sobre o uso racional dos recursos florestais. 

Em consequência da capacidade adquirida acima referida, foi produzido um 

biopesticida e fertilizante orgânico (bio oil) para o controle de pragas nas culturas e 

fertilizante orgânico para a melhoria da qualidade e quantidade da produção agrícola, na 

comunidade de Nhambalualu, distrito de Moatize. Foram fabricados/produzidos 10 

fogões móveis e 4 fogões fixos demonstrativos em espaços públicos na comunidade de 

Nambalualu em Moatize. Foram distribuídas 60 peças cerâmicas (material) para a 
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fabricação de fogões melhorados aos membros da comunidade de Nhambalualu em 

Moatize. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações da KUWUKA JDA revelam a necessidade de compreender que há níveis de 

responsabilidade que vão muito além da esfera pessoal e de situações particulares. Por 

isso, é importante se atuar em esferas coletivas, políticas e problematizadoras da 

realidade. Esta compreensão só é possível através da educação, que permite compreender 

a necessidade da proteção ambiental e patrimonial (natural e social) que conduz ao 

desenvolvimento local sustentável. 

O que se disse acima verificou-se aquando da apresentação das ações da 

KUWUKA JDA junto às comunidades, nas quais se enfatizou o papel preponderante das 

formações/capacitações que permitiram um contato direto com os membros das 

comunidades e posterior acompanhamento na implementação de projetos visando a 

conservação ambiental e patrimonial, numa perspetiva de diversidade de beneficiários. 

A diversidade dos beneficiários diretos das ações da organização deve-se à 

abordagem participativa, de engajamento, coordenação e colaboração no processo de 

planificação e implementação das ações, incluindo monitoria e avaliação. As ações 

levadas a cabo incluem o fortalecimento das organizações da sociedade civil e 

organizações comunitárias sobre gestão de recursos naturais, terra, meio ambiente, 

incluindo a saúde pública e gestão de resíduos sólidos urbanos, como exercício de 

cidadania, mitigação e adaptação às mudanças climáticas.  

Neste contexto podemos considerar os seguintes aspetos: i) Os comitês de gestão 

dos recursos naturais promovem educação cívica ambiental, produção de mudas em 

estufas comunitárias para o reflorestamento, contribuindo para a mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas em Manhangane, distrito de Matutuíne; ii) Os alunos das escolas 

primárias em Mafalala promovem a educação e sensibilização ambiental aos citadinos 

que aderem às jornadas de limpeza, melhorando a higiene coletiva, saúde pública e 

redução de resíduos sólidos urbanos; iii) As comunidades locais são capacitadas em 

técnicas de agricultura de conservação e produção de fogões melhorados; e iv) Foi 

elaborada uma plataforma social virtual (IZELE) transfronteiriça e um sistema de 

planificação da conservação em Maputaland que serve de instrumento capaz de dar voz 

virtual (on-line) para as áreas de conservação e empreendimentos ecoturísticos, 

permitindo a partilha de informação, divulgação de seus trabalhos e estimulando 

empregos através do crescimento do turismo. 

Das reflexões/considerações ao longo do texto, podemos concluir que a 

KUWUKA JDA contribui grandemente na promoção de práticas de conservação 

ambiental e patrimonial, envolvendo capacidade crítica, diálogo e a assimilação de 

saberes distintos que possam compreender a realidade concreta das comunidades e 

melhorar as suas condições de vida.  
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Capítulo 9 

RECURSOS HÍDRICOS: A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DAS 

MULHERES DO CAMPO DA ZONA RURAL DE PORTO-FRANCO 

– MA 

 
Marcos Silva de Sousa, Thalyne Mariane da Silva Santana, Evelyn Ravena 

Rodrigues Damasceno, Paulo Roberto da Silva Ribeiro. 

 

Resumo: Conhecer a percepção ambiental (PA) dos indivíduos de uma comunidade é de 

grande importância para compreender melhor as inter-relações entre o homem e o 

ambiente. Assim, o trabalho objetivou conhecer a PA das mulheres do Povoado de Coité, 

localizado no Município de Porto Franco-MA. Para tanto, foi utilizado um roteiro de 

entrevista composto por variáveis sociodemográficas e questões relacionadas com a 

percepção ambiental com ênfase nos recursos hídricos. Observou-se que a maioria das 

mulheres (73,33%) relataram conhecer o significado da expressão “água potável”, 

entretanto, somente 15,44% delas souberam defini-la de forma satisfatória. Além disso, 

quando questionadas sobre a quantidade de água doce existente no planeta apenas 46,00% 

responderam adequadamente esta questão. Assim, evidenciou-se que há um déficit de 

conhecimento voltados a PA das mulheres, constatando-se que há uma necessidade de 

uma Educação Ambiental, para que a PA das mulheres e seus cuidados com os Recursos 

Hídricos (RHs) possam melhorar. 

 

Palavras-chave: Água. Preservação ambiental. Sustentabilidade.  

 

Autorização legal: Parecer 187.560 – CEP, Hospital Universitário, Universidade Federal 

do Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos, o ser humano tinha com a natureza, uma relação de interferência mínima 

nos ecossistemas. Entretanto, atualmente, existe uma forte pressão exercida sobre os 

recursos naturais, em geral como, por exemplo, poluição atmosférica, destruição de 

florestas, caça indiscriminada, a contaminação e desperdício da água (CAETANO, 2013). 

A água é uma substância química necessária para a vida e para a manutenção da saúde 

humana. Logo, ela é um recurso indispensável e tem influência direta sobre a saúde, 

qualidade de vida e o desenvolvimento das populações, pois é utilizada tanto para as 

atividades socioeconômicas como para o consumo humano (CORREA; AMARAL, 

2012). 

A crise ambiental é um dos assuntos mais comuns nos dias atuais quando se trata 

do meio ambiente. Com as diversas crises recentes enfrentadas em todo o mundo torna-

se evidente que o planeta esteja à beira de um colapso, na qual para compreender as 

alterações do clima na terra e seus impactos na existência e nas atividades humanas, é 

preciso se familiarizar com alguns conceitos chaves. O primeiro deles é o conceito de 

ecossistema, sendo caracterizado pela interação de organismos vivos e substâncias não 

vivas (PEREIRA et al., 2017). 

O processo de reconexão homem natureza se dá por processo cognitivo onde se 

estabelece relações entre o indivíduo e lugar. Assim, por meio da percepção ambiental o 

indivíduo é capaz de encontrar significado no meio em que se encontra. Desta maneira, a 

reconexão homem e natureza podem ser anexadas a processos cognitivos que permite 

interpretar e agregar valor à determinado local (MOIMAZ; VESTENA, 2017). 

A água na sociedade atual se apresenta como um bem de valor inestimável, sendo 

ela necessária em diversas atividades humanas, dentre elas a irrigação, abastecimento, 

geração de energia por meio de hidroelétricas entre outros logo, sua conservação é 

altíssima importância para a permanência da vida no planeta da forma que a conhecemos. 

Tal recurso antes denominado como inesgotável sofre constantemente com a 

contaminação gerada pelos grandes polos urbanos, aplicação de produtos químicos e 

superexploração de água subterrânea, corroborando assim para a degradação ainda mais 

rápida da pouca água potável existente no planeta. Além disso, a água por ser um 

excelente solvente, é capaz de transportar grandes quantidades de contaminantes 

químicos e biológicos (BARBOSA et al., 2017).  

No Brasil, a demanda por uso de água é crescente e teve um aumento estimado de 

aproximadamente 80,0% no total retirado nas últimas duas décadas, estima-se também 

que até 2030, essa retirada de água aumente 24,0% (AGÊNCIA NACIONAL DAS 

ÁGUAS, 2011). Nesse contexto, a mulher do campo que tem suas atividades diretamente 

ligadas ao uso da água como no preparo de alimentos, higiene e consumo, já aprenderam 

a lidar com a pouca água existente fazendo por consequência um uso mais consciente e 

racional dela garantindo assim a subsistência de todo o núcleo familiar (DURAND, 

2018).  

Diante disso, é evidente que a água para as mulheres do campo apresenta-se como 

um bem essencial para o desenvolvimento local e para ser possível a implantação de 

programas de Educação Ambiental (EA) tem-se com tarefa primordial, o levantamento 

de dados para se poder ter uma noção do que as pessoas sabem e do que não sabem em 

relação a determinado assunto, esse levantamento é chamado de percepção ambiental. A 

percepção é a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, 

na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros são bloqueados. 

Os lugares possuem valores relativos atribuídos a ele em função das experiências pessoais 

e individuais, sendo que o meio ambiente recebe diferentes significados pelos indivíduos 

139



Silva, Santana & Damasceno 

 
 

(TUAN, 1980). Dessa forma, é importante conhecer a percepção ambiental das mulheres 

da zona rural buscando associar os seus conhecimentos com a percepção do meio em que 

vivem, estimulando-os a empreender ações que transformaram suas realidades. 

Entende-se, diante dos fatos abordados, a real necessidade de ações de Educação 

Ambiental (EA) com mulheres da zona rural de Porto Franco, que garantam uma 

conscientização ética, a fim de minimizar os efeitos da degradação ambiental, visto o alto 

déficit de conhecimentos sobre o meio ambiente e os cuidados adequados com os recursos 

hídricos. Assim, o principal objetivo é uma maior integralização entre a Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) e a sociedade, visando formar cidadãs conscientes quanto 

ao uso racional da água. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado no mês de maio de 2019, no Povoado denominado Coité, no 

município de Porto Franco – MA, localizado a sudoeste do Maranhão, Brasil. Esta 

pesquisa obteve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Maranhão, de acordo com o parecer 187.560.  

Antes de iniciar a pesquisa, foi solicitado o consentimento por escrito dos 

investigados. Para tanto, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e, em seguida, foi solicitada a sua assinatura. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 

observacional e transversal, de caráter qualitativo e quantitativo. Para tanto, verificou-se 

a percepção ambiental de 15 mulheres, com idade entre 20 a 60 anos, residentes na zona 

rural, em relação aos recursos hídricos.  

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista 

semiestruturado composto por variáveis sociodemográficas, visando a classificação pelo 

Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) que entrou em vigor no início de 

2015. Para analisar os dados obtidos foi utilizado o método intitulado “Análise de 

Agrupamento”, uma técnica exploratória multivariada que comporta uma variedade de 

algoritmos de classificação diferentes que organizam dados observados em estruturas que 

façam sentido. Esse método consiste em separar os elementos de estudo em grupos 

semelhantes (VICINI; SOUZA, 2005). Com base nisso, será possível identificar os perfis 

e atitudes das mulheres, pois essa análise consistiu em tabular as respostas dos 

investigados a cada pergunta e, apresentá-las em porcentuais com o objetivo de evidenciar 

os resultados para uma melhor discussão. Pode-se observar a aplicação do roteiro de 

entrevista na Figura 1. 

 

                        Figura 1: Aplicação do roteiro de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2022). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, observou-se que a maioria das 

mulheres entrevistadas se encontra na faixa etária de 20 a 30 anos de idade (33,0%) e são 

pertencentes as classes sociais D e E (80,00%), segundo a classificação pelo Critério de 

Classificação Econômica Brasil (2020), pertencendo, portanto, a classe baixa. Além 

disso, 40,0% das mulheres entrevistadas se apresentaram como analfabetas não tendo 

terminado o ensino fundamental I, entretanto, 65,0% afirmaram ter domínio da leitura e 

escrita. O baixo nível de escolaridade entre mulheres tem implicações muito graves, já 

que mulheres com maior grau de instrução tem maiores condições financeiras e alto grau 

de escolaridade, tem maior consciência das problemáticas que ocorrem ao seu redor tendo 

principalmente conhecimento de seus direitos (HAIDAR, et al., 2001). 

De acordo com a Associação Médica Brasileira (AMB) (2020), anualmente cerca 

de 18,0% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes. Em números absolutos 

isso representa 400 mil casos por ano. No mundo, por ano, são aproximadamente 16 

milhões de adolescentes de 15 a 19 anos e 2 milhões de adolescentes menores de 15 anos. 

Globalmente o risco de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos em 

países de baixa e média renda. 

Gráfico 1: Frequência da idade das mulheres estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2022). 

Levando em consideração a importância da água tratada, a população em estudo 

afirma conhecer sua definição, entretanto 27,0% das mulheres afirmam não conhecer o 

conceito básico de “água potável”, considerando a importância do mesmo, pode se ver 

que essa porcentagem é um valor preocupante, ressaltando a sua importância no uso do 

cotidiano. A água potável por definição é aquela sendo apropriada para o consumo 

humano e cujos indicadores biológicos, microbiológicos, físicos, químicos e radioativos, 

atendem ao padrão de potabilidade e não oferecem riscos à saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). É de fundamental importância destacar que a água fornecida pelo sistema 

público de abastecimento passa por diversas operações unitárias até chegar ao cliente que 

é o consumidor final (BRASIL, 2006). 

Apresentaram-se também que, 87,0% das entrevistadas afirmaram conhecer mais 

o método de tratamento por meio da filtração (filtro de barro) para tratamento da água 

ingerida em casa, constata-se, portanto, que, por conta da limitação financeira as 

entrevistadas optam pela sua utilização por ser de mais fácil acesso. Porém, este método 

se torna ineficaz a pequenas sujidades e microrganismos existentes na água não tratada. 

A água potável dever respeitar aspectos específicos de procedência, composição, peso 

específico, volume de despejos aspectos esses que, são regulamentados pela Portaria n.º 
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518/2004 no Art. 4.°, na qual diz que a água para o consumo humano deve obedecer aos 

parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos e que atendam ao padrão de 

potabilidade e que não ofereçam riscos à saúde (BARROS, 2018). Percebe-se, portanto, 

que, há déficit de conhecimento na parte de tratamento e o desconhecimento a essas 

características possam ser um fator preocupante, devido as grandes doenças causadas pela 

falta de tratamento adequado da água. 

Segundo a portaria n° 518 artigo 2 de 24 de março de 2004, toda água destinada 

ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância 

da qualidade da água para consumo humano. De acordo com Correa et al. (2020), a 

qualidade da água pode ser representada por diversos parâmetros que traduzem as 

principais características físicas, químicas, biológicas e organolépticas da água. Avaliou-

se também a opinião das entrevistadas quanto à qualidade da água que chega às 

residências. Assim, foram obtidos que, 54,0% afirmam que a água que chega a suas 

residências é de boa qualidade, 38,0% afirmaram que a água que lhes abastece é de 

qualidade regular e apenas 8,0% das entrevistadas afiram que a água que chega a suas 

residências é de ótima qualidade. 

Além disso, identificaram-se também, que 47,0% das participantes mostraram 

desconhecer os riscos causados ao ser humano provocados por agrotóxicos e 86,0% das 

entrevistadas afirmou que insumos agrícolas de origem animal não originam nenhum tipo 

de dano ao ambiente e ao ser humano. Atualmente, o Brasil ocupa o posto de segundo 

maior exportador de produtos desempenhando assim um importante papel para a 

economia nacional. Para tanto, investe intensivamente sementes transgênicas e insumos 

químicos (PIGNATI, et al., 2017). Em princípio, os aquíferos subterrâneos encontram-se 

mais protegidos da contaminação, mas essa ocorre quando, no processo chamado 

lixiviação, onde a água da chuva ou de irrigação, arrasta consigo substâncias dissolvidas 

que poderão ter como destino o lençol freático ou os aquíferos profundos (RESENDE, 

2002).  

Por meio do roteiro de entrevista foi possível determinar a opinião das 

entrevistadas quanto a quanto à quantidade média de água são necessárias para a 

sobrevivência humana. Após a análise dos dados, foi possível observar que ocorreu um 

empate nas respostas dados uma vez que, 40,0% das entrevistadas afirmou que a 

quantidade de água necessária para o consumo humano é de 50 litros por dia e outros 

40,0% das entrevistadas afirmaram que a quantidade média de água necessária é de 300 

litros d’água por dia. Além disso, 20,0% das entrevistadas afirmaram que a quantidade 

média de água necessária é de 100 litros por dia assim como mostrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2: Opinião das mães quanto à quantidade média de água gasta por uma pessoa. 

 
 
 
 
 
 

          

 

Fonte: Autores (2022). 
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  O consumo de água é essencial para todo o funcionamento do corpo, sendo assim, 

cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês (cerca de 110 litros de água por 

dia para atender as necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, o consumo 

por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia (SABESP, 2020). Assim, é possível 

observar que uma parte considerável das entrevistadas a relatou um valor próximo ao 

valor obtido pela pesquisa da SABESP. 

      Com base nos resultados das questões abertas foi possível perceber que, 33,0% 

apresentam uma percepção abrangente de todos os aspectos que compõem o meio 

ambiente. 40,0% apresentam uma visão parcialmente correta de ações de conservação do 

meio ambiente e, 27,0% apresentaram algumas poucas ações embora muitas vezes 

relataram que queimar o lixo produzido é a única opção. É possível notar que, uma parcela 

das entrevistadas apresenta uma visão consciente dos cuidados necessários para a 

conservação do meio ambiente indicados pelos comentários de que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Observou-se que embora pouco desenvolvido as mesmas apresentam percepção 

relacionadas sobre a preservação do meio ambiente por meio da coleta seletiva e ainda 

dos riscos à saúde causada pela queima deste tipo de material.  Foi possível obter também, 

a percepção das entrevistadas quanto a Educação Ambiental. Foi obtido, que 40,0% das 

entrevistadas apresentam uma visão correta do que é Educação Ambiental, 13,0% 

apresentaram uma visão parcialmente correta do que é a Educação Ambiental e 47,0% 

das entrevistadas apresentaram uma visão equivocada do que é a educação ambiental. 

Com base nos resultados obtidos é perceptível que uma grande parcela das entrevistadas 

apresenta pouca ou nenhum conhecimento sobre a Educação Ambiental (EA). Foi 

possível notar que, as entrevistadas apresentaram uma linha de raciocínio relacionado ao 

meio ambiente:  

       

 

 

 

 

    

 

    

  A vista disso, mesmo que empiricamente as entrevistadas apresentam uma visão 

correta do que é a educação ambiental e sua importância no meio social. Em 

contrapartida, foi obtido também respostas muito vagas aos questionamentos dados ou 

“É não jogar lixo no ambiente e não cortar 

árvores” (M1). 

“É a conscientização da gente saber cuidar e não 

poluir as águas” (M3). 

“Eu creio que seja você se conscientizar      não 

destruir o meio ambiente” (M4). 

“Acho que é zelar mais dela” (M10). 

 

 

"Não deixando queimar, não jogar lixo no meio 

ambiente" (M1). 

"Alimpar, varrer limpar o lixo recolher os 

plásticos" (M10). 

"juntar o lixo e sacolas para não poluir, até mesmo 

queimando é ruim" (M11). 

“Falo para o pessoal preservar” (M9). 
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ainda a recusa de apresentar posicionamento quanto a pergunta realizada. Em estudo 

realizado por Rosa e Profice (2018), que teve como principal objetivo traçar um perfil de 

pessoas que demonstravam ideais favoráveis ao meio ambiente, analisando também 

impactos da idade, preferência política, universidade e renda familiar. Na qual, seu estudo 

apontou que mulheres de idade avançada ou que detinham um contato ativo com a 

natureza apresentaram uma percepção positiva e otimista do meio ambiente. Seu estudo 

apontou também que, mulheres que cursavam faculdade e estavam nos períodos mais 

avançados apresentaram uma percepção ambiental distorcida. Este fato, foi justificado 

pela falta de contato com ambientes naturais. 

  Além disso, quando indagados sobre o destino dado aos resíduos sólidos da 

residência muitos deles afirmaram queimam o lixo produzido em suas residências 

utilizando muitas vezes a justificada por, não haver coleta a melhor logo, a melhor opção 

é a queima deste material. Houveram também, aqueles que não quiseram justificar o 

porquê da queima deste material, como evidenciado pelas falas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A percepção ambiental apresentada pelas mulheres do campo, reflete a realidade global 

da falta de conhecimento adequado sobre os recursos hídricos. Além do mais, esse 

desconhecimento de grandes partes das entrevistadas sobre água potável, dos danos 

causados a estes recursos pela contaminação por fertilizantes utilizados na zona rural e da 

quantidade de água disponível para o consumo humano foi alarmante. Levando em 

consideração a importância do consumo adequado da água, os perigos que podem causar 

a saúde, a utilização de água tratada, já que 27,0 % das mulheres não conhecem o conceito 

básico de “água potável”. Portanto, constata-se que há uma necessidade de uma Educação 

Ambiental, para que a PA das mulheres e os cuidados delas com os Recursos Hídricos 

possam melhorar e consequentemente o objetivo deste trabalho para que ser alcançado. 

 

 

 

 

 

 

“Queimando, devido não ter coleta, não é a         

forma mais correta, mas é o que temos” (M2). 

“Queima” (M5). 

“Geralmente são queimados. Mas não acho 

correto” (M6). 

“Queima” (M7). 

“Queimo, não deixo jogado” (M11). 

“Queimando é o único que possui” (M12). 

“Queimo. Não está correto mais tem que    

queimar, pois não tem coleta, reciclagem” 

(M15). 
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