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APRESENTAÇÃO 
 
 

No intuito de discutir sobre mudanças climáticas e sustentabilidade 
ambiental, o Governo de Portugal e o Governo do Brasil criaram, em 1997, a 
Rede Luso-Brasileira de Estudos Ambientais (RLBEA) com o objetivo geral 
de promover a cooperação científica na área de ambiente e de desenvolvimento 
sustentável entre os dois países. Desde sua origem, a RLBEA teve como um dos 
seus objetivos específicos implementar um Programa de Pós-Graduação focado 
em um novo tipo de desenvolvimento, pautado nas premissas da 
sustentabilidade e em suas dimensões ambientais, sociais e econômicas (um 
Programa de Pós-Graduação em Gestão e Políticas Ambientais em ambos os 
países).    

 
Nesse sentido, foi estabelecido o Protocolo de Execução da Rede Luso-

Brasileira de Estudos Ambientais, assinado pelas autoridades dos dois países 
no dia 4 de abril de 1997, na cidade do Rio de Janeiro. Foram proponentes e 
signatários do Protocolo pelo lado português: o Ministério do Ambiente, a Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (atual FCT–GRICES, órgão 
pertencente ao Ministério da Ciência e Ensino Superior de Portugal), e as 
Universidades de Aveiro (UA), Évora (UE), dos Açores (UAç) e de Nova de 
Lisboa (UNL). Pelo lado brasileiro: o Ministério do Meio Ambiente, o 
CNPq(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)  que 
pertence ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação), a CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que pertence 
ao Ministério da Educação, além da Universidades de Brasília (UnB), da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da Universidade Federal de 
Pernambuco  (UFPE) e da Universidade Federal de Amazonas (UFAM).  

 
Dando cumprimento aos objetivos estruturais definidos na sua origem, no 

VI Encontro realizado em 2002, em Corumbá (Brasil), o Conselho de 
Coordenadores da RLBEA deliberou pela ampliação da Rede para países 
africanos de língua portuguesa, em especial as Universidades de Moçambique, 
Angola e de Cabo Verde. Entretanto, apenas em 2011, durante o XIV Encontro 
anual da Rede, realizado em Recife, o Conselho Superior, no âmbito de suas 
atribuições protocolares, oficializou como membros efetivos, a Universidade 
Eduardo Mondlane (Moçambique), a Universidade Agostinho Neto (Angola), a 
Universidade de Cabo Verde e também a Universidade de Lisboa (Portugal). 
Nessa mesma Reunião, com a adesão dos novos membros, foi decidido alterar 
o nome da Rede para “Rede de Estudos Ambientais dos Países de Língua 
Portuguesa – REALP”. 
 
 Em 2015, a Universidade Federal do Ceará (UFC) ingressou, oficialmente, 
na REALP, que está, atualmente, estruturada em duas instâncias: o Conselho 
Superior, composto pelos ministros, reitores e presidentes das agências de 
fomento (CAPES, CNPq e FCT-GRICES); e pelo Conselho de Coordenadores 
da Rede, composto pelos representantes de cada universidade.  
 

Em 2017, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Programa 
de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), sediou 
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Em 2017, a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Programa 
de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), sediou 

a 19ª Edição dos Encontros da Rede de Estudos Ambientais em Países de 
Língua Portuguesa (REALP), no período de 12 a 15 de setembro, sob o tema 
“Desenvolvimento e sustentabilidade frente às mudanças climáticas 
globais”, envolvendo a parceria de várias Universidades Portuguesas, 
Brasileiras e Africanas, incluindo os Institutos, Ministérios e Agências de 
Fomento. Teve como objetivo principal, promover debates e trocas de 
experiências acadêmicas a nível internacional, buscando contribuir com a 
difusão de ideias e trabalhos que almejam a conservação dos recursos naturais 
e de uma sociedade sustentável através da discussão e intercâmbio de 
conhecimentos relacionados ao tema do evento. 

 
O Campus do Pici da UFC, recebeu 175 participantes do XIX REALP, 

atingindo o seu público alvo de estudantes de graduação e pós-graduação, 
professores e pesquisadores, membros da REALP, membros do PRODEMA e 
profissionais da área das ciências ambientais que se dividiram para assistir aos 
115 trabalhos apresentados, além de 3 conferências, 1 palestra técnica e 2 
oficinas de educação ambiental. Para tornar toda essa estrutura possível, a 
Comissão Organizadora contou com uma equipe de 24 estudantes de graduação 
e pós-graduação, além de professores da UFC e das instituições vinculadas à 
REALP e ao PRODEMA. 

 
A Comissão Organizadora ainda presenteou os participantes com 6 

momentos culturais nos intervalos das sessões temáticas (apresentações de 
trabalhos) onde foi possível assistir às apresentações do Grupo Casa Caiada, 
do Chorinho Acadêmico, da Camerata de Cordas, do Grupo de Dança e o Coral 
dos alunos do Curso de Música da UFC, além de uma feira de artesanato que 
aconteceu nos 3 dias do evento onde mais de 20 artesãos da CEART, puderam 
mostrar o seu trabalho, promovendo assim a inserção social e cultural das 
comunidades. 

 
O XIX REALP tornou-se um momento singular no contexto internacional, 

com espaços destinados à discussão, apresentação de trabalhos e intercâmbio 
de conhecimentos atrelados aos assuntos dos 7 eixos temáticos do evento: I) 
Desenvolvimento sustentável, Sustentabilidade urbana, Políticas públicas, 
Governança e Participação social; II) Recursos hídricos e Mudanças climáticas; 
III) Agroecologia e Agricultura familiar; IV) Degradação ambiental e 
Desertificação; V) Gestão ambiental, Áreas protegidas e Comunidades 
tradicionais; VI) Educação ambiental, Etnodesenvolvimento e Etnoecologia; e 
VII) Energias renováveis, Bioenergia e Biotecnologia. 

 
Este eBook é um dos frutos do XIX REALP. Ele reúne 86 dos 115 artigos 

submetidos pelos participantes para apresentação no evento, divididos em 2 
volumes de 43 artigos cada um. 

 
  O Volume 2 tem como título “Agroecologia, educação ambiental, gestão 
de áreas protegidas e uso de energias renováveis” e apresenta artigos com 
assuntos voltados aos temas dos Eixos Temáticos 3, 5, 6 e 7: Agricultura 
sustentável; Agricultura familiar; Permacultura; Segurança e soberania 
alimentar; Meio ambiente e saúde; Assentamentos rurais; Manejo integrado de 
agrossistemas; Produção orgânica e agroecologia; Ecossistemas artificiais; 



Efeitos do uso de fertilizantes e agrotóxicos; Sistemas agroflorestais; Adubação 
verde; Manejo fitossanitário para controle de pragas e doenças; Gerenciamento 
de riscos ambientais associados às mudanças climáticas; Instrumentos de 
gestão ambiental urbana; Gestão de Unidades de Conservação; Zoneamento e 
gestão ambiental e territorial; Impactos socioambientais de grandes 
empreendimentos; Cartografia social; Justiça ambiental; Comunidades 
Tradicionais; Educação Ambiental no contexto do desenvolvimento sustentável; 
Etnoecologia; Etnodesenvolvimento  e proteção cultural; Fontes de energia 
alternativas e as mudanças climáticas; Eficiência energética; Segurança 
energética; Combustíveis bioenergéticos; Energia azul; Agroenergia; 
Sustentabilidade da geração de energia renovável; Tecnologias em energias 
renováveis; e Impactos ambientais das usinas termoelétricas. 
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RESUMO 
 
Este artigo propõe pensar o trabalho das mulheres ceramistas do Mocambo do Arari 
em Parintins no estado do Amazonas, como uma atividade com potencialidade de 
sustentabilidade, mesmo sendo uma atividade extrativista mineral, ele está ligado 
diretamente à cultura dessas mulheres, dando a elas identidade e reconhecimento. 
Há alguns impactos ambientais produzidos pela atividade minerária e extração 
florística do caripé, porém a cerâmica do Mocambo se serve do desenvolvimento 
sustentável, por ser uma extração de pequena escala, sendo seu processo 
tipicamente artesanal de conhecimento tradicional. A sustentabilidade está ligada a 
três pensamentos: o biológico, o econômico e o social, sendo que a partir desta 
filosofia não há como deixar de associar o homem como partícipe desta trilogia. Se a 
sustentabilidade é um pensamento sistêmico, que vislumbra uma vida digna para esta 
geração e para as próximas, o desenvolvimento sustentável há de criar condições 
para que o homem pense e interaja com o seu ambiente.   
 
Palavras chaves: Cerâmica; Sustentabilidade Social; Amazônia. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os processos ecológicos essenciais, segundo Diegues (1995), são considerados 
aqueles dos quais depende a sobrevivência humana. São a regeneração e proteção 
dos solos, a reciclagem dos nutrientes e os ciclos energéticos. A necessidade de 
assegurar a utilização e sustentabilidade das espécies e ecossistemas varia de acordo 
com o grau de dependência dos grupos sociais. Tal utilização, no entanto, deve ser 
fundamentada no uso sustentável dos recursos ambientais, daí ser importante a 
valorização dos sistemas tradicionais de gerenciamento do ambiente e dos recursos 
naturais, baseados em forma de manejo tradicionais. 
Desde muito tempo a espécie humana vem fazendo uso dos recursos naturais para 
sua sobrevivência. A utilização dos minerais tende a exaustão, devido a sua utilização 
em grande escala, com grandes impactos ambientais, como, por exemplo, buracos na 
crosta terrestre e erosão.  
O artigo 20 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso IX, define que são bens 
da União “os recursos minerais, inclusive do subsolo”. A resolução do CONAMA nº 
009 de 1990 estabelece o procedimento para licenciamento de atividades de extração 
mineral e a resolução CONAMA nº 010 de 1990 diferencia o processo para os minerais 
de Classe II.  
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Os minerais da classe II são aqueles usados quase sempre na construção civil, como 
areia, brita, cascalho e argila, tais minerais estão quase sempre perto de cidades 
acarretando também transtornos na sua extração.  Há problemas preocupantes 
relacionados com a extração desses minerais como, por exemplo, as mudanças da 
paisagem, a criação de buracos e o aparecimento de vales. Para a retirada desses 
materiais minerais são utilizadas máquinas pesadas aumentando os ruídos e 
vibrações, além do desmatamento necessário para abertura de jazidas. 
Contudo existem algumas iniciativas em estabelecer essa atividade como sustentável.  
“Segundo Azapagie (op. Cit) as atividades de extração e processamento de 
substâncias minerais são constantemente defrontadas com uma série de desafios ao 
desenvolvimento sustentável, incluindo aspectos econômicos, ambientais e sociais, o 
que as tem levado a divisar estratégias de resposta a eles. Entre as iniciativas do setor 
minerário, pode-se citar o projeto Mining, Mineral and Sustainable Development – 
MMSD, como parte da Global Mining Inititative – GMI, como um dos exemplos de uma 
ação concertada do setor para promover o conceito de sustentabilidade corporativa 
(Apazig, 2004)” 
Ecologistas e cientistas estão preocupados com o esgotamento desses recursos, que 
se acabam, pois não são infinitos ou duradouros.  Alguns economistas acreditam que 
esse esgotamento não se concretizará devido à reciclagem, ao avanço tecnológico e 
pela possível substituição desses recursos. Outras soluções são praticadas em 
socorro às áreas já degradadas, como o Decreto Federal 97.632/89 que fixou o prazo 
de 180 dias para minerações já existentes apresentarem um plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas.  
Através de pressão dos órgãos fiscalizadores, foram criados e implementados os 
Planos de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD). 
Este artigo se fala em primeiro lugar do mineral de classe II, mais especificamente a 
argila e a manufatura dessa matéria.  Sem entrar em detalhes com outros minerais e 
sem entrar nas questões do PRAD, mesmo sabendo ser louvável e necessárias as 
atitudes tomadas em favor dessas jazidas. 

2. METODOLOGIA 

Abordagem qualitativa, com aproximações etnográficas baseadas em longos 
processos de observações. Embora não seja rigorosamente etnográfico foi baseado 
em observações demoradas e registros com diário de campo. 
A coleta de dados foi realizada por meio de: observação, diário de campo, entrevistas 
(as entrevistas abordaram certos temas livres e deixam os entrevistados a vontade 
para discorrer sobre o assunto), mapas mentais (os mapas mentais, representam a 
percepção do homem em relação a sua interação com o meio ambiente, assim como 
a utilização dos recursos naturais) e Etnofotografia.  
Como base bibliográfica e fonte de pesquisa foram utilizados o seguintes autores: 
Geertz (1989), André (2005); Falkembach (1985), Mauss (2012); André (2005), Gil 
(1999), Bourdieu (1997), Bourdieu (2007); Nogueira (1995). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A argila é o resultado da decomposição de granito e rochas ígneas que existem na 
crosta terrestre, sendo considerada a matéria prima da cerâmica. A argila primária é 
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encontrada no próprio local de formação, com a granulagem dura, caracterizada como 
uma rocha, com pouca plasticidade, como o caulin, a bentonita. A argila secundária, 
que é a mais utilizada para os objetos utilitários, é transportada com as intempéries 
do tempo, como a chuva, o vento e a soma de detritos encontrados na natureza que 
se acumulam em lugares baixos como rios, lagos, praias, mares e se tornam bastante 
plásticas. A composição da argila varia pelo teor de alumina, óxidos metálicos e sílica 
e pela constituição de caulim, feldspato e quartzo (Chavarria, 1994). Pensemos numa 
atividade milenar, que vem sido executada por milhares de anos e que já faz parte da 
história da humanidade. Essa atividade é a cerâmica.  
A cerâmica faz parte da história da humanidade, mesmo sem sabermos ao certo, a 
precisão exata com que ela apareceu. Provavelmente essa atividade aparece logo 
após o homem ter descoberto o fogo e quando ele percebe que a ação do fogo sobre 
o barro lhe dava dureza. Segunda a enciclopédia ilustrada Larousse Cultural, 
cerâmica é “a arte de fabricar louças, objetos, potes, etc., baseada na propriedade da 
argila de ligar-se com a água, constituindo uma pasta plástica, fácil de moldar e que 
endurece, tornando-se sólida e inalterável após o cozimento”. 
O Fogo transforma. Uma vez no fogo as peças de barro viram cerâmicas, portanto de 
alguma forma ficará congelada, próxima a uma pedra. O fogo também revela a 
denuncia. A secagem, os cortes a colagem e o processo de modelagem transparecem 
com o fogo.  
A atividade cerâmica faz parte da cultura de vários povos. Primeiramente como peças 
de rituais religiosos, depois como peças utilitárias. Isso acontece no período neolítico, 
segundo Penido e Costa (1999), quando o homem deixa de ser totalmente nômade e 
passa a cultivar a terra e acumular os mantimentos.  Se a agricultura data de 10 mil 
anos, os utensílios de cerâmica podem coincidir com essa data.  Durante a pré-história 
homens e mulheres produziam peças com as mãos com técnicas conhecidas e 
usadas até hoje. A queima era feita de forma simples na fogueira e alcançava uma 
baixa temperatura. Acredita-se que essa queima era feita no mesmo fogo que se cozia 
os alimentos. 
Temos notícias de cerâmica na região da Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, nas 
civilizações pré-colombianas (Peru, Equador, México), nas ilhas Japonesas, na China, 
na Europa. No Brasil os portugueses trouxeram as primeiras peças europeias e 
asiáticas, mas a cerâmica indígena brasileira é considerada uma das mais antigas das 
Américas, tendo sido encontrados objetos produzidos há cerca de 5000 mil anos. 
Especialmente os índios que viviam às margens dos rios Amazonas, rio São Francisco 
e rio Tapajós utilizavam muito o barro. O trabalho mais conhecido talvez seja o da ilha 
de Marajó, o maior do Delta do Amazonas, no Estado do Pará, escrito por Penedo e 
Costa (1999). 
Evidências arqueológicas nos mostram que a manufatura, a pasta, o tempero, a cor, 
a queima, a forma, as dimensões, as superfícies e o tratamento das peças tem sido 
quase os mesmos por milhares de anos (Oliveira, 1980). O método de manufatura das 
peças era o modelado. Método a partir de uma porção de argila aonde o artesão vai 
dando a forma que lhe convém. O método de acordelado consiste em fazer vários 
cordões que vão sendo sobrepostos uns sobre os outros. Essa técnica permite ao 
artesão desenvolver peças de tamanhos maiores com melhor qualidade no processo 
de confecção e no retardo da secagem, para uma queima mais segura. 
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 Isso nos leva a pensar que a cerâmica é uma atividade cultural perpetuada por 
séculos fazendo parte da história da humanidade. Se ela faz parte da historicidade 
dos povos, ela é culturalmente admissível e de uma dimensão também aceitável. A 
cerâmica vem do barro, da terra mole. O barro e a terra são a consciência do homem 
no seu sentido de sagrado, moldando a cultura do homem no mundo. Ninguém reflete 
para ser sagrado. O sagrado é pré-cognitivo. Ele está diluído na cultura (Eliade, 1998) 
Pensemos também que essa dimensão cultural é múltipla. Cultura nos leva a pensar 
no conhecimento tradicional. O saber fazer e o fazer de um povo chamamos de 
cultura.  A cerâmica é o resultado material do ceramista, um objeto fruto de nossa 
manipulação associado também a processos não muito controláveis e que nos 
surpreendem. Esses processos sociais acima nos permitiram entender e apreender a 
produção da cerâmica e os princípios geradores dessa arte no Mocambo do Arari em 
Parintins no Estado do Amazonas. A arte, por suposto, permite o conhecimento e o 
autoconhecimento. Conhecemo-nos e reconhecemos no que fazemos. Assim neste 
outro momento dessa narrativa, apresentamos outro estágio, um outro percurso, que 
permite que o fazer e o pensar se iluminem mutuamente. Refazer é fazer de novo.  

3.1. Como se produz a cerâmica  

As mulheres do Mocambo têm uma “ciência”, um saber tradicional para retirar o barro, 
extraído no período da seca do rio, bem debaixo dos detritos. Quando é extraído no 
período das águas ele é retirado 15 dias após o dia de finados, pois, o “barreiro tem 
que descansar no resguardo, pois “pariu”, está de parto, sujo, enferrujado” fala de 
dona Linete Silva, 73 anos, uma das ceramistas do Mocambo. A argila usada no 
Mocambo pelas ceramistas é colhida na própria região extraída da várzea no período 
do verão, ainda em processo tradicional sem nenhum mecanismo industrial, com uma 
pá.  
  

  
Figura 1 – As ceramistas e a queima das peças 

(Fonte: Acervo pessoal, mai. 2015) 
 

Em segundo lugar no Mocambo usa-se também um antiplástico chamado 
popularmente de Cariapé (casca de árvore do gênero Licania). O antiplástico usado 
pelas ceramistas, é da casca da árvore caripé (Licania Octandra) retirada pelos 
homens. Logo, é queimada, triturada e peneirada para a granulometria ficar de 
espessura fina.  
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Essa árvore não precisa ser derrubada, aliás, é um saber tradicional em lugares na 
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e Luzia de Oliveira Gomes, tem um saber tradicional de retirar a casca do caripé sem 
derrubar a árvore.  
 

Nos lugares denominados de Conceição e Santo Antônio, na margem direita 
do rio Manaquiri –AM, as oleiras Leonor Marques da Silva e Luzia de Oliveira 
Gomes eram as melhores, com profunda habilidade de manuseio na arte de 
fabricar cerâmicas, além da utilização dos recursos naturais, sem causar 
impactos diretos ao meio ambiente. Uma técnica com algumas dezenas ou 
centenas de anos na região. A técnica consiste em retirar as entrecascas da 
árvore, porém sem atingir a parte sólida (madeira); a coleta é feita na posição 
vertical. A técnica, tem a função de preservar a árvore; se os cortes forem 
realizados no sentido horizontal, a oleira consequentemente matará a árvore 
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O antiplástico é usado nas pastas cerâmicas a fim de corrigir a plasticidade e é sempre 
de um material duro que somado à plasticidade da argila secundária diminui a retração 
da peça no momento da secagem e queima. A queima é feita na fogueira, processo 
bem tradicional usado pelos índios. A técnica de fabricação mantém a tradição dos 
conhecimentos tradicionais que foram cultivados ao longo do tempo e transmitidos 
oralmente de geração a geração 
A dinâmica de trabalho dessas ceramistas envolve o grupo familiar, cabendo cada um 
uma responsabilidade. Para o homem cabe a força brutal dos braços para cavar a 
jazida e extrair a cinza do caripé. Para as crianças a coleta de galhos para a feitura 
do fogo na hora da queima e para a mulher o trabalho de confecção, criação e 
comercialização.  É um complemento na renda familiar aliado a tradição do lugar. O 
que faz essa atividade existir além da possiblidade da melhoria da renda no final do 
processo é a possibilidade de registrar na existência dessas mulheres uma identidade 
cultural.  
No dia 06 de novembro de 1978 a comunidade do Mocambo passou a ser agrovila de 
São João Batista do Mocambo com 24 famílias residentes. Com a vinda dos 
missionários católicos da Diocese de Parintins, pertencentes à missão Pontifícia 
Instituto das missões extras (PIME) para o Mocambo do Arari, Inaugura-se um novo 
momento para a cerâmica das mulheres do Mocambo. Há quase quatro décadas 
essas mulheres vendem suas peças para comerciantes de Parintins, Manaus e para 
fora do estado, chegando a exportar suas peças para a Itália. Foi através do contato 
com esses missionários que a exportação foi concretizada. Com a comercialização 
para o exterior, deu-se uma padronização estética das peças.  
A modelagem das peças era e ainda é feita nas casas das artesãs e no centro 
comunitário onde as mulheres se reuniam e se reúnem até hoje para polir (brunir) a 
superfície externa e interna das peças, com uma pedra de seixo do rio ou com uma 
semente de inajá (Maximiliana maripa). As mulheres continuam utilizando o mesmo 
acabamento, a jutaicica, resina retirada do jutaizeiro (Hymenea coubaril). A nosso ver, 
esse acabamento faz uma diferença enorme em relação a outras cerâmicas 
artesanais do Brasil, pois, apesar de essa resina natural trazer um aspecto de verniz, 
não é utilizado qualquer material industrializado na sua fabricação. 
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Outra diferença é a impermebilização que o polimento traz. Com este tipo de 
polimento, ensinado por dona Marina, uma ceramista do Mocambo, é feita uma 
seladura dos poros, a gordura, na hora do cozimento, não entra nos poros da vasilha, 
consequentemente, não deixa a comida com gosto de ranço. 
Quanto a um outro fator estético, a volumetria utilizada nas peças contribui muito com 
sua qualidade.  De forma mais arredondada e com um suave afunilamento na base 
superior, faz com que o calor diminua no processo de evaporação, além de deixar 
nosso olhar menos monótono no percorrer da linha do contorno.  

3.2. O mocambo do Arari Parintins – AM 

A região amazônica é privilegiada pela sua biodiversidade e por conter nela a maior 
floresta tropical do mundo, com aproximadamente 40% da cobertura florestal do 
planeta.  É também rica em sua flora e sua fauna. A bacia amazônica abriga milhares 
de indígenas que tiram dela seu sustento e suas necessidades básicas. É uma região 
formada com heranças muito fortes de índios, negros e brancos. Um lugar onde a 
miscigenação tem uma força cultural muito grande na vida cotidiana das comunidades 
e agricultores familiares. Culturalmente, a região amazônica ainda preserva lendas, 
hábitos alimentares e familiares sendo que o tempo e o espaço ainda lhe são 
peculiares. 
A cidade de Parintins fica situada à margem direita do rio Amazonas, o maior rio em 
extensão e em volume de água do mundo. Dentro do município há três distritos e a 
vila Amazônia, fruto de assentamento agrário. Dentre esses distritos encontramos a 
agrovila do Mocambo.  Segundo dados do último senso do IBGE, tal agrovila conta 
com a população de 10.138 mil habitantes, sendo que 2.235 mil estão estabelecidos 
na zona urbana e 7.903 mil habitantes na zona rural, economicamente são 
dependentes da economia pesqueira, extrativista e agricultura. É uma comunidade 
constituída preferencialmente por agricultores familiares.   
As atividades de subsistência vêm da pesca, do extrativismo e da agricultura.  Em 
algum momento da história, talvez pela necessidade e pluriatividade, não só 
econômica, mas também como constituição cultural e consequentemente como 
possibilidade de reconhecimento social, a população também se formou de artesãos, 
desenvolvendo a habilidade artística na feitura de objetos cerâmicos. São objetos tão 
peculiares, que a sua manufatura apesar de usar técnicas milenares se diferencia pelo 
uso de uma resina de espécie vegetal florestal, para a impermeabilização e 
“vitrificação” das peças. 
A cerâmica da região do Mocambo tem uma característica formal volumétrica 
específica pelo bojo arredondado e altura própria. De espessura, mais fina do que a 
maioria das cerâmicas artesanais brasileiras, ela tem uma aproximação com a 
porcelana japonesa, mas com a formação manufatureira tipicamente indígena 
brasileira.  Tanto na técnica de fabricação, pelo método do acordelamento, na feitura, 
como na maneira e processo de queima.  No acabamento é usada a técnica do brunir 
(fricção de pedra de seixo do rio sobre a superfície da argila já seca, como um 
processo de polimento). Portanto, suas características são de um esmero estético 
peculiar próprio dessa região e com uma marca própria. 
Se a humanidade se caracteriza pela redução do instinto e pelo aumento do 
aprendizado, a agrovila do Mocambo cria um referencial cultural e consequentemente 
institui um diferencial do poder de existir e organizar o mundo através da linguagem 
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da cerâmica. É também através dessa linguagem que eles instrumentalizam a sua 
base cultural e se lançam para o mundo como sujeitos de uma determinada cultura. 
Para Morin (2005), o sujeito não é estático. A auto-organização, isto é, a complexidade 
traz consigo uma aptidão para criar formas e estruturas novas, que, quando trazem 
aumento de complexidade, constituem desenvolvimento de auto-organização. 
Leff (2009) entende o desenvolvimento ecotecnológico articulado com as cinco 
dimensões da sustentabilidade: econômica; social; ambiental; institucional e cultural. 
A cultura deve ser pensada a partir do estilo de vida, dos direitos das comunidades 
sobre seus territórios e seus espaços, práticas e instituições para auto-gestão e seus 
recursos e recursos de projetos de sua comunidade. Para uma sociedade se 
desenvolver de forma sustentável é fundamental que ela seja capaz de prover as 
necessidades presentes, ou seja, aquelas que já estejam acomodadas, de forma que 
não interfira no bem-estar das gerações futuras.  
Contudo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) traz previsões alarmantes sobre o futuro do planeta. Segundo o IPCC, mesmo 
que a emissão de gases do efeito estufa diminuam, a Terra continuará sofrendo com 
os danos e terá que aprender a lidar com o aumento gradual da temperatura. Os 
maiores castigados por essas mudanças climáticas serão os países tropicais, como o 
Brasil. Segundo o relatório, poderá ocorrer inundações, em virtude das tempestades, 
e períodos de estiagem. Além disso, algumas regiões poderão sofrer com a grande 
quantidade de chuvas, o que ocasionará deslizamentos constantes de terra e aumento 
das enchentes. Poderá haver o aumento da seca, e a ocorrência de incêndios poderá 
ser mais frequente, ocasionando perda de biodiversidade. Com a perda da 
biodiversidade e alagamentos corre-se o rico também da perda da matéria prima para 
o desenvolvimento desses artefatos. 
Correr o risco da extinção dessa árvore, desse antiplástico, pelas mudanças climáticas 
ou pelo excesso de sua extração é ir ao oposto do que diz Bachelard “a árvore era, 
de início aquilo que é comumente, no dizer dos analistas: um dos símbolos do instinto 
bruto. A árvore não é dura sem razão – como são muito amiúde os corações humanos. 
A arvore é dura para levar ao alto a sua coroa aérea, a sua folhagem alada. A ela 
proporciona aos homens a grande imagem de um orgulho legítimo” (Bachelard, 2001). 
Para bem entender esta sonhadora aqui que vos fala, sonhei essa árvore, robusta, 
solida e de casca dura. Essa casca depois de queimada se transforma em cristais de 
sílica, ou seja, pequenos cacos de vidro que misturados a argila e levados ao fogo 
deixa a peça de cerâmica refratária. Chegamos a uma dualidade “a dor e a delícia do 
ser” (in) sustentável? As mulheres do Mocambo modelam a terra de onde as mesmas 
vieram, mas esqueceram de como replantar o caripé, matéria prima de onde tiram o 
sustento de todos os dias. Se a arvore deixar de existir, se isso se concretizar, 
possivelmente, não haverá mais o trabalho das mulheres artistas. Pode-se, portanto, 
com isso retirar os seus sonhos. Se negligenciarmos as potencias oníricas do 
trabalho, diminuirá, e aniquilará o trabalhador. Cada trabalho tem seu onirismo, cada 
matéria trabalhada suscita seus devaneios íntimos. Não se faz nada de bom a 
contragosto, isto é, a contra-sonho. O onirismo do trabalho é a própria condição da 
integridade mental do trabalhador. “Virá um tempo em que cada ofício terá seu 
sonhador titular, seu guia onírico, em cada manufatura terá seu escritório poético! A 
vontade de quem não sabe sonhar é cega e limitada. Sem os devaneios da vontade, 
a vontade não é verdadeiramente uma força humana, é uma brutalidade” (Bachelard, 
2001). 

21



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos pensar na atividade econômica da manufatura da cerâmica como 
sustentável? Bom, a argila é um bem não renovável, mas se pensarmos na atividade 
artesanal da cerâmica como um bem social e cultural, também podemos pensar que 
sua retirada com moderação e em pequenas escalas, como a atividade realizada na 
agrovila do Mocambo, vamos poder responder que sim. Tal questionamento nos leva 
a pensar em sustentabilidade, que, de acordo com a literatura, está ligada a três 
pensamentos: a biologia, a economia e o social.  
A sustentabilidade ambiental. Contudo, percebi que a árvore do caripé (Licania 
octandra) está escassa e, se não tomarem devidas providencias ela pode entrar num 
processo de extinção no Mocambo do Arari. Esse estudo sugere a necessidade de 
um curso de capacitação pelos gestores públicos do município (EMATER, 
Universidades) que possibilitem a essas mulheres um apoio mais incisivo para o 
manejo e reflorestamento dessa espécie. 
Se a sustentabilidade é um pensamento sistêmico, que vislumbra uma vida digna para 
esta geração e para as próximas, o desenvolvimento sustentável tem que criar 
condições para que o homem pense e interaja com o ambiente. 
Portanto, o desenho lançado no início dessa pesquisa se concretiza, pois o trabalho 
artesanal praticado pelas mulheres ceramistas lhes garante uma identidade própria e 
provoca uma mudança nas condições de vida por meio da arte de modelar e 
organização do ambiente em que vivem. Sendo assim, elas fazem parte da 
historicidade e da cultura ambiental desse lugar chamado Mocambo do Arari, lugar 
escondido, no meio da floresta entrecortada pelos rios. 
5. REFERÊNCIAS 

Almeida, F. O. (2013). A Tradição Polícroma no Alto Rio Madeira. Tese de Doutorado 
em arqueologia. US. São Paulo, Brasil. 

Almeida, F. L. (2010). Mulheres Recipientes: recortes poéticos do universo feminino 
nas Artes Visuais. UNESP/Cultura Acadêmica. São Paulo, Brasil. 

Amorim, L. B. de. (2010).  Cerâmica Marajoara: a comunicação do silêncio. Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Belém, Brasil.  

André, M. E. D. A. (2005) Etnografia da Prática Escolar. São Paulo, Brasil.  

ANFACER. (2007). Catálogo Informativo sobre o Panorama da Indústria Cerâmica 
Brasileira: Cerâmica do Brasil. São Paulo, Brasil. 

Arendt, H. (2014).  A Condição Humana. 12. ed. Forense Universitária. Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Bachelard, G. (2001). A terra e os devaneios da vontade: ensaio sobre a imaginação 
das forças. Ed. Martins Fontes. São Paulo, Brasil. 

Bourdieu, P. (2007). A dominação masculina. Ed. Bertrand. Rio de Janeiro, Brasil.  

Braga, S. I. G. (2002).  Os Bois-Bumbás de Parintins. Funarte/ Editora. Universidade 
do estado do Amazonas. Rio de Janeiro, Brasil. 

22



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos pensar na atividade econômica da manufatura da cerâmica como 
sustentável? Bom, a argila é um bem não renovável, mas se pensarmos na atividade 
artesanal da cerâmica como um bem social e cultural, também podemos pensar que 
sua retirada com moderação e em pequenas escalas, como a atividade realizada na 
agrovila do Mocambo, vamos poder responder que sim. Tal questionamento nos leva 
a pensar em sustentabilidade, que, de acordo com a literatura, está ligada a três 
pensamentos: a biologia, a economia e o social.  
A sustentabilidade ambiental. Contudo, percebi que a árvore do caripé (Licania 
octandra) está escassa e, se não tomarem devidas providencias ela pode entrar num 
processo de extinção no Mocambo do Arari. Esse estudo sugere a necessidade de 
um curso de capacitação pelos gestores públicos do município (EMATER, 
Universidades) que possibilitem a essas mulheres um apoio mais incisivo para o 
manejo e reflorestamento dessa espécie. 
Se a sustentabilidade é um pensamento sistêmico, que vislumbra uma vida digna para 
esta geração e para as próximas, o desenvolvimento sustentável tem que criar 
condições para que o homem pense e interaja com o ambiente. 
Portanto, o desenho lançado no início dessa pesquisa se concretiza, pois o trabalho 
artesanal praticado pelas mulheres ceramistas lhes garante uma identidade própria e 
provoca uma mudança nas condições de vida por meio da arte de modelar e 
organização do ambiente em que vivem. Sendo assim, elas fazem parte da 
historicidade e da cultura ambiental desse lugar chamado Mocambo do Arari, lugar 
escondido, no meio da floresta entrecortada pelos rios. 
5. REFERÊNCIAS 

Almeida, F. O. (2013). A Tradição Polícroma no Alto Rio Madeira. Tese de Doutorado 
em arqueologia. US. São Paulo, Brasil. 

Almeida, F. L. (2010). Mulheres Recipientes: recortes poéticos do universo feminino 
nas Artes Visuais. UNESP/Cultura Acadêmica. São Paulo, Brasil. 

Amorim, L. B. de. (2010).  Cerâmica Marajoara: a comunicação do silêncio. Museu 
Paraense Emílio Goeldi. Belém, Brasil.  

André, M. E. D. A. (2005) Etnografia da Prática Escolar. São Paulo, Brasil.  

ANFACER. (2007). Catálogo Informativo sobre o Panorama da Indústria Cerâmica 
Brasileira: Cerâmica do Brasil. São Paulo, Brasil. 

Arendt, H. (2014).  A Condição Humana. 12. ed. Forense Universitária. Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Bachelard, G. (2001). A terra e os devaneios da vontade: ensaio sobre a imaginação 
das forças. Ed. Martins Fontes. São Paulo, Brasil. 

Bourdieu, P. (2007). A dominação masculina. Ed. Bertrand. Rio de Janeiro, Brasil.  

Braga, S. I. G. (2002).  Os Bois-Bumbás de Parintins. Funarte/ Editora. Universidade 
do estado do Amazonas. Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Chavarria, J. (1994) The big book of cerâmicas: a guide to the history, materials, 
equipment, and techniques of hand-building, molding, thowing, kiln-firing, and gazing 
pottery and other ceramics objects. Watson-Guptill, New York, EUA. 

Dalglish, G. M. F. S. (2006) Noivas da Seca, cerâmica popular do vale do 
Jequintinhonha. Ed. UNESP. São Paulo, Brasil. 

Eliade, M. O Tratado de História das Religiões. 2 ed. São Paulo, Brasil. 

Geertz, C. (1989). A Interpretação das Culturas. Ed. Zahar: Rio de Janeiro, Brasil. 

Halbwachs, M. (2006). A Memória Coletiva. ed. Centauro. São Paulo, Brasil. 

Loureiro, C. F. B. (2006). O movimento ambientalista e o pensamento crítico: uma 
abordagem política. 2. ed. Quartet. Rio e Janeiro, Brasil.  

Morin, E. (2005). Ciência com Consciência.  8 ed. – ed. Bertrand. Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Oliveira, A. de P; Simonsen, I. (1980). Modelos Etnográficos Aplicados a cerâmica de 
miararré. Editora da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brasil. 

Paz, O. (1991). Convergências: Ensaios sobre Arte e Literatura. ed. Roco. Rio de 
Janeiro, Brasil.  

Penido, E.; Costa, S. de S. (1999). Oficinas: Cerâmica. Ed. Senac Nacional. Rio de 
Janeiro, Brasil. 

Santos, J. (2009). Cultura Popular e Tradição Oral na Festa de São Gonçalo Beira 
Rio. V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Faculdade de 
Comunicação/UFBa. Bahia, Brasil. 

Xavier, L. P. (2006). “Aqui a gente não vende cerâmica, a gente vende é cultura”: Um 
estudo da tradição ceramista e as mudanças na produção em Icoaraci – Belém/PA. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará. Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23



 

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO POR MEIO DA PERCEPÇÃO 
DOS ODS APLICADOS AO COTIDIANO DA VIDA ESCOLAR 

 
Geise de Góes Canalez 

Universidade Federal do Amazonas  
gcanalez@ufam.edu.br 

Kátia Viana Cavalcante 
Universidade Federal do Amazonas 

Francineide Fernandes da Silva 
Instituto Acariquara 

Daniele Ferreira Souza 
Escola Estadual e Municipal Rosalina de Almeida Pinheiro 

Sandra do Nascimento Noda 
Universidade Federal do Amazonas 

 
 
RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é compartilhar os resultados do processo experiencial 
pedagógico denominado “Gincana Agroambiental: Cuidando do presente para não 
faltar no futuro”, inseridos complementarmente a um projeto de extensão universitária. 
A gincana Agroambiental teve como proposta contextualizar e promover discursão 
temática e implantação da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 
ODS no âmbito das escolas públicas junto aos professores, aos gestores, aos alunos 
e moradores do entorno, sensibilizando sobre a importância da conservação 
ambiental, incentivando ações dentro e fora da escola a partir do elenco dos 17 
objetivos da agenda Transformando nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável foi o principal resultado alcançado. Este trabalho tem 
base nos princípios pedagógicos norteadores da Andragogia que remete a facilidade 
no processo de ensino por meio de um conjunto de procedimentos e didáticas voltadas 
para jovens e adultos, inspirada na proposta de autonomia pedagógica de Paulo de 
Freire, na Educação para o Futuro de Edgar Morin e na observância de Inteligências 
Múltiplas de Gardner. Considerando-se as implicações das políticas públicas sobre a 
teia de relações que dinamizam os ecossistemas, as ações em ambiente escola 
representa mais do que uma aspiração coletiva, pois se inserem nas necessidades da 
própria manutenção do sistema ambiental, mantenedor da vida. 
 
Palavras-chave: Educação; Sustentabilidade Ambiental; Comunidades Ribeirinhas 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
As pressões sobre os ecossistemas seguem aumentando em escala global, quer pelo 
crescimento da população global como pelos padrões de consumo das sociedades 
humanas. Desta forma, há a necessidade de promover iniciativas 
educacionaisenvolvendo os jovens de modo incisivo nas questões ambientais, na 
gestão do ambiente e dos recursos naturais, visando a melhoria da qualidade de vida 
e a sustentabilidade ambiental. 
Os saberes relativos às ciências ambientais enquanto condições básicas à 
intervenção no ambiente estão submetidas à condição social dos indivíduos e/ou 
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grupos sociais. Assim, a uniãodo etnoconhecimentos, às reivindicações e 
necessidades populares por meio de uma educação ambiental.  
Neste contextoa educação como construção do saber científico requer a participação 
social, pois é coletiva como o próprio ser humana é. Os atores sociais são irradiadores 
dialógicos da trama sociedade versus natureza (Brügger, 1999, p. 12), sendo o ser 
humano parte do todo, do sistema ambiental (Morin, 2005). 
A institucionalização das questões ambientais na educação está presente em diversos 
processos e muita coisa aconteceu nesses últimos 25 anos, a consciência sobre 
temas ambientais, de modo geral é diferente, conceitos como “desenvolvimento 
sustentável”, “consumo sustentável” ou “biodiversidade” já fazem do cotidiano dos 
brasileiros. Todavia, ações e opiniões não parecem ser suficientes para criar o 
entendimento científico para a compreensão adequada à tomada de decisão em 
prolda superação da crise ecológica.  
A transformação desse cenáriovai de encontro as oportunidades de participação, de 
compreensãodo ambiente, e suas complexas e múltiplas relações envolvendo 
aspectos físicos, biológicos, sociais, políticos, econômicos, culturais, científicos e 
éticos (Arruda, 2001, p.27). 
Para além das salas de aula e espaços de formação das Universidades, os projetos 
de extensão promovidos pelas instituições de ensino, e educação e pesquisa têm 
papel fundamental para a formação de capital intelectual a partir do 
etnoconhecimentos de alunos e professores das escolas, principalmente as 
localizadas em ambientes não urbanos. 
Nesse sentido as contribuições da educação dos órgãos internacionais como a 
UNESCO/ONU (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) devem ser somadas aos esforços dos agentes locais de modo promover e 
difundir conhecimentos e ampliar a difusão da informação e comunicação acerca dos 
temas ambientais. 
Assim, a inserção das temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) no cotidiano das pessoas passou a ser um desafio das instituições em todo o 
mundo.  
No Amazonas, esforços estão sendo realizados para a integração dessa nova agenda, 
estabelecendo temas transversais articulados às prioridades existentes: nas pessoas 
(eixo social); na prosperidade (eixo econômico); no planeta (eixo ambiental), nas 
parcerias (atuação) e na paz (sociedades pacíficas), como prerrogativas dos ODS. 
Agrupados num conjunto de 17 Objetivos e 169 metas (ONU, 2017¹), dentre estes os 
ODS mais focadosnoprojetoforamaqueles referentes à água (ODS 6), à mudança do 
clima(ODS13), aos oceanos(ODS14), à biodiversidade(ODS15); energia (ODS 7) 
eaos padrões de consumo e produção(ODS12), (Figura 1). 
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Figura 1 - Pirâmide estratégica dos objetivos do desenvolvimento sustentável  

(Fonte: http://www.estrategiaods.org.br/brasil-pode-nao-atingir-objetivos-sustentaveis-da-onu-dizem-
organizacoes/) 

 
O objetivo deste trabalho é compartilhar os resultados do processo experiencial 
pedagógico denominado “Gincana Agroambiental: Cuidando do presente para não 
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temática e implantação da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 
ODS no âmbito das escolas públicas junto aos professores, aos gestores, aos alunos 
e moradores do entorno. Sensibilizando sobre a importância da conservação 
ambiental, incentivando ações dentro e fora da escola a partir do elenco dos 17 
objetivos da agenda transformando nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável1 foi o principal resultado alcançado. 

2. ESTRATÉGIA METODOLOGICA  

2.1. Área de estudo 

Localizado na região metropolitana de Manaus (capital), estado do Amazonas o 
município de Autazes, distante 120 km da capital por via terrestre, área total de 7 
599,282 km², população total 37.752 habitantes, sendo 16.321 na área urbana, 21.431 
áreas não urbanas, destes 6.877 indígenas (IBGE, 20172). 
Autazes/AM possui 42 escolas municipais, nove escolas estaduais e uma federal com 
cerca de 5 mil estudantes regularmente matriculados (IBGE, 2017³). 

                                                           
1http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
2 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=130030  
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O público-alvo desta iniciativa foram professores e estudantes de uma escola pública 
não urbana, cujos alunos estavam inseridos no âmbito do projeto de extensão DRS 
(Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade de Comunidades Ribeirinhas), a Escola 
Estadual e Municipal Rosalina de Almeida Pinheiro, situada nokm 53 da AM-254 
Manaus - Autazes, ramal do Mutuca, “Comunidade Monte Sinai”. 
A Escola Rosalina possuicerca de 600 alunos (250 do fundamental I; 170 do 
fundamental II; 100 do ensino médio; 60 do tecnológico; e 25 do EJA) e dispõem de 
12 professores no período da manhã, 13 professores no período da tarde e 4 
professores no período da noite), uma gestora da Escola, uma coordenadora 
pedagógica, duas secretárias administrativas, cinco agentes de serviços gerais, 
atende área de 12 ramais (localidades) sendo mais de 20 “Comunidades”. 

3. ESTRATÉGIA 

Este trabalho tem base nos princípios pedagógicos norteadores da Andragogia que 
remete a facilidade no processo de ensino por meio de um conjunto de procedimentos 
e didáticas voltadas para jovens e adultos, inspirada na proposta de autonomia 
pedagógica de Paulo de Freire (1998), na Educação para o Futuro deMorin (2002, 
2005) e na observância de Inteligências Múltiplas de Gardner (1994) (Figura 2). 
 

 
Figura 2 - Representação esquemática da aplicação da proposta 

(Fonte: Elaborado pelos autores, 2017) 
 

Neste processo sistêmico, o ensino-aprendizagem contém em si pressupostos de 
relações interpessoais e educacionais (transacionais): Professor / Aprendente; 
Aprendente / Aprendente;Professor / Objeto de Ensino;Aprendente/ Objeto de 
Aprendizagem (Quintas-Mendes; Morgado; Amante, 2010), (Figura 3). 

Proposta 
Ensino-Aprendizagem 

Dialogicidade 

Temas Geradores Temas Locais 

Processo de Problematização 

Conteúdo Definido 
ODS 
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O desenvolvimento do trabalho foi dividido emtrêsmódulos, cujas intervenções foram 
realizadas de marçoa junho de 2017e consistiu na transmissão de informações sobre 
os ODS (Figura 4), visando o envolvimento dos participantes e conscientização sobre 
as temáticas.  

 
Figura 3 - Representação esquemática do processo ensino-aprendizagem  

(Fonte: Adaptado de QUINTAS-MENDES; MORGADO & AMANTE, 2010) 
 

O primeiro módulo foi asensibilização e planejamento. Foi realizado por meiode 
reunião com a gestora da Escola Rosalina de modo a sensibilizá-la para a proposta 
de abordagem dos ODS. Por conseguinte realizaram-se reuniões com o corpo 
docente e pedagógico para o planejamento da OficinaODS, onde foram apresentados 
os ODSpara os professores a fim de poderem elaborarpropostas para desenvolver em 
sala de aula comapresentação dos resultados na “Gincana Agroambiental”. 
 

 
Figura 4 - Objetivos do desenvolvimento sustentável 

(Fonte: http://www.estrategiaods.org.br/brasil-pode-nao-atingir-objetivos-sustentaveis-da-onu-dizem-organizacoes/) 
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Para o entendimento de cada ODSe o estabelecimento das estratégias de inserção 
nas atividades daEscola e para além, junto aos pais dos alunos, foi realizado um 
diagnóstico rápido participativo (DRP) obtendo assim informações sobre saúde, 
condições ambientais e renda das famílias dos discentes e docentes.  
Para o DRP foram desenvolvidas atividades de difusão de temas relacionados ao 
meio ambiente, tendo como metodologia básica ações da educação ambiental de 
modo participativo e dialógico. Durante a oficina procurou-se captar o conhecimento 
e a experiência dos participantesidentificando os problemas e as potencialidades 
existentes. Observou-se, um intercâmbio de saberes entre professores, alunos e 
lideranças locais para analisar o ambiente interno e externo das Comunidades 
humanas envolvidas. 
No segundo módulo foi realizado o acompanhamento. Nesta etapa a coordenação 
pedagógica e os professores junto com a equipe do projeto trataram dos ODS por 
meio da inclusão de um referencial ecológico com a utilização de atividades 
pedagógicas e dinâmicas estimulando a discursão e a participação. 
Paralelamente, ações organizacionais da realização da Gincana foram sendo 
incentivados a elaboração de projetos com inserção curricular transversal dos temas 
trabalhados para a continuidade do processo de aprendizado e difusão do 
conhecimento diante das realidades locais. Haja vista ser no período da seca 
amazônica (de agosto a setembro) quando acontece pressão sobre as florestas, 
devido os incêndios e às queimadas e época de procriação da fauna aquática – 
quelônios -, cuja coleta de ovos e capturadas fêmeas férteis gera um grande impacto 
na biodiversidade desse grupo faunístico. 
O terceiro módulo foi arealização da Gincana Ambiental e avaliação. O evento 
programado em três momentos: 1) Caminhada ambiental na Comunidade Monte Sinai 
para a sensibilização; 2) Gincana Ambiental para a apresentação dos trabalhos dos 
alunos e professores e feira de produtos da agricultura familiar; e3) Lançamento da 
Campanha “Eu Cuido da Escola”. 
Após a realização dos três módulos foi aplicada a avaliação das ações por roteiro 
estruturado, buscando identificar os avanços de conhecimento dos discente 
edocentes da Escola Rosalina. Ainda, a percepção sobre os ODS, temática trabalhada 
e apresentada naGincana Ambiental, visando entender como contribuiu para reflexão 
doser cidadão; de conhecer além da sala de aula; de conviver e respeitar; e defazer 
diferente. 

4. RESULTADOS 

Aestratégia de sensibilização e planejamentodeu base para discussões com temas os 
geradores ODS, e a partir do DRP geraram os resultados sistematizados conforme 
exposto, (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Relação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com a realidade local 
ODS Descrição Referência Local Descrição 

1 Erradicação da pobreza Alimentação de baixa 
qualidade e substituição da 
alimentação com produtos 
regionais pelos 
industrializados de baixo 
valor nutritivo 

A globalização alimentar com a 
inserção de produtos 
industrializados vem causando 
desnutrição, problemas 
dentários nas crianças e jovens 
e perda da identidade 
alimentar. 

2 Fome zero 

3 Boa saúde e bem-estar Acesso dificultado à saúde, 
má alimentação causa 
problemas de saúde como 
diabetes e hipertensão em 
jovens e crianças 

Exercícios físicos diários na 
escola e incentivo à prática de 
atividades na Comunidade são 
necessários. 

4 Educação de qualidade Não houve referência - 

5 Igualdade de gênero Não houve referência - 

6 Água limpa e saneamento Não existe água pública e 
rede de esgoto 

Poços de água perdem a 
potabilidade devido estarem 
próximo aos escoadouros de 
esgoto doméstico 

7 Energia acessível e limpa Escassez na distribuição de 
energia elétrica e falhas no 
sistema 

Falta de energia elétrica, 
programa luz para todos não 
atende todas as Comunidades 

8 Emprego digno e 
crescimento econômico 

Não houve referência - 

9 Industria, inovação e 
infraestrutura 

Não houve referência - 

10 Redução das 
desigualdades 

Não houve referência - 

11 Cidades e comunidades 
sustentáveis 

Crescimento desordenado 
e falta de planejamento 

Comunidade esquecida pelo 
Estado, infraestrutura básica 
inexistente 

12 Consumo e produção 
sustentáveis 

Padrão de consumo 
gerando resíduos que são 
mal descartados e sem 
coleta pública adequada 

A gestão da Escola promove a 
utilização de materiais não 
descartáveis para uso na 
alimentação, orientação 
quanto à destinação dos 
resíduos e reaproveitamento 
de materiais (pneus, garrafas 
PET, etc.) 

13 Combate às alterações 
climáticas 

Os moradores da 
Comunidade utilizam fogo 
para queima de lixo e para o 
roçado, muitas vezes por 
estar próximo das áreas 
habitáveis essas 
queimadas se tornam 
incêndios 

Campanha de combate às 
queimadas e incêndios 
florestais; conscientização 
para destinação correta dos 
resíduos domésticos. 

14 Vida debaixo da água Peixes e quelônios Pesca predatória 

15 Vida sobre a Terra Florestas – flora e fauna Desmatamento 
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Comunidade esquecida pelo 
Estado, infraestrutura básica 
inexistente 

12 Consumo e produção 
sustentáveis 

Padrão de consumo 
gerando resíduos que são 
mal descartados e sem 
coleta pública adequada 

A gestão da Escola promove a 
utilização de materiais não 
descartáveis para uso na 
alimentação, orientação 
quanto à destinação dos 
resíduos e reaproveitamento 
de materiais (pneus, garrafas 
PET, etc.) 

13 Combate às alterações 
climáticas 

Os moradores da 
Comunidade utilizam fogo 
para queima de lixo e para o 
roçado, muitas vezes por 
estar próximo das áreas 
habitáveis essas 
queimadas se tornam 
incêndios 

Campanha de combate às 
queimadas e incêndios 
florestais; conscientização 
para destinação correta dos 
resíduos domésticos. 

14 Vida debaixo da água Peixes e quelônios Pesca predatória 

15 Vida sobre a Terra Florestas – flora e fauna Desmatamento 

 

ODS Descrição Referência Local Descrição 

16 Paz, justiça e instituições 
fortes 

Não houve referência - 

17 Parcerias em prol das 
metas 

Universidade na Escola A execução de atividades junto 
às escolas públicas devem ser 
prioridade dos projetos de 
extensão universitária. 

Fonte: elaborada pelos autores 

 
A partir desses resultados foram observados a relação entre os ODS e seus eixos 
temáticos com a realidade local. Houve o empoderamento, e docentes, discentes e 
demais participantes puderam se enxergar como protagonistas dos objetivos e metas, 
dando importância aos acordos internacionais, pois compreenderam a sua 
participação, responsabilidade e inserção no processo de estabelecimento e 
implementação dos ODS. 
A utilização de atividades pedagógicas e dinâmicas estimulando a discursão e a 
participação se mostraram pontos-chave, além disso é fundamental manter um 
acompanhamento adaptativo para atender as necessidades a partir da inclusão do 
referencial teórico (Figura 5). 
 

 

 
Figura 5 - Registro fotográfico da etapa de sensibilização junto aos discentes e docentes da Escola 

(Fonte: Foto tirada pelos autores em abril e maio/2017) 
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Para a etapa da Gincana Ambiental e avaliação as atividades iniciaram-se com a 
Caminhada Ambiental (Figura 6), para a mobilização de toda a Comunidade, 
reforçando o convite a participação da Gincana Ambiental. 
 

 
Figura 6 - Registro fotográfico da Caminhada Ambiental 

(Fonte: Fotos tirada pelos autores em junho/2017) 

 
A Gincana Ambiental promovei grande mobilização de docentes, discentes, 
comunitários e membros da Secretarias de Educação municipal e estadual. Os grupos 
temáticos se apresentaram ordenadamente, com tempo pré-estabelecido (15 min), e 
cada apresentação foi avaliada por um corpo de jurados (professores e gestores), a 
fim de aprimorar o conhecimento e o compartilhamento do aprendizado (Figura 7). 
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incana  

Figura 7 - Registro fotográfico da Gincana Ambiental 
(Fonte: Foto tirada pelos autores em junho/2017) 

 

A ideia da implementação da horta na Escola Rosalina para melhoria da qualidade da 
alimentação escolar surgiu durante as reuniões e oficinas ODS. A partir da Gincana 
Ambiental (Figura 8), discentes e docentes decidiram implantara horta na escola, 
inserindo as atividades no componente curricular, abordando temas transversais e 
específicos das disciplinas escolares do plano pedagógico municipal e estadual, por 
meio do plano adaptativo. 
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Figura 8 - Resultado do Projeto de educação permanente 

  (Fonte: Foto tirada pelos autores em junho/2017) 

 
A avaliação foi realizada junto aos docentes participantes e de modo geral o consenso 
foi que a temática dos ODS permitiu aos membros da Escola Rosalina criar novas 
abordagens em sala de aula sobre o ambiente e as questões ambientais. Despertou 
a consciência ambiental entre alunos e professores, trazendo à tona novas posturas 
em relação ao espaço físico, ao ensino-aprendizagem e a vida. 

5. CONCLUSÕES 

Em uma proposta de educação participativa, dialógica os agentes locais são 
irradiadores de ideias, conceitos e atuam para o fortalecimento de uma cultura 
ambiental, pois são conhecedores do real, das realidades e do cotidiano.  
A inclusão de um referencial teórico ambiental no processo educativo e decisório das 
Comunidades humanas deve ter como vetor o ambiente escolar.  
Considerando-se as implicações das políticas públicas sobre a teia de relações que 
dinamizam os ecossistemas, as ações em ambiente escola representa mais do que 
uma aspiração coletiva, pois se inserem nas necessidades da própria manutenção do 
sistema ambiental, mantenedor da vida. 

6. AGRADECIMENTOS 

Aos moradores das “Comunidades” Monte Sinai e Boa Esperança, aos docentes e 
discentes da Escola Estadual e Municipal Rosalina de Almeida Pinheiro. 
Ao Núcleo de Socioeconomia (NUSEC/UFAM); Núcleo de Etnoecologia na Amazônia 
Brasileira (NETNO/UFAM); e Centro de Ciências do Ambiente (CCA/UFAM). 

7. REFERÊNCIAS 

Arruda, L. V. de. (2001). Serra de Maranguape-CE: Ecodinâmica da paisagem e 
implicações socioambientais. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento) – UFC, Fortaleza, 149f 
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RESUMO 

Historicamente a falta de disponibilidade de terra no Brasil é uma realidade, seja para 
produzir ou para residir. Na Amazônia, onde é preciso manter a Floresta preservada, 
há baixa densidade demográfica, mesmo assim existe carência porque os habitantes 
se concentram nas capitais. A cidade de Manaus comporta quase metade da 
população do Amazonas e revela os problemas decorrentes desse inchaço. Um deles 
é a ocupação irregular de áreas verdes, prejudicando a biodiversidade e seus 
respectivos habitats. Considera-se que a responsabilidade pela degradação 
ambiental, em grande parte, é antrópica e que na raiz da problemática ambiental está 
a questão ética. Esta pesquisa buscou identificar a perspectiva ética e o julgamento 
moral de adolescentes na relação pessoa-ambiente, concernente a ocupação de 
áreas impróprias para moradia. Foi usado como fundamentação, Hans Jonas, filósofo 
alemão, que afirma não haver como desenvolver a sustentabilidade sem a aplicação 
do princípio responsabilidade e da heurística do medo. O desafio da educação está 
em concatenar os ideais pró-ambiente em uma sociedade líquida, cuja ética é 
aporética e ambivalente. Foram pesquisados 45 adolescentes do 6º ao 9º anos, a 
partir da aplicação de um dilema moral ecológico hipotético, sob o método qualitativo, 
cujos dados foram submetidos à análise de conteúdo. Foi constatado que os 
adolescentes estabeleceram argumentos morais na análise da ocupação irregular de 
áreas verdes; reprovaram a ocupação irregular, porém por motivos antropocêntricos 
e não ecocêntricos e apresentaram alternativas para que as áreas verdes não fossem 
ocupadas. 

Palavras-chave: Ética; Ocupação irregular de áreas verdes; Educação ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A região Amazônica é o espaço brasileiro que ocupa a menor densidade demográfica 
do país. Entretanto, essa baixa densidade não é confirmada nas principais capitais 
dessa região. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE3) estimou que no 
ano de 2015 Manaus teria 2.057.711 de habitantes, com densidade demográfica de 
158,06 hab/km2. O estado do Amazonas, o maior estado brasileiro do qual Manaus é 
a capital, apresenta densidade demográfica de 2,23 hab/km2, com população 
estimada para 2015 de 3.938.336 habitantes. Esse dado revela que 50% da 
população do estado do Amazonas está concentrada na capital, que tem densidade 

                                                           
3< http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=130260&search=amazonas|manaus> Acesso: 08.11.15 
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demográfica 71 vezes maior que a densidade do estado. Isso resulta em problemas 
de ocupação do espaço urbano, invasões de terrenos inapropriados para moradia, 
encostas, nascentes, desmatamento e ocupação irregular do solo, falta de 
saneamento básico, dentre outros problemas correlatos. 
A mídia local veicula repetidas vezes que o fenômeno das invasões na cidade de 
Manaus continuou proliferando em 20154. O agravante está no fato de que a cidade 
está localizada no centro da maior floresta tropical do mundo, que concentra rica 
biodiversidade e é entrecortada por igarapés e banhada pelo Rio Negro. Predominam 
duas problemáticas convivendo simultaneamente: o déficit de habitação na cidade, 
problemática social, e o impacto ambiental na ocupação irregular das áreas verdes, 
problemática ambiental. Em 2010 todo o Amazonas não possuía sequer um milhão 
de domicílios permanentes5. Equacionar essas problemáticas se constitui em um 
desafio para os gestores públicos e para a população em geral.  
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus (SEMMAS) afirma que encostas 
de morros, áreas de preservação permanente, planícies de inundação e áreas 
próximas a rios são loteadas e ocupadas, provocando erosões, impermeabilização do 
solo e desmatamentos. Saraiva et al. (2014) apontam que é viável para a cidade de 
Manaus manter a floresta em pé ao invés de plantar novas árvores para mitigar a 
emissão de 3,67 milhões de toneladas de CO2. Isso porque a cidade não tem 
perímetro urbano suficiente para plantar árvores em número adequado para a 
mitigação. Logo, o ideal no Amazonas é manter a floresta em pé, o que não limparia 
a atmosfera, mas mitigaria a produção de CO2 de Manaus através das florestas 
primárias por 22 mil anos. 
Considerando que as pessoas precisam de moradia e que os demais seres vivos da 
floresta também merecem viver (Boff, 2003), a população precisa está informada 
desses dados sobre a importância de manter a floresta em pé e ser estimulada a 
colaborar na busca de soluções. Para isso, a Educação Ambiental, formal e não-
formal, se apresenta como ferramenta importante na construção de políticas públicas 
viáveis para a resolução desse problema socioambiental. Contudo, além de 
informação, competências e habilidades, outro fator é fundamental nessa equação: a 
questão ética. Se os cidadãos manauaras não estiverem convencidos de que a 
natureza tem valor intrínseco e que destruí-la para satisfação das demandas sociais 
implica em prejuízo à floresta, aos seres bióticos e abióticos e às populações futuras, 
e atuais, pode ser que não haja campanha de conscientização que possa motivá-los 
a preservar e conservar as áreas verdes.  
Neste cenário, a escola e o professor têm papel fundamental. Essa discussão pode 
constar nas agendas ambientais escolares e na matriz curricular do ensino básico e 
nas propostas pedagógicas, pois só o poder público injetando recursos, fazendo 
investimentos em infraestrutura e implementação de serviços públicos por si só não 
acabam com as ações que destroem o meio ambiente. Nesse sentido e como ponto 
de partida é preciso saber o que pensam e qual a percepção dos adolescentes sobre 
a ocupação dos espaços verdes na cidade de Manaus. Foi o que a presente pesquisa 
buscou identificar através da aplicação de um dilema ecológico moral e hipotético, 
partindo de aporte teórico que aponta a ética como uma dimensão a ser avaliada nas 
questões ambientais. 

                                                           
4< http://acritica.uol.com.br/manaus/Invasoes-areas-verdes-problema-Manaus_0_1363063704.html> Acesso: 08.11.15 
5 <http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=am&tema=censodemog2010_domic> Acesso: 08.11.15 
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2. ÉTICA PÓS-MODERNA: APORIA E AMBIVALÊNCIA 

Se os fatores que interferem na degradação ambiental têm, em grande medida, 
origem antrópicas e a questão ética está na raiz dessa relação, é importante 
considerar a dimensão ética na relação pessoa-ambiente. De fato, não é possível 
eliminar os efeitos das ações antrópicas, a não ser que retornássemos ao período pré-
industrial, mas é possível minimizá-lo. Vivenciamos um tempo no qual a ética é 
desafiada por interesses particulares em detrimento do bem-estar dos seres vivos, o 
meio ambiente é um bem público, cabendo a todos, humanos e não humanos, o seu 
usufruto. Através do resgate histórico é possível identificar que no período medieval 
havia uma proposta de ética universal cujo quadro moral, que era constituído pelo 
temor a Deus, se manifestava na relação do indivíduo com o divino. Na modernidade 
a razão era a autoridade capaz de estabelecer no indivíduo máximas universalizáveis, 
cuja pretensão também era de constituir-se como ética universal. 
Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1997) na pós-modernidade vigora a 
moralidade, pois a ética enquanto pretensão de universalidade tem desafios próprios 
da sociedade líquida, onde os padrões éticos provavelmente não serão encontrados. 
De outro modo, vigora a moral caracterizada pela ambivalência dos seres humanos. 
Um mesmo cidadão que age moralmente em determinada situação pode ser imoral 
em outras. A ambivalência moral dos humanos também se revela na adiaforiação6 em 
situações como na questão da crise migratória vivenciada com intensidade em 2015 
na Europa e em países do oriente médio, e em extremismos morais como o 
etnocentrismo e o terrorismo motivado por religião. 
Outra característica da moral pós-moderna é que os fenômenos morais são 
intrinsecamente “não-racionais”, até podem ser racionais, mas não prioritariamente. 
O afeto nas relações, seja com a natureza ou com os humanos, manifesta-se antes 
do uso da razão, a emoção nas relações antecede o uso da razão. Além de 
ambivalente e não-racional, a moralidade é ‘incuravelmente’ aporética (Bauman, 
1997). 
A aporia da moralidade se mostra na incerteza das ações, pois em geral, as escolhas 
morais são feitas na falta de convicção e impulsos contraditórios. Bauman ainda 
afirma que o eu moral se assenta na incerteza, pois raramente o agir moral não sofre 
a ação da dúvida, visto que a pergunta “será que fiz o que deveria ser feito?” acaba 
repercutindo no inconsciente do indivíduo. Logo, segundo o sociólogo, dada a 
ambivalência, a não-racionalidade e a aporia da moralidade, não há como constituir 
uma moralidade universalizável e racional, por isso é desnecessário todo o 
paroquialismo que busca promover a ética universal. Resta à sociedade líquida ter 
como ponto de partida da discussão moral a responsabilidade.  
Tal responsabilidade, de acordo com Bauman (1997), se assenta na impossibilidade 
de haver código moral (ética) pré-estabelecido. Se o agir moral for reflexo da 
obediência aos padrões de comportamento impostos, anula-se a autonomia do 
indivíduo, desse modo não há como responsabilizá-lo. A responsabilidade parte da 
capacidade do homem de fazer escolhas no estrito uso de sua liberdade e responder 
pelas consequências de sua escolha. Não é possível transferir a “culpa” desses atos 
a outrem, ao Estado, à igreja, ou a qualquer outra instituição.  

                                                           
6  Insensibilidade moral  
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6  Insensibilidade moral  

 

Assim, persiste a incerteza, visto que “a escala das consequências que nossas ações 
podem ter, tolhe-nos a imaginação moral que podemos possuir” (Bauman, 1997, 
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A liberdade configura-se no direito de modelar-se a si mesmo, contrapondo-se, 
inclusive, ao controle normativo. Se cada pessoa é capaz de fazer escolhas morais, 
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modernidade “a moralidade pessoal é que torna a negociação ética e o consenso 
possíveis, e não o contrário” (Bauman, 1997, p. 44). 
Após essa breve análise fundamentada por Bauman é possível afirmar a 
complexidade de pensar as questões ambientais eticamente, porém não incluir a 
moralidade sabendo que na raiz desses problemas está a ação antrópica, seria 
negligência. A partir da segunda metade do século XX, com as discussões envolvendo 
a preservação e a conservação do ambiente, filósofos como o francês Felix Guattari, 
em sua obra intitulada As três ecologias (2001), os brasileiros Mauro Grun em Uma 
discussão sobre os valores éticos em Educação Ambiental (1994), Leonardo Boff na 
Ética do Cuidado (1999) e o alemão Hans Jonas no Princípio Responsabilidade 
(2006), dentre outros, preocuparam-se em refletir sobre a ética aplicada às questões 
ambientais, que se aproxima de uma ética “vinculada à conservação da diversidade 
biológica do planeta, ao respeito à heterogeneidade étnica e cultural da espécie 
humana” (Leff, 2001). 

3. A ÉTICA APLICADA ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS 

A quatro questões mais críticas que os humanos enfrentam atualmente são: paz, 
população, desenvolvimento e meio ambiente (Rolston, 2007). Assim sendo, é 
relevante e inevitável que soluções sejam encontradas para a questão ambiental. 
Nesse sentido, se as respostas podem vir da ética, a ética ambiental que “consiste na 
teoria e prática sobre a preocupação apropriada com valores e deveres em relação 
ao mundo natural” (Rolston, 2007, p. 557), pode ser o caminho. A ética ambiental parte 
de preocupações humanas com a qualidade ambiental, com a difícil tarefa de superar 
o pressuposto sofístico de Protágoras: o homem como a medida de todas as coisas 
(Rolston, 2007).  
Guattari, Boff e Jonas nos apontam caminhos para o desenvolvimento de uma ética 
ambiental que promova uma relação harmoniosa entre o homem e os demais 
elementos da biosfera. A ecosofia proposta por Guattari (2001) pretende responder à 
crise ecológica pela escala planetária com uma condição política, social e cultural. A 
partir do estudo da inter-relação das três ecologias: do ambiente, das relações sociais 
e da subjetividade humana. O filósofo afirma que “não haverá verdadeira resposta à 
crise ecológica a não ser em escala planetária e com a condição de que se opere 
autêntica revolução política, social e cultural” (2001, p.9). Para isso introduz a 
subjetividade humana, (ecosofia mental), que se manifesta pela capacidade de 
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“reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o inconsciente, com o tempo que 
passa, com os mistérios da vida e da morte” (2001, p. 16).  
A esfera da subjetivação humana precisa ser distinguida, sobretudo porque “a 
interioridade se instaura no cruzamento de múltiplos componentes relativamente 
autônomos uns em relação aos outros e, se for o caso, francamente discordantes” (p. 
17). O pensador reforça ainda que os vetores de subjetivação não passam 
necessariamente pelo indivíduo, mas são decorrentes dos processos que envolvem 
grupos humanos, conjuntos socioeconômicos, dentre outros.  
Boff (2003), por sua vez, parte do pressuposto de que tudo que existe merece existir 
e tudo que vive merece viver, desse modo, “temos que ser sensíveis uns aos outros 
em todas as nossas atividades e respeitadores dos demais seres da natureza” (Boff, 
2008, p.43). Para isso é necessário desenvolver a ética do cuidado que assume uma 
dupla função: de prevenção de danos futuros e de regeneração de danos passados. 
Assim, o justo equilíbrio entre a utilização dos recursos da terra e a preservação para 
as próximas gerações será alcançado. 
Jonas (2014), filósofo alemão, destaca que as éticas tradicionais privilegiaram a 
imediaticidade, a simultaneidade e o aqui e agora. Logo, a natureza não era objeto da 
responsabilidade humana. “O universo moral consistia nos contemporâneos, e o seu 
horizonte futuro limitava-se à extensão previsível do tempo de suas vidas” (Jonas, 
2014, p.36). Com a inclusão da técnica e suas consequências o agir humano tem o 
dever de exigir uma nova ética, a ética da responsabilidade de longo alcance, para 
coordenar as ações e regular o poder de agir. A ética da responsabilidade rompe com 
o imediatismo e introduz o pensar em decurso de prazo maior, sem esperar 
reciprocidade, pois a geração que desenvolve a ética da responsabilidade não estará 
presente para receber os méritos do seu agir da geração seguinte.   
Guattari, Boff e Jonas apresentam caminhos que podem ser percorridos pelos que 
buscam a sustentabilidade. Nesse processo surge a figura do educador que fomenta 
e estimula práticas sustentáveis. Se de fato a sociogênese interfere na psicogênese, 
aos profissionais da educação não há muitas alternativas, como agentes do Estado e 
como formadores de opinião e educadores podem se apropriar desses mecanismos 
para pôr em prática o ensino dos valores que promovam a sustentabilidade, 
considerando o desenvolvimento moral de cada aluno de acordo com a série/ano 
escolar. 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A Educação Ambiental (EA) como temática transversal, mais que sensibilizar, pode 
atentar para outras metas como: desenvolver a compreensão, a responsabilidade, a 
competência e a cidadania ambiental (Higuchi; Azevedo, 2004). Assim, o fim da EA é 
consolidar nos educandos uma mobilização tal que impulsione comportamentos pró-
ecológicos e engajamento em práticas ecologicamente corretas que culminem na 
formação do sujeito ecológico (Carvalho, 2012).    
Dentre as vertentes da EA, Sauvè (2005) apresenta a corrente ético/moral segundo a 
qual o educador busca imprimir e desenvolver a prática dos valores morais no 
educando para uma relação pessoa-ambiente harmoniosa utilizando-se, por exemplo, 
de dilemas morais que pressupõem escolhas com impactos menos prejudiciais ao 
ambiente.  
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Carvalho (2012) defende uma EA crítica que seja capaz de transitar pelos múltiplos 
saberes, do científico ao popular, para a promoção de conhecimentos híbridos que 
impulsionem a interdisciplinaridade e o diálogo de saberes capazes de promover a 
efervescência no cotidiano escolar, rompendo com a rigidez dos saberes 
compartimentalizados da herança positivista e cartesiana presente nos currículos 
escolares. Mais que reproduzir conhecimentos, ditar regrar ou impor limites, a EA pode 
buscar formar sujeitos com cidadania ambiental, ecologicamente engajado, que pense 
eticamente nas escolhas que faz e que tenha um olhar crítico-reflexivo na sua relação 
consigo, com os outros e com o meio natural.  
Os educadores, como agentes do Estado, podem e precisam surgir como reação ao 
agir, por vezes, ilegítimo do Estado quando este pesa a balança em desfavor da 
população, negligenciando os impactos causados e a falta do agir ético na relação 
com o ambiente. Como formador de opinião e multiplicador de saberes, o educador 
pode contribuir para a construção ecológica do sujeito, capaz de desenvolver atitudes 
pró-ambiente nos diferentes meios em que transitar. 

5. METODOLOGIA 

Esta pesquisa está baseada na abordagem fenomenológica que descreve a realidade 
de maneira pura, colocando-a antes de toda crença para analisar e explorar o dado 
simplesmente. Analisou-se não o factual, mas a consciência sobre o fato que tem na 
percepção o encontro do sujeito com o objeto e que se fundem.  
Coleta de dados: Quanto aos objetivos, a pesquisa foi qualitativa-descritiva; a técnica 
utilizada para a coleta de dados foi o questionário para os dados socioeconômicos e 
a entrevista semiestruturada na apresentação do dilema ecológico hipotético, no qual 
os pesquisados analisaram o seguinte enunciado:  
 

Na maior parte das grandes cidades da Amazônia não há mais lugar 
para que as pessoas morem dignamente. A solução que muitas 
pessoas encontraram foi ocupar áreas da floresta e lá começaram a 
fazer suas vilas e construir tudo o que elas precisavam para viver bem 
e dar uma vida saudável para seus filhos. Para ter esse espaço foi 
preciso cortar muitas árvores e ocupar tanto as áreas de terra firme 
como áreas de encosta e margens dos igarapés. Os novos moradores 
derrubaram quase toda a floresta para atender as necessidades de 
moradia das pessoas. Como você avalia a atitude dessas pessoas?      

 
Amostra: O universo de estudantes é composto por 45 alunos, do 6º ao 9º ano, com 
idade entre 10 e 18 anos. Os pesquisados são em sua maioria cristãos evangélicos, 
não são trabalhadores e estão conectados às redes sociais. Os dados foram coletados 
no período de novembro a dezembro de 2014.  
Análise de dados: Quanto à análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo 
(Bardin, 1977). 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Seguindo o exemplo de Piaget (1994) e Biaggio et. al. (1999) foi aplicado um dilema 
moral hipotético, no qual os adolescentes analisaram o déficit habitacional em Manaus 
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e a ocupação irregular de áreas verdes. Buscou-se, com esse dilema, identificar quais 
valores são preponderantes na relação pessoa-ambiente, se a manutenção de 
fragmento de floresta com sua biodiversidade, entendendo que os animais, a floresta 
e o solo (como elemento orgânico) são detentores de direitos, ou, de outro modo, 
somente a busca por suprir a carência de moradia em favor dos humanos deveria ser 
considerada. 
 

Tabela 1 – Avaliação dos adolescentes sobre a ocupação de áreas verdes na Amazônia 

Avaliação da ocupação de áreas verdes urbanas Quant. 
Reprovaram a ocupação de áreas verdes para construção de 
moradias 

33 

Aprovaram a ocupação de áreas verdes para construção de 
moradias 

6 

Consideram a ocupação, ao mesmo tempo, certa e errada 6 
Total de adolescentes 45 

       Fonte: elaborada pelas autoras  

 
A maioria dos 45 adolescentes, cerca de 33 (73%), avaliou negativamente e reprovou 
a ocupação de terras verdes pelas pessoas que não possuíam moradia. Houve quem 
fosse enfático e dissesse “as pessoas não deviam pensar assim”, esses escolares 
atribuíram maior valor à vida não humana e aos elementos abióticos das áreas verdes 
que à necessidade social dos cidadãos da cidade. Esse dado poderia refletir um 
raciocínio eminentemente ecocêntrico, isto é, favorável à sustentabilidade e às 
diversas formas de vida, porém as justificativas que deram suporte a essa avaliação 
são preponderantemente antropocêntrica, ou seja, as áreas verdes devem ser 
preservadas para o bem-estar do homem, não porque os animais e as outras formas 
de vida tenham importância. A urgência em construir casa foi citada por 11 estudantes 
que avaliaram ser prioritária a construção de moradia para as pessoas. A categoria 
que representa um raciocínio pró-ambiente foi dita por 11 adolescentes que afirmaram 
enfaticamente que os animais também querem viver.  
 

Tabela 2 – Justificativas para a avaliação da ocupação de áreas verdes na Amazônia  

 
Justificativas para a avaliação apresentada 

 
Quant. 

As pessoas precisam de moradia 11 
Os animais também querem viver 11 
A ocupação traz problemas para as próprias pessoas 10 
Estão desmatando a floresta e pode acabar 4 
Podem fazer moradia, mas não podem derrubar todas as árvores 4 
Não deveriam pensar em desmatar a floresta 2 
Deus fez a floresta, a gente não pode desmatar 1 
A ocupação de áreas verdes aumenta o aquecimento global 1 
A ocupação de áreas verdes deixa a cidade mais poluída 1 
Total 45 

         Fonte: elaborada pelas autoras 
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De modo oposto, 6 adolescentes (13,5%) avaliaram positivamente e aprovaram a 
conduta de ocupação de áreas verdes alegando que “eles precisavam de moradia” ou 
argumentando “onde eles iam botar os filhos deles?”. Esses adolescentes foram mais 
diretos e entenderam que ficar sem moradia no momento é bem pior que ter o ar 
poluído ou perda de biodiversidade. Nesse caso, a ética baseada no cuidado, na 
responsabilidade e na ecosofia foi nula, o ideal do cuidado da permissividade de Boff 
(2003) foi ignorado.  Prevaleceu a ética tradicional, imediatista que visa o aqui e o 
agora em detrimento das consequências futuras. 
Destacam-se 6 estudantes (13,5%) que consideram certa a ocupação irregular de 
áreas verdes por pessoas que não tinha onde morar, ao mesmo tempo em que 
consideraram errada. Por se tratar de um dilema, ambas as situações são importantes, 
o atendimento da demanda social e a preservação/conservação da biodiversidade e 
do ecossistema. Porém, a aporia apontada por Bauman foi a tônica na incerteza 
quanto ao bem maior, por isso esses adolescentes resolveram não escolher o vilão 
da situação já que consideraram os sujeitos envolvidos no dilema vítimas do processo. 
Jonas (2014) diria que nesses casos aplica-se a heurística do medo, pois se houver a 
possibilidade de que algum mal possa ser decorrente de uma ação, essa ação deve 
ser evitada e outras soluções buscadas. 
Desse modo, foi perguntado aos juvenis que solução eles apresentariam para 
equacionar a problemática da falta de moradia sem ocasionar impactos ambientais, 
ao que eles responderam, em 27% das citações (15), que conviveriam 
harmonicamente com a natureza, desmatando-a parcialmente. Alguns estudantes, em 
24% das citações (13), afirmaram que buscariam soluções em outros locais, nos quais 
esse dilema não tivesse presente. 15% das citações (8) remete a responsabilidade 
aos gestores públicos, o que pode ser considerado pertinente, porém não se pode 
atribuir a responsabilidade apenas ao governo, pois a problemática ambiental precisa 
ser pensada conjuntamente, já que as ações que a desencadeia são coletivas.  
De qualquer modo, esse dado salienta o que Vázquez afirma em sua obra Ética 
(2014), não se pode responsabilizar alguém que não teve liberdade de escolha para 
desenvolver uma ação. Se os sujeitos desse dilema não têm moradia e nenhuma 
alternativa foi possível, a ação de derrubar árvores e expulsar animais do fragmento 
de floresta, mesmo que moralmente incorreta, quando analisada em contexto, isenta 
seus autores. Por isso a problemática ambiental é tão complexa em sua resolução.  
Em 11% das citações (6) os adolescentes não hesitaram em anular qualquer 
possibilidade de condenação moral dos moradores que ocuparam irregularmente a 
área verde. Para estes, os moradores supriram a sua carência e consideraram os 
demais seres irrelevantes diante da necessidade humana. Essa conduta não 
ponderou sequer os malefícios provenientes dessa escolha para o próprio homem, a 
longo prazo. Prevaleceu o que Jonas (2014) enfaticamente condenou – a 
imediaticidade do agir ético, o pensar somente no aqui e agora, sem considerar as 
gerações futuras. Em 20% das citações (11), diversas alternativas foram 
apresentadas para que a área verde não fosse ocupada irregularmente. Nesse caso, 
os adolescentes apresentaram um raciocínio moral mais autônomo, pois foram 
capazes de identificar alternativas externas ao dilema, de modo que o cuidado de Boff, 
o princípio responsabilidade de Jonas e a ecosofia de Guatarri puderam ser 
identificadas, mesmo que incipientemente.  
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Dos 45 adolescentes, 2 citaram que não saberiam apontar nenhuma alternativa para 
resolução do problema da falta de moradia, isso reforça a necessidade da Educação 
Ambiental nas escolas de modo mais sistemático e efetivo. 
 

Tabela 3 – Soluções para a ocupação de áreas verdes urbanas na Amazônia 

 
Soluções apresentadas 

 
Quant. 

Compartilharia a área verde sem derrubá-la totalmente 15 
Ocupariam áreas apropriadas em outros locais 13 
O governo daria alternativa viável 8 
Ocuparia a área verde sem nenhum problema 6 
Faria casas ecológicas na floresta mesmo 3 
Fariam construções verticais nas áreas possíveis 3 
Moraria com parentes ou amigos 2 
Alugaria casas na cidade 1 
Morariam na rua 1 
Compraria o espaço e faria a moradia 1 
Não souberam responder 2 
Total de citações 55 

   Fonte: elaborada pelas autoras  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa partiu do pressuposto de que na raiz da problemática ambiental está a 
ação antrópica de civis ou de representantes dos órgãos públicos. Foi constatado que 
a ética favorável às formas de vida não humana são, em última análise, favorável ao 
homem, apesar dos 74% de reprovação da ocupação irregular das áreas verdes. A 
ética preponderante na relação pessoa-ambiente nos estudantes amazônidas 
pesquisados desconsiderou o cuidado com a vegetação, com os animais e com os 
elementos abióticos. A responsabilidade quando citada foi para justificar o bem-estar 
humano e a ecosofia - o pensar social, ambiental e subjetivamente as questões 
ambientais – aparenta não fazer parte das discussões dos pesquisados.  
Ressalta-se, entretanto, que esses adolescentes estão em processo de maturação e 
que se há culpados no ato de desconsiderar os elementos não humanos como dignos 
de preocupação não são eles. O Estado através de seus agentes e instituições pode 
desenvolver políticas públicas que promovam o desenvolvimento da sociedade como 
um todo, dado que aos menos favorecidos não se pode atribuir responsabilidades sem 
que alternativas sejam previamente discutidas. Se houvesse moradia suficiente as 
áreas verdes continuariam preservadas, visto que o direito à moradia, quando 
efetivado, contribui diretamente para minimizar os impactos ambientais.  
O desafio está evidente, a geração presente tem dificuldade e limitação para pensar 
em si e essa ausência de amplitude se estende às gerações futuras. Eis o 
compromisso que os educadores precisam perceber a fim de estabelecer 
metodologias que favoreçam o pensar no ambiente de forma sistêmica, para que haja 
compromisso na promoção de uma sociedade sustentável que viva e permita viver.  

8. REFERÊNCIAS  
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RESUMO 
 
O presente artigo visa apresentar uma análise sobre áreas protegidas e a 
conservação dos manguezais na costa ocidental da África/Guiné Bissau e do Brasil. 
As pressões antrópicas têm interferido, negativamente, de forma crescente nos 
sistemas ambientais, trazendo consigo consequências degradantes às diversas 
formas de vida, inclusive a humana. Nas regiões costeiras africanas, em especial, no 
litoral guineense, estes cenários não se diferem de forma qualitativa, principalmente 
no que diz respeito às agressões oriundas dos processos de uso e ocupação do solo 
nas planícies litorâneas. Essa interferência do ser humano está vinculada ao processo 
de exploração da vegetação existente nesse domínio para a produção de lenha, 
carvão, defumação de peixes, vedação de casas, para a criação de camarão em 
viveiros ou, ainda, para o processo de aterramento, transformando essas áreas em 
zonas de ampliação dos núcleos urbanos. A metodologia aplicada no presente estudo 
fundamenta-se em uma pesquisa exploratória, baseada na análise de conteúdo 
bibliográfico, incluindo consultas às fontes digitais disponíveis na internet, na base de 
dados das instituições públicas e, sobretudo da legislação ambiental vigente. A 
pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica sobre a conservação do manguezal no 
mundo e, especialmente em Guiné-Bissau e Brasil. Essa etapa possibilitou uma visão 
ampla da questão dos manguezais.Na etapa seguinte, buscou-se compreender a 
evolução da legislação e das políticas para a conservação dos manguezais em Guiné-
Bissau e no Brasil.Os resultados mostram que a despeito das intervenções 
governamentais nos dois países, ainda existe muita dificuldade para a conservação 
dos manguezais. Evidentemente que as características históricas, políticas, naturais 
e socioeconômicas de cada um dos países, enseja tipos de uso diferentes, onde em 
Guiné Bissau existe um intenso uso pelas comunidades costeiras, já no Brasil, a 
degradação está muito mais atrelada as atividades econômicas como a carcinicultura 
e a salicultura e a crescente urbanização no litoral. 
 
Palavras-chave: Áreas protegidas; Manguezais; Guiné-Bissau; Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os manguezais são ecossistemas predominantemente tropicais que cumprem 
funções ecológicas de significativa importância para a reprodução de espécies 
marinhas. Os nutrientes encontrados nos manguezais contribuem para a 
produtividade primária, alimentando grandes populações de crustáceos, peixes, 
moluscos e aves, nativas e migratórias. Portanto, são berçários naturais, ou seja, 
ambientes para reprodução e criadouro. (Thiers; Meireles; Santos, 2016, p. 14). Para 
Lanna (2004), o manguezal apresenta condições propicias para a alimentação, 
proteção e reprodução de muitas espécies de animais aquáticos, tanto marinhos 
quanto estuarinos e até mesmo alguns dulcícolas, que necessitam dessas áreas para 
se reproduzirem durante o seu ciclo biológico e desenvolver diferentes fases larvais 
das suas respectivas proles. 
A defesa e a conservação dos manguezais tem sido tratadas por inúmeros eventos 
científicos, ONGs e redes internacionais, pois, esse ecossistema vem sendo 
continuamente alterado por práticas produtivas de diferentes escalas e promotoras de 
impactos que comprometem sua sustentabilidade. Além disso, as mudanças 
climáticas globais também poderão interferir diretamente na dinâmica desses 
ecossistemas devido, especialmente, a influência marinha, pois há uma relação direta 
entre clima, oceano e biodiversidade, sendo esta última claramente sensível ao clima. 
(PNUMA, 2008). Corroborando com isso, está em discussão no Brasil a criação de 
uma lei federal sobre a adaptação às mudanças climáticas e a zona costeira vem 
sendo tratada de uma maneira enfática como uma área vulnerável. Sobre isso, o 
Painel Brasileiro das Mudanças Climáticas aponta uma fragilidade nos conhecimentos 
sobre os efeitos dessas mudanças nos ecossistemas costeiros, o que sinaliza para a 
necessidade de ampliação e aprofundamento das pesquisas em ambientes como o 
manguezal, por exemplo. 
Este artigo propõe discutir, de forma ampla, os problemas e as estratégias de 
conservação dos manguezais em Guiné-Bissau e no Brasil. Especialmente, o foco é 
verificar o significado e a importância da criação de Áreas Protegidas em manguezais 
nos dois países do Atlântico Sul. Essa comparação se torna importante dada as 
particularidades de cada país em termos histórico, socioeconômico, cultural, político 
e ambiental.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia aplicada no presente estudo fundamenta-se em uma pesquisa 
exploratória, baseada na análise de conteúdo bibliográfico, incluindo consultas às 
fontes digitais disponíveis na internet, na base de dados das instituições públicas e, 
sobretudo da legislação ambiental vigente.  
A pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica sobre a conservação do manguezal 
no mundo e, especialmente em Guiné-Bissau e Brasil. Essa etapa possibilitou uma 
visão ampla da questão dos manguezais. Na etapa seguinte, buscou-se compreender 
a evolução da legislação e das políticas para a conservação dos manguezais em 
Guiné-Bissau e no Brasil. Para isso foram consultadas as legislações, materiais 
bibliográficos, relatórios e documentos sobre o tema. Bancos de dados disponíveis na 
internet também foram verificados. 
Por fim, o panorama evolutivo, no que consiste a conservação dos manguezais em 
Guiné-Bissau e Brasil, são comparados de maneira crítica. São verificados os 
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primeiros passos para a proteção dos manguezais de cada país, os tipos de uso e 
degradação que ocorrem e a temporalidade desses processos, a criação de áreas 
protegidas como as Áreas de Preservação Permanente e as Unidades de 
Conservação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Importância da conservação dos manguezais  

Os manguezais são ecossistemas muito importantes em vários aspectos: 
biologicamente, por terem um alto nível de biodiversidade de fauna, já que mais de 
90% dos seus peixes comercializáveis, além de outras espécies aquáticas, que 
passam a maior parte de seu ciclo vital nos manguezais; ecologicamente, por 
desempenharem um papel crucial na fertilização, estabilização, filtração, regulação do 
microclima e agirem como apoio da cadeia alimentar e como viveiros para muitas 
espécies de invertebrados e peixes, economicamente, por providenciarem um amplo 
leque de produtos florestais madeireiros e não madeireiros que sustentam as 
economias rurais e têm alto potencial ecoturístico. 
Os manguezais têm uma importância estratégica para a sobrevivência de suas 
espécies biológicas, inclusive o ser humano, são conhecidos pela sua relevância, no 
que tange a produção de biomassa, por favorecerem a transformação de nutrientes 
em matéria orgânica e por ser um dos ecossistemas mais produtivos no mundo, 
funcionando como berçário natural para várias espécies de moluscos, crustáceos e 
peixes de interesse econômico, Carvalhoa et al.  (2007). Segundo o mesmo autor, os 
manguezais são ecossistemas característicos de regiões tropicais e subtropicais, e 
representam grande importância ecológica, biológica, biogeográfica, geológica e 
humana, devendo ser abordado em várias perspectivas, mas sempre visando a 
sustentabilidade. 
O ecossistema manguezal possui grande importância para a manutenção e o sustento 
do equilíbrio ecológico da cadeia alimentar das regiões costeiras (Nascimento, 2007, 
p. 2). Constitui-se como um dos principais ecossistemas costeiros tropicais, 
importantes transformadores de matéria orgânica. Para Lanna (2004), o manguezal 
apresenta condições propicias para a alimentação, proteção e reprodução de muitas 
espécies de animais aquáticos, tanto marinhos quanto estuarinos e até mesmo alguns 
dulcícolas, que necessitam dessas áreas para se reproduzirem durante o seu ciclo 
biológico e desenvolver diferentes fases larvais das suas respectivas proles. 
A população do planeta é totalmente dependente dos seus ecossistemas e dos 
serviços que eles oferecem, incluindo alimentos, água, regulação climática, satisfação 
espiritual e apreciação estética. Uma grande diversidade de animais e outros 
organismos vivos dependem dos processos ecossistêmicos desses bosques 
costeiros, sendo a função dos manguezais na cadeia alimentar marinha, uma 
condição vital para sobrevivência de muitas populações no mundo. Neste contexto, 
estima-se que 80% das capturas mundiais de peixes em zonas costeiras tropicais são 
dependentes dos manguezais e dos sistemas de recifes coralinos (Field, 1998; Gao, 
2007; Ellison, 2008; Polidoro, 2010 apud Queiroz 2012). 
Estudos realizados pela FAO (2007), indicam que os manguezais estão identificados 
em 124 países, no período de 1980 a 2005, e distribuídos em uma área de 152.310 
km². A maior extensão de manguezal encontra-se na Ásia, seguida pela África, 
América do Sul e América Central, como é explicado na tabela 01. 
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Tabela 1- Distribuição do ecossistema manguezal no mundo 

Regi
ão 

Áreakm² % 
Mundo 

Ásia 58,580 38,46 
Áfric

a 
31,600 20,75 

América do Norte e Central 22,630 14,85 
América do Sul 19,780 13 

Oceâ
nia 

19,720 12,94 
Total 152,31

0 
100% 

Fonte: Adaptado da FAO (2007). 

 

A área total de manguezal na Ásia representa 38% da sua superfície global. A 
Indonésia se destaca como o país com maior área de manguezais do seu continente 
e do mundo (3.112.989 ha), representando 22,6% do planeta, como indica Tabela 02. 
Além da Indonésia, outros países asiáticos apresentam extensões significativas de 
manguezais, tais como: Malásia, Mianmar, Bangladesh, Índia e Filipinas. Os 
manguezais desses cinco países representam uma elevada percentagem global 
desse ecossistema (15,1%), todos incluídos entre os quinze países com a maior área 
de manguezais do mundo. 
 

Tabela 2- Países com elevadas taxas de predominância manguezais 
País Área (ha) Mundo 

(%) 
Continente 

Indonésia 3. 112. 
989 

   22,6 Ásia 

Austrália 977. 975    7,5 Oceânia 

Brasil 962. 683    7,0 América do Sul 

México 741. 917    5.4 América Central 

Nigéria 663. 669    4.7 África 

Malaysia 505. 386    3.7 Ásia 

Mianmar (Burma) 494. 584   3.6 Ásia 

Papua New 
Guinea 

480. 121   3.5 Oceânia 

Bangladesh 436. 570   3.2 Ásia 

Cuba 421. 538   3.1 América Central 

Índia 368. 276   2.7 Ásia 

Guiné-Bissau 338. 652   2.5 África 

Moçambique 318. 851   2.3 África 

Madagáscar 278. 078   2.0 África 

Philippines 263. 137   1.9 Ásia 

                  Fonte: Giri et al. (2011) apud Chavallier (2013). 

 
Percebe-se que nas Américas do Norte e Central, os manguezais representam um 
total de 1.163.455 ha, ou seja, quase 8,5% da área da totalidade de manguezais. As 
maiores áreas encontram-se no México (5,4%) e Cuba (3,1%), que ocupam, 
respectivamente, quinta e a décima posições mundiais, enquanto na América do Sul, 
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   22,6 Ásia 

Austrália 977. 975    7,5 Oceânia 

Brasil 962. 683    7,0 América do Sul 

México 741. 917    5.4 América Central 

Nigéria 663. 669    4.7 África 

Malaysia 505. 386    3.7 Ásia 

Mianmar (Burma) 494. 584   3.6 Ásia 

Papua New 
Guinea 

480. 121   3.5 Oceânia 

Bangladesh 436. 570   3.2 Ásia 

Cuba 421. 538   3.1 América Central 

Índia 368. 276   2.7 Ásia 

Guiné-Bissau 338. 652   2.5 África 

Moçambique 318. 851   2.3 África 

Madagáscar 278. 078   2.0 África 

Philippines 263. 137   1.9 Ásia 

                  Fonte: Giri et al. (2011) apud Chavallier (2013). 

 
Percebe-se que nas Américas do Norte e Central, os manguezais representam um 
total de 1.163.455 ha, ou seja, quase 8,5% da área da totalidade de manguezais. As 
maiores áreas encontram-se no México (5,4%) e Cuba (3,1%), que ocupam, 
respectivamente, quinta e a décima posições mundiais, enquanto na América do Sul, 

 

os manguezais são encontrados nas costas dos Oceanos Atlântico e Pacifico, nas 
baías e nos estuários de oito países, Giri et al.(2011) apud Chavallier (2013).   
Representando, portanto, 19.780 km² de cobertura, estão distribuídos desde o 
extremo Sul do Brasil, o Atlântico, o Peru até o Pacífico. Nesse contexto, 51% da área 
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concentrados na Austrália com 977.979 ha, correspondente a 7,5% em nível mundial, 
seguido por Papua Nova Guiné, 3,5% de manguezal (Tabele 02). 
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manguezal foi estimada em 31.600 km² que correspondem a 20% da área mundial, 
cerca de 70% de todos os manguezais africanos podem ser encontrados com maior 
intensidade em apenas cinco países: Nigéria, com 663.669 há, ocupando a 4ª posição 
em nível mundial com 4,7%, seguido por Guiné-Bissau (2,5%), Moçambique (2,3%), 
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manguezal, depois da Nigéria, Chevallier (2013) e Giri et al. (2011), e em nível global 
o 12º lugar, que corresponde a 2,5% da área de floresta de mangue. 

3.2. Principais tipos de usos e degradação dos manguezais em Guiné-Bissau e 
Brasil 

Guiné-Bissau cobre uma superfície de 36.125 km² do vasto território da costa 
Ocidental da África. Faz fronteira com dois países francófonos: a República do 
Senegal, ao Norte e a República da Guiné-Conakry, nas fronteiras Leste e Sul. A costa 
oeste do país e banhada pelo oceano Atlântico. Além do território continental, também 
o país integra uma parte insular composta por cerca de 40 ilhas, que constituem o 
arquipélago dos Bijagós no sul, separado do continente pelos canais de Geba, Pedro 
Álvares, Bolama e Canhabaque, para além das ilhas de Jeta e Pexice ao norte. Tem 
uma população estimada em 1.558.090 habitantes com um índice de desenvolvimento 
entre os mais baixos do mundo, com 2/3 da população vivendo abaixo da linha de 
pobreza e com baixa esperança média de vida, igual a 52 anos (INEC 2009).  
É considerado como um dos países mais ricos em termos da biodiversidade ao nível 
da África Ocidental e com uma costa marinha beneficiaria do fenômeno de 
ressurgência, carregando muitos nutrientes utilizáveis para alimentação das espécies 
pesqueiras. (Guiné-Bissau 2011, p. 2). Apesar desta diversidade excepcional que 
dispõe, nota-se que o meio ambiente local tem sofrido grandes modificações seguidas 
da degradação do seu potencial biológico causadas por ações antrópicas ou por 
práticas incompatíveis com os princípios de uma gestão durável dos recursos naturais, 
destacando-se o mau uso dos recursos naturais e a pobreza das populações rurais 
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como a causa da degradação dos ecossistemas. Assim, o estado atual de degradação 
dos manguezais nas regiões costeira guineense associada aos fatores climáticos 
ameaçam seriamente esse frágil ecossistema, reduzindo a sua capacidade de 
suporte.  
Para Ajonina e Kairo (2008), nos últimos anos, os frequentes impactos das tormentas 
marítimas, as inundações e os desastres naturais registrados nas áreas costeiras 
evidenciam a crescente vulnerabilidade em grande parte atribuída à pressão humana. 
Segundo aos mesmos autores, apesarque alguns governos da região tenham iniciado 
várias políticas de conservação da biodiversidade, ainda a proteção dos manguezais 
é efetivada de forma inadequada. Sendo assim, manter o balanço entre as 
necessidades das comunidades costeiras locais e os potenciais ecológicos dos 
ecossistemas de manguezais remanescentes quanto à pescaria, deveria causar um 
renovado interesse nacional e internacional, tanto ecológico quanto econômico para 
os manguezais africanos através de esforços concentrados. 
Atualmente a exploração dos manguezais se intensificou muito no país devido ao 
corte de manguezais para obtenção de lenha para defumação do pescado, para 
construções de casas, assim como vedação de casas, onde há ainda a exploração de 
combé (molusco bivalve), ostras, produção de sal, assim como a pesca. E essa prática 
acaba por provocar a erosão nas terras baixas e consequentemente provocando 
efeitos secundários aos fatores climáticos e aos processos de assoreamento. 
A diminuição desta formação vegetal está relacionada com a conquista de novos 
espaços para a orizicultura sobre o solo do mangue, construção de estradas que 
recortam as áreas do manguezal e a diminuição de chuvas sobretudo no norte do 
país, provocando o aumento da salinidade. 
Muitas estradas asfaltadas em Guiné-Bissau, foram construídas sem estudo prévio 
dos impactos ambientais. Por exemplo, o troço de estrada Ingoré, São-Domingos e 
Varela, que no seu percurso eliminaram vários braços de rios na sua ligação com o 
Rio Cacheu, secando-os e originando-os várias perdas dos manguezais e das faunas. 
O mesmo fenômeno se repete com a estrada São-Vicente-Antotinha-Ingoré, onde os 
canais tradicionais de circulação da água entre as duas partes da estrada foram 
cortados; a consequência foi a destruição de vasta área dos manguezais.   A mesma 
coisa acontece em relação a estrada Bissau-Quinhamel e Bissau-Prabis.  
Há indícios que a degradação está a acelerar-se rapidamente, tendo como fator 
principal, de ameaça ou da degradação do manguezal no país, sobre tudo nos 
Parques, o desmatamento são prioritariamente para fins agrícolas. E estas práticas 
vêm sendo intensificadas pelas ações predatórias do homem na busca da 
sobrevivência e a, insaciável satisfação de suas necessidades. Já que em Guiné-
Bissau quase todas as áreas protegidas e de reservas permanente, aglomeram um 
grande número de habitantes nos seus interiores. 
O Brasil possui uma costa com, aproximadamente, 8,5 km de extensão (MMA, 2010). 
Apresenta importantes manguezais, a exemplo dos situados nos estados do Pará, 
Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Por estarem situados no ambiente 
litorâneo, que vem sendo fortemente adensado e impactado pelos processos de 
urbanização e industrialização. Os manguezais brasileiros vêm sendo fortemente 
atingidos pelos impactos antrópicos diretos e indiretos (Meireles; Queiroz, 2012, p. 
60). 

52



 

como a causa da degradação dos ecossistemas. Assim, o estado atual de degradação 
dos manguezais nas regiões costeira guineense associada aos fatores climáticos 
ameaçam seriamente esse frágil ecossistema, reduzindo a sua capacidade de 
suporte.  
Para Ajonina e Kairo (2008), nos últimos anos, os frequentes impactos das tormentas 
marítimas, as inundações e os desastres naturais registrados nas áreas costeiras 
evidenciam a crescente vulnerabilidade em grande parte atribuída à pressão humana. 
Segundo aos mesmos autores, apesarque alguns governos da região tenham iniciado 
várias políticas de conservação da biodiversidade, ainda a proteção dos manguezais 
é efetivada de forma inadequada. Sendo assim, manter o balanço entre as 
necessidades das comunidades costeiras locais e os potenciais ecológicos dos 
ecossistemas de manguezais remanescentes quanto à pescaria, deveria causar um 
renovado interesse nacional e internacional, tanto ecológico quanto econômico para 
os manguezais africanos através de esforços concentrados. 
Atualmente a exploração dos manguezais se intensificou muito no país devido ao 
corte de manguezais para obtenção de lenha para defumação do pescado, para 
construções de casas, assim como vedação de casas, onde há ainda a exploração de 
combé (molusco bivalve), ostras, produção de sal, assim como a pesca. E essa prática 
acaba por provocar a erosão nas terras baixas e consequentemente provocando 
efeitos secundários aos fatores climáticos e aos processos de assoreamento. 
A diminuição desta formação vegetal está relacionada com a conquista de novos 
espaços para a orizicultura sobre o solo do mangue, construção de estradas que 
recortam as áreas do manguezal e a diminuição de chuvas sobretudo no norte do 
país, provocando o aumento da salinidade. 
Muitas estradas asfaltadas em Guiné-Bissau, foram construídas sem estudo prévio 
dos impactos ambientais. Por exemplo, o troço de estrada Ingoré, São-Domingos e 
Varela, que no seu percurso eliminaram vários braços de rios na sua ligação com o 
Rio Cacheu, secando-os e originando-os várias perdas dos manguezais e das faunas. 
O mesmo fenômeno se repete com a estrada São-Vicente-Antotinha-Ingoré, onde os 
canais tradicionais de circulação da água entre as duas partes da estrada foram 
cortados; a consequência foi a destruição de vasta área dos manguezais.   A mesma 
coisa acontece em relação a estrada Bissau-Quinhamel e Bissau-Prabis.  
Há indícios que a degradação está a acelerar-se rapidamente, tendo como fator 
principal, de ameaça ou da degradação do manguezal no país, sobre tudo nos 
Parques, o desmatamento são prioritariamente para fins agrícolas. E estas práticas 
vêm sendo intensificadas pelas ações predatórias do homem na busca da 
sobrevivência e a, insaciável satisfação de suas necessidades. Já que em Guiné-
Bissau quase todas as áreas protegidas e de reservas permanente, aglomeram um 
grande número de habitantes nos seus interiores. 
O Brasil possui uma costa com, aproximadamente, 8,5 km de extensão (MMA, 2010). 
Apresenta importantes manguezais, a exemplo dos situados nos estados do Pará, 
Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Por estarem situados no ambiente 
litorâneo, que vem sendo fortemente adensado e impactado pelos processos de 
urbanização e industrialização. Os manguezais brasileiros vêm sendo fortemente 
atingidos pelos impactos antrópicos diretos e indiretos (Meireles; Queiroz, 2012, p. 
60). 

 

Como exemplo, citam-se o desmatamento da vegetação do manguezal para múltiplas 
finalidades (Alves, 2001, p. 4), o crescimento das grandes cidades brasileiras a 
exemplo do Rio de Janeiro, Recife eSalvador, que resultam no aterramento e emissão 
de efluentes poluentes e resíduos sólidos nos manguezais, a indústria do petróleo, a 
carcinicultura, a salinicultura e a indústria do turismo, todas repercutindo no consumo 
de áreas de manguezais em toda a costa brasileira.  
Ainda sobre o os impactos e a degradação dos manguezais brasileiros, Thiers, 
Meireles e Santos (2016) mencionam que: 
 

Os impactos sobre os manguezais são intensos e em graus diversificados, 
causados por subtração de vegetação para projetos de implantaçãode 
empreendimentos imobiliários e turísticos, podendo trazer areboque, quase 
sempre, o aporte de aglomerados urbanos sem estruturade funcionamento: 
ausência de saneamento, de água canalizada, de sistemaviário e de outros 
serviços essenciais aos aglomerados urbanos. (Thiers; Meireles; Santos, 
2016, p. 14). 

 
Outro aspecto importante que deve ser considerado na degradação dos manguezais 
brasileiros refere-se a desestruturação social e econômica das comunidades 
tradicionais que habitam o litoral e que mantém os modos de vida sustentáveis e 
baseados na extração de recursos da natureza. Os grandes projetos 
econômicos/industriais interferem drasticamente na estrutura de desenvolvimento 
dessas comunidades, muitas vezes gerando empregos temporários e deixando 
passivos ambientais que diminuem a produtividade pesqueira e as possibilidades de 
uso dos manguezais como fonte de subsistência. Essa situação é bem demonstrada 
nos estudos de Meireles (2012), Meireles e Queiroz (2012) e Thiers, Meireles e Santos 
(2016). 

3.3. Políticas públicas e a proteção dos manguezais em Guiné-Bissau e Brasil 

Em Guiné-Bissau quase não existe a política pública para proteção do manguezal, o 
que existe é a lei florestal que engloba tudo, afirmando que a floresta, no conjunto de 
todos os seus recursos é um patrimônio nacional suporte de um projeto de 
desenvolvimento que visa atingir a segurança alimentar e o crescente bem estar do 
povo e nessa base deve ser considerada e protegida, sem perder de vista, porem a 
política traduzida na ideia de desengajamento progressivo da intervenção do Estado 
na vida econômico nacional. No que se refere aos recursos florestais, estes são 
mantidos em sistemas cujas formações vegetais são classificadas como manguezal, 
palmar, floresta de galeria e as incluídas nos seguintes tipos fisiográficos de floresta: 
subumidos, densa, semi-seca clara, subtropical, em regeneração e ainda savana 
arborizada e savana herbácea.  
Neste caso, compete designadamente e estritamente obediência hierárquica ao 
ministro tutelar a Direção Geral das Florestas e Fauna (DRFF), a coordenar e fiscalizar 
a execução da política florestal, proteção, conservação e da gestão racional dos 
recursos florestais. 
A classificação de florestas, onde se inclui o manguezal pode ser influenciada também 
pela cobertura e densidade da vegetação, esta problemática é dificultada desde a fase 
de recolha de informação no terreno, pois a própria semântica da definição de 
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formações florestais enquanto tal é matéria de grande debate (Sexton et al. 2015 p. 
50).  
A proposta de Lei dos manguezais atualmente em discussão é a resposta efetiva à 
medida da Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e a Conservação da 
Biodiversidade na Guiné-Bissau (IBAP, 2014, p. 4), e poderá melhorar as lacunas da 
Lei das Florestas, ao estabelecer a proteção e valorização dos manguezais.  
A elaboração de legislação de proteção dos manguezais na Guiné-Bissau, procura 
valorizar este ecossistema nas suas diversas valências.  
No Brasil, a proteção do ecossistema manguezal se inicia já no período colonial 
(Século XVIII), com a Carta Régia de 1743, que proibia o corte do mangue vermelho 
para a queima, e o Alvará com força de lei, assinado em 10 de julho de 1760 pelo El 
Rey Dom José, segundo este, prendia-se e multava-se quem cortasse o mangue que 
não tivesse sua casca previamente utilizada para a produção de tanino. (Medeiros; 
Carvalho; Pimenta, 2014 apud Alves 2001, p. 24). 
Contudo, apesar de o manguezal já ser alvo de proteção há muito tempo, a principal 
medida legal de proteção só veio com a Lei 4.773 (1965) do Código Florestal 
Brasileiro, que 
 

[...] reconheceu as florestas existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação natural como bens de interesse comum a todos os 
habitantes, considerando como de preservação permanente as situadas nas 
restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. (Brasil, 
1965). 

 
As áreas de preservação permanente (APPs) só poderiam ser utilizadas para fins de 
utilidade pública ou interesse social. Mas cabe mencionar que esse Código Florestal 
estava preocupado estritamente com a floresta, ou seja, áreas sem a cobertura 
vegetal não seriam passíveis de proteção.  
A partir dessa perspectiva legal, também existe uma discussão importante sobre o 
que seria a “vegetação natural”. Todas essas características do Código Florestal 
demonstram a fragilidade da Lei que poderia ser questionada por ações legais e 
pericias dos interessados em utilizar as APPs para fins econômicos particulares. 
Certamente esse é o caso da expansão da carcinicultura nos estados do Nordeste 
brasileiro, especialmente o Ceará e o Rio Grande do Norte. A criação de camarão em 
cativeiro é uma das atividades que mais preocupa para a conservação dos 
manguezais como atesta o estudo de Lima (2017). 
A criação de Unidades de Conservação (UCs) também representa uma ação do 
estado brasileiro no sentido de reforçar a proteção dos manguezais na zona costeira. 
Alguns estados costeiros como o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Bahia, se 
destacam pela criação de UCs que visam proteger direta e indiretamente os 
manguezais. Muitas dessas UCs não são de Proteção Integral mas fazem parte da 
categoria de Uso Sustentável que, de forma geral, são menos restritivas ao uso como 
é o caso das Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Ainda é importante mencionar que 
a simples criação de UCs não significa uma proteção integral dos ecossistemas, pois 
essas UCs precisam ser geridas, precisam de recursos, do Plano de Manejo, 
zoneamento e funcionamento adequado como demonstraMilano (2004). 
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Destaca-se no Brasil o papel importante do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) que vem editando uma série de resoluções para normatizar as questões 
sobre o meio ambiente. O manguezal foi um dos alvos da Resolução 303 de 2002 que 
detalhou as áreas de preservação permanente no Brasil, indo além do que estava 
descrito no Código Florestal de 1965. Tratou o manguezal enquanto ecossistema e 
determinou ser este uma APP. Isso, de certa forma, melhorava a compreensão, pois 
havia uma confusão na hora de licenciar atividades próximas aos manguezais em 
torno das áreas de apicuns e salgados. Do ponto de vista jurídico, ainda havia a dúvida 
se uma norma poderia ser mais rígida do que uma Lei Federal. Tudo isso facilitou o 
processo de fragilização dos licenciamentos e, porconsequência, favoreceu a 
ocupação dos manguezais, especialmente do Nordeste, por atividades de 
carcinicultura.  

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que há um grande avanço na criação de áreas protegidas em Guiné-
Bissau, nos últimos anos. Além das grandes porções de área convertidas em áreas 
de preservação, esses territórios têm sido criados em áreas estratégicas para a 
conservação de espécies, ecossistemas e populações tradicionais, para o bloqueio 
de atividades ilegais, ordenamento territorial e desenvolvimento de atividades 
florestais sustentáveis. O grande desafio agora é investir na implementação e 
fiscalização das Áreas Protegidas. No caso dos parques nacional é preciso aumentar 
o número de planos de manejo concluídos e de conselhos gestores formados, bem 
como reforçar e qualificar o escasso quadro de funcionários lotados nas áreas 
protegidas da Guiné-Bissau.  
As Áreas Protegidas não estão foras de quadros das ameaças. O desmatamento, as 
estradas, a mineração, a exploração madeireira e a tentativa de desafetação de 
algumas áreas são exemplos de impactos diretos sobre as Áreas Protegidas. Outros 
fatores, como a caça, a pesca, a agropecuária, e os potenciais impactos indiretos 
gerados por projetos de infraestrutura e planos de construção de usinas hidrelétricas 
não foram abordados, mas também constituem sérias ameaças sobre essas 
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instrumentos decisivos para assegurar o futuro das áreas protegidas como 
instrumentos de conservação da floresta guineense.  
No Brasil, o panorama que se encontra é de um país que passou por fortes 
retrocessos na proteção dos manguezais. Apesar de ser um país conhecido por uma 
vasta legislação ambiental, a implementação da lei esbarra nos interesses 
econômicos que levaram o Brasil a se enquadrar como a décima economia do mundo 
no início do Século XXI.  
A ampla ascensão das políticas neoliberais e dos governos de direita no mundo vem 
trazendo grande preocupação para as questões ambientais, inclusive no Brasil. Como 
citado em Dupas (2008), a corrente neoliberal apresenta uma característica 
antiecologista, onde a necessidade de crescimento econômico é tida como a mais 
importante necessidade do estado-nação. Isso, sem dúvida, pode ser correlacionado 
a todo o retrocesso acompanhado nos últimos anos no âmbito do empenho 
parlamentar em fragilizar a legislação ambiental brasileira sob a desculpa da crise 
econômica. 
Enfim, muitas características históricas, culturais e econômicas separam Guiné-
Bissau e Brasil. Mas, os manguezais enquanto ecossistemas planetários, devem ser 
resguardados em quaisquer situações, exigindo de cada governo nacional, ações que 
se adequem às suas necessidades e possibilidades.  
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RESUMO 
 
O ensino da educação básica possui dificuldades de implementar nas escolas a 
temática ambiental. A partir da necessidade de aprimorar a aprendizagem dos 
educandos no ensino de Geografia, realizou-se práticas educativas com a interação 
entre os conhecimentos da Agroecologia, educação ambiental e Geografia, com o 
objetivo de ampliar a visão holística dos alunos perante a questão ambiental para que 
este possa compreender os problemas ambientais ao seu redor. As práticas 
pedagógicas ocorreram no Colégio Justiniano de Serpa, na cidade de Fortaleza, com 
o 2° ano do Ensino Médio, no período de setembro a dezembro de 2013. As atividades 
realizadas: a exibição do filme O veneno está na mesa e a construção do jardim 
vertical com garrafas pets. Os resultados obtidos foram a complementação do ensino 
de geografia por meio dos temas agroecológicos e ambientais, despertar o senso 
crítico dos alunos perante a problemática. Percebemos a importância de integrar 
conhecimentos para a compreensão da realidade.   
 
Palavras-chave: Alunos; Ambientais; Agroecológicos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, entidade criada 
pelo Programa das Nações Unidas, afirma que as mudanças climáticas causarão 
impactos na produção de alimentos em todo o mundo (IPCC, 2014). Alguns modelos 
apontam cenários negativos, como redução da disponibilidade de água, elevação da 
temperatura atmosférica, substituição da vegetação semiárida pela árida (Gamarra-
Rojas; Fabre, 2017). Além disso, toda produção de plantas e animais sofrerá com as 
alterações no ambiente. 
Sendo assim, a busca por soluções que diminuam a intensidade dos efeitos das 
mudanças climáticas faz-se vital, pois a problemática ambiental vivenciada é 
observada na poluição dos rios, na erosão dos solos, nos desmatamentos, no 
aumento da deficiência hídrica, além de outros fatores que englobam e contribuem 
para o aumento desta crise ambiental.  
A Agroecologia fornece as bases para uma agricultura sustentável, respeitando os 
sistemas tradicionais dos agricultores, pois seus sistemas de produção são 
fundamentados em princípios nos quais reina a biodiversidade, melhorando a 
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capacidade de resiliência e de energia (Altieri, 2012). Para este autor a Agroecologia 
fornece as bases científicas, metodológicas e técnicas para a nova revolução agrária. 
Assim, a Agroecologia surge como novo paradigma, uma possibilidade da convivência 
em harmonia da sociedade com o meio ambiente.  
Corroborando com Okonoski e Nabozny (2011), somamos ao raciocínio do ensino de 
geografia o debate agroecológico, inseridos pelas temáticas relacionadas aos debates 
culturais, sociais, econômicos, políticos, ambientais, entre outras alcunhas, a 
Geografia tem papel fundamental, pois a temática agroecologica é favorável ao ensino 
de diversos conteúdos. Ademais, a escola é um importante espaço para que mais 
pessoas conheçam e estudem a Agroecologia, de maneira mais profunda, e sua 
interação entre a coletividade humana, o meio ambiente local e o sistema global. 
As mudanças climáticas, com suas consequências, tornaram-se evidentes no 
momento em que vivemos. Não obstante, deve-se pensar novas formas e novos 
espaços para difundir os conhecimentos e ampliar as discussões. Acredita-se que em 
espaços de educação formal, isto é, nas Escolas, cabe a inserção dessas temáticas. 
Partindo dessa lógica, buscou-se debater as questões ambientais e agrícolas com os 
educandos do Ensino Médio no Colégio Justiniano de Serpa, localizado na cidade de 
Fortaleza-CE. 
Deste modo, este artigo tem como objetivo apresentar o debate e os procedimentos 
de prática docente no ensino de Geografia. As reflexões, como ferramenta de debate 
no campo da educação, têm como temas educação ambiental e agroecologia. 
Também, buscou-se complementar a formação e desenvolver o senso crítico e a visão 
holística de estudantes sobre a crise ambiental, através de práticas pedagógicas para 
que este possa compreender os problemas ambientais ao seu redor e os efeitos das 
mudanças climáticas. Pois, a fragmentação dos saberes, compartimentado em 
conteúdos, afasta os educadores e os educandos, separando o homem da natureza 
e colocando-os cada vez mais distantes do meio ambiente. 

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGROECOLOGIA: FERRAMENTAS PARA O 
ENSINO DE GEOGRAFIA 

Sabe-se que o papel fundamental da educação é a formação de cidadãos conscientes 
do mundo em que vivemos. Para tanto, a educação ambiental possibilita a orientação 
para suplantar problemas ambientais reais por intermédio de enfoques 
interdisciplinares e da participação efetiva de cada indivíduo e da coletividade. 
A implantação das práticas de Educação Ambiental, subsidiadas pelos conhecimentos 
de Geografia, possibilita uma renovação dos diálogos no ambiente escolar, permitindo 
aos alunos refletirem criticamente e transformarem a realidade a partir da 
compreensão dos fenômenos e na intervenção dos problemas socioambientais. O 
ensino da Geografia objetiva, a grosso modo, construir com os educandos 
compreensões do espaço geográfico dentro das relações que o modificam e o 
dinamizam constantemente. 
Por sua vez, se considerarmos a questão ambiental como um reflexo do espaço 
produzido pela sociedade ao longo de sua história, pautada nas relações que 
estabelecem entre si, a sociedade e a natureza têm uma relação histórica e concreta, 
que se materializa no espaço, expressando formas com que o homem trata a 
natureza. A evolução desse pensamento geográfico, passou por diversas correntes, 
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criando conceitos de análise que são utilizados para diferentes percepções do espaço 
geográfico (Okonoski; Nabozny, 2011). 
As propostas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 2001), um 
conjunto de proposições que constituem um referencial para a educação no país, tem 
em um de seus temas transversais o Meio Ambiente, que juntamente com os demais 
visa dar um tratamento escolar as questões referentes a problemas da vida social. 
Assim, é trabalhado dentro da educação geográfica, extensivo a outros 
conhecimentos relacionados à temática ambiental e de fundamental importância nos 
temas atuais da humanidade, dentro e fora da Escola. Pois, segundo os PCN’s: 
 

a questão ambiental impõe às sociedades a busca de novas formas de 
pensar e agir, individual e coletivamente, de novos caminhos e modelos de 
produção de bens, para suprir necessidades humanas, e relações sociais que 
não perpetuam tantas desigualdades e exclusão social, e ao mesmo tempo, 
que garantam a sustentabilidade ecológica (Brasil, 1998a, p.180). 

 
Tratar da questão ambiental no ensino significa desenvolver valores, atitudes e 
posturas éticas, e no domínio de procedimento, mais do que na aprendizagem de 
conceitos. Segundo Fonseca, Braga e Cicillini (2007) a Educação Ambiental é uma 
ação pedagógica orientada visando solucionar problemas ambientais. É um elemento 
crucial para a necessidade do homem mudar suas prioridades, sua visão e postura, 
que unifica as dimensões natural, social, ética, cultural, política e econômica, de modo, 
interdisciplinar e transversal. Para tanto, a formação de professores, estudantes e 
pesquisadores revela-se como uma necessidade premente para a superação desta 
crise ambiental. Diante da crise ambiental, mudanças de visões e posturas das ações 
humanas são fundamentais para que se obtenham resultados concretos. E ainda, o 
papel da educação também é significativo neste campo. 
A discussão sobre as questões ambientais no ensino de Geografia, em âmbito 
escolar, remete ao diálogo com outras áreas do conhecimento. Dessa forma, a 
interdisciplinaridade, suscitada por este tema transversal viabiliza intervenções 
pontuais no tempo e no espaço (Okonoski; Nabozny, 2011). Neste enredo, é possível 
realizar o diálogo com a Agroecologia dentro do ensino de Geografia. 
A Agroecologia se estabelece, a partir de uma postura crítica em relação ao modelo 
agrícola arranjado pela Revolução Verde e suas implicações para os 
agroecossistemas. Este novo paradigma é capaz de estabelecer uma articulação 
entre o campo científico e os outros campos de ação, como movimentos sociais, 
culturais, etc. Também vale salientar o seu caráter conflituoso com o modelo agrícola 
convencional que deu origem a crise socioambiental que vivemos (Borssato; Carmo, 
2013). 
A Agroecologia, um campo de conhecimentos agronômicos, ecológicos e empíricos 
de agricultores, é desenvolvida para aplicar conceitos e princípios ecológicos para o 
desenho e manejo de agroecossistemas sustentáves. Tem-se afirmado como um 
novo enfoque sistêmico para a agricultura construída com base na conservação dos 
recursos e na agricultura tradicional, aplicando conhecimento e métodos da Ecologia. 
Isto é possível com base no consolidado conceito de ecossistema, como unidade de 
estudo. Assim, “representa o estudo dos processos ecológicos nos agroecossistemas” 
atuando como “agente de mudança que busca a transformação social e ecológica que 
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deve ocorrer para que a agricultura se desenvolva realmente sobre bases 
sustentáveis” (Gleissman, 2002, p.14). 
Deste modo, a Agroecologia tem se firmado como um campo científico, apesar de 
muitos discursos acadêmicos não terem utilizado o termo quando relatam os 
inconvenientes relativos às questões ambientais, provenientes do modelo de 
agricultura convencional (Borssato; Carmo, 2013). Segundo estes autores, a 
Agroecologia se consolida num contexto de crise socioambiental, questionando a 
racionalidade econômica e tecnológica dominante.  
Assim, esses temas podem ser trabalhados no Ensino, onde todos os fatores 
envolvidos com a agricultura e, consequentemente, influenciados pelas práticas 
exercidas através da agroecologia, estão relacionados direta ou indiretamente com a 
realidade vivida pelos educandos, sejam estes moradores do meio urbano ou rural. 

3. METODOLOGIA  

O presente trabalho propõe a integração de conhecimentos sobre agroecologia e 
educação ambiental no ensino de Geografia através de práticas educacionais, 
voltados para alunos do ensino médio, como já mencionado. Essas práticas 
educacionais compreendem um conjunto de atividades que atuam na formação dos 
discentes por meio de experiências e aplicação dos conhecimentos aprendidos em 
sala de aula, proporcionando situações de vivências do cotidiano, esses estudos 
auxiliam na reflexão e resolução de situações problemas.  
A estruturação metodológica das práticas educacionais desta pesquisa está 
fundamentada no modelo didático da aula desenvolvido por Libâneo (1994), que são 
divididos na sequência didática: I. preparação e introdução da matéria; II. Tratamento 
didático da matéria nova; III. Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e 
habilidades; IV. Aplicação e V. Controle e avaliação. 
A sequência didática é formada por um conjunto de aulas estruturadas que passam 
por etapas aplicadas em vários dias, estabelecendo uma sequência do ensino de 
acordo com a temática abordada, os objetivos específicos, as características do grupo 
de alunos e situações didáticas específicas (Libâneo, 1994). 
A utilização da sequência didática possibilita um avanço no ensino e aprendizagem 
dos alunos, o professor teria maior tempo para planejar as aulas e poderia aprofundar 
em temas específicos, promovendo atividades de teoria e práticas na escola. 
Na sequência didática foram utilizadas essas etapas com objetivo de trabalhar o tema: 
sistema de produção agrícola brasileira, desenvolvidas as atividades de aula 
expositiva, exibição do documentário “O veneno está na mesa”, e a construção de um 
jardim vertical na escola com a utilização de garrafas pets. 
Etapa I: preparação e introdução da matéria. O tema abordado na aula: a produção 
agrícola no Brasil. O primeiro contato com o tema, perguntamos a opinião dos alunos 
sobre a temática para formação da “chuva de ideias”, referente ao conhecimento 
prévio dos alunos, com objetivo de explicar os sistemas de produção da agricultura 
familiar x a agricultura empresarial, compreender os impactos socioambientais 
ocasionados pela degradação dos solos, os agrotóxicos e alimentos transgênicos.  
Etapa II: Tratamento didático da matéria nova. Para maior sistematização da matéria 
foi exibido o documentário o veneno está na mesa, retrata o modo de produção dos 
alimentos no Brasil, com ênfase no consumo de agrotóxicos e alimentos transgênicos 
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prévio dos alunos, com objetivo de explicar os sistemas de produção da agricultura 
familiar x a agricultura empresarial, compreender os impactos socioambientais 
ocasionados pela degradação dos solos, os agrotóxicos e alimentos transgênicos.  
Etapa II: Tratamento didático da matéria nova. Para maior sistematização da matéria 
foi exibido o documentário o veneno está na mesa, retrata o modo de produção dos 
alimentos no Brasil, com ênfase no consumo de agrotóxicos e alimentos transgênicos 

 

na agricultura. O propósito do uso do filme foi aprimorar a didática, ou seja, a forma 
de transmissão do tema pelo professor e aperfeiçoar a assimilação do conteúdo pelos 
estudantes, realizado pela percepção da realidade, a formulação dos conceitos e a 
capacidade cognitivas sobre o conteúdo a partir de experiências vividas. 
Etapa III: Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades. Para 
fixação e consolidação da matéria, realizou-se uma proposta de construção do jardim 
vertical na escola com a intenção de produzir o próprio alimento, foram plantadas 
sementes e mudas que poderiam ser utilizadas na merenda escolar, seguindo 
princípios de uma agricultura orgânica. Nesta etapa ocorreu a sistematização da 
matéria consolidada em uma proposta de atividade prática dentro da escola. Material 
utilizado na construção do jardim: garrafas pets, corda, parafusos, areia, estrume, 
mudas e sementes. 
Etapa IV: aplicação. Essa etapa os estudantes irão aplicar os conhecimentos de forma 
criativa, solucionando problemas do cotidiano unindo a teoria e prática, podendo ser 
uma prática no ambiente escolar ou na comunidade, sendo a atividade prática a 
finalização do jardim vertical na escola.  
O objetivo da aplicação é estabelecer uma ligação do conhecimento da matéria e 
relacionar com o cotidiano, de modo a formular uma opinião de pensamento crítico 
que expresse a compreensão da realidade, por meio de atividades práticas sociais 
(Libâneo, 1994). 
Etapa V: Controle e avaliação dos resultados escolares. A forma de avaliação do 
ensino e aprendizagem percorre todas as etapas de ensino, os alunos são avaliados 
constantemente durante a participação das aulas e atividades, no comprimento dos 
objetivos propostos, conteúdos e atividades. Os resultados obtidos foram verificados 
pelo desempenho escolar e domínio da temática, para a análise de aprendizado os 
fatores levando em consideração foram a observação e exercícios teóricos e práticos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As práticas pedagógicas desenvolvidas na pesquisa seguiram a metodologia da 
sequência didática em sala de aula, foram realizadas no Colégio Estadual Justiniano 
de Serpa, durante o período da bolsa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) no Departamento de Geografia da UFC.  
A Geografia é uma ciência que tem como o objeto de estudo o espaço geográfico, 
onde o espaço é construído pelas relações sociedade e natureza. A partir dessa visão 
de como a sociedade transforma e se inseri no espaço, percebe-se como a disciplina 
Geografia é importante para instrumentalizar o exercício da cidadania no aluno, sendo 
um cidadão capaz de reconhecer o mundo em que vive, construindo sua própria 
história, sua sociedade, seu espaço, e que consiga por meios e instrumentos 
educacionais transformar a sua realidade (Callai, 2001). 
O ensino de geografia na educação básica em sua maioria tem como característica 
aulas expositivas e utilização de poucos recursos didáticos disponíveis nas escolas. 
Sabe-se da relevância da teoria e prática para o ensino e aprendizado, sendo 
necessário um diálogo entre o conteúdo e a experiência de vida, para que os 
estudantes possam construir conhecimentos partindo do espaço vivido para espaços 
mais distantes em escala global. 
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As formas de tornar a geografia uma disciplina que leve a formação da cidadania: I. 
As aulas devem ser de forma que os alunos possam questionar o conteúdo; II. Os 
alunos devem aprender a pensar criticamente; III. O pensamento crítico se desenvolve 
a partir da história local para explicações gerais; IV. Os valores sociais são ensinados 
a partir do conteúdo; V. Os alunos devem aprender sobre as forças ideológicas que 
governam o mundo, para conscientizar politicamente do seu papel social (Callai, 
2001). 
O desafio da inovação do ensino de geografia pode ser atingindo por meio de práticas 
pedagógicas, por isso foi desenvolvido as atividades práticas como a utilização de 
recursos midiáticos, a construção do jardim vertical, a partir do conteúdo do livro de 
didático de geografia sobre a temática dos sistemas de produção agrícola, integrado 
de forma de didática o ensino de geografia, educação ambiental e agroecologia. 
Ademais, é necessário enfatizar o papel da educação ambiental, está relacionada com 
as questões ambientais, sendo uma temática de visão holística, da relação sociedade 
e natureza, englobando os aspectos econômicos, sociais e ambientais, dentre outros. 
Portanto, para se compreender as diversas interações de fluxos e matérias e energia 
e os elementos que compõem o meio ambiente, deve-se ter um conhecimento 
integrado das demais ciências para entender a composição e funcionamento do 
ambiente. 
A Educação Ambiental constrói uma nova relação harmoniosa entre a sociedade e 
natureza, consciente das limitações e potencialidades conforme a dinâmica da 
natureza, possibilitando, por meio da construção de novos conhecimentos, valores e 
atitudes, a inserção do educando e educador como cidadãos no processo de 
transformação do atual quadro das condições socioambientais do mundo 
(Guimarães,1995). 
O paradigma agroecológico segue os princípios interdisciplinares de conhecimentos 
de várias ciências e sabedoria popular, constituindo um diálogo de saberes, como 
afirma Leff (2002, p.42): 
 

A Agroecologia convoca a um diálogo de saberes e intercâmbio de 
experiências; a uma hibridação de ciências e técnicas, para potencializar as 
capacidades dos agricultores; a uma interdisciplinaridade, para articular os 
conhecimentos ecológicos e antropológicos, econômicos e tecnológicos, que 
confluem na dinâmica dos agroecossistemas.  

 
Compreende-se que a educação ambiental e agroecologia no ensino de geografia 
aprimoram as práticas didáticas educacionais, apresentando-se como temas 
transversais no que se refere ao meio ambiente, uma vez essa temática transpassa 
outras disciplinas, a geografia não é a única disciplina detentora do saber, necessita 
das demais ciências para entender a complexidade e inter-relações das questões 
socioambientais. 
A primeira atividade ministrou-se uma aula expositiva sobre o sistema de produção 
agrícola no Brasil, explanando os diferentes tipos agrícolas: a agricultura de 
subsistência responsável pelo abastecimento de alimentos do país em pequena 
escala, e agricultura empresarial associada aos complexos agroindustriais que atuam 
na exportação de alimentos, caracterizada pela modernização de insumos, 
constituindo uma cadeia produtiva do agronegócio. 
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Compreende-se que a educação ambiental e agroecologia no ensino de geografia 
aprimoram as práticas didáticas educacionais, apresentando-se como temas 
transversais no que se refere ao meio ambiente, uma vez essa temática transpassa 
outras disciplinas, a geografia não é a única disciplina detentora do saber, necessita 
das demais ciências para entender a complexidade e inter-relações das questões 
socioambientais. 
A primeira atividade ministrou-se uma aula expositiva sobre o sistema de produção 
agrícola no Brasil, explanando os diferentes tipos agrícolas: a agricultura de 
subsistência responsável pelo abastecimento de alimentos do país em pequena 
escala, e agricultura empresarial associada aos complexos agroindustriais que atuam 
na exportação de alimentos, caracterizada pela modernização de insumos, 
constituindo uma cadeia produtiva do agronegócio. 

 

Em seguida foi realizado um debate sobre o modelo ideal de produção agrícola para 
o Brasil, tendo duas vertentes do agronegócio que beneficia o capital ou agroecologia 
que respeita o meio ambiente, e esclarecimento das condições favoráveis para 
produção agrícola como fatores naturais como fertilidade do solo, a geomorfologia 
(terras planas), o clima que interfere na disponibilidade de água, as condições 
econômicas de infraestruturas, enfatizando a valorização das terras para a 
produtividade mercadológica. 
Os princípios agroecológicos contribuem para uma produção de sustentabilidade no 
campo, através da abordagem ecológica na relação com a natureza, e na valorização 
dos trabalhadores rurais e povos tradicionais. Conforme Leff (2002, p.43) as 
diferenças existentes na produção agrícola de subsistência e produtivista são: 
 

Em ambos os casos, a produção está vinculada a cosmovisões de mundo 
assim, enquanto a Agroecologia se nutre dos saberes culturais dos povos, de 
valores tradicionais que vinculam o momento da produção com as funções 
simbólicas e o sentido cultural do metabolismo social com a natureza, a 
agricultura capitalista se funda na crença no mercado e na valorização da 
especialização tecnológica do processo e do crescimento sem limites, que 
vai desnaturalizando a natureza e a relação do homem com a terra. 

 

A segunda atividade prática foi à exibição do documentário “O veneno está na mesa” 
(figura 1), com a finalidade de mostrar como a agricultura industrial produz os 
alimentos, como esses cultivos impactam o meio ambiente. Depois ocorreu um debate 
sobre a contaminação pelos agrotóxicos, que ocasionam danos a natureza, como a 
poluição dos solos, o lençol freático, e danos a saúde humana, aos trabalhadores 
rurais e a população que consome alimentos contaminados. 
 

 
Figura 1 - Exibição do documentário. 

(Fonte: Cezário, 2013) 

O filme é um recurso didático que permite abordar diferentes perspectivas sobre 
questões geográficas contemporâneas, levando o cinema uma forma de educação 
visual da memória, como fundamentador de conhecimento, e em consequência, 
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mediador das nossas relações com o mundo e das percepções que fazemos dele, 
sendo o cinema uma dessas formas (Queiroz Filho, 2011). 
A última atividade como finalização da sequência didática e fixação do conteúdo, 
elaborou-se a construção do jardim vertical (Figura 2) com colaboração dos alunos 
como uma proposta de agricultura de base ecológica que beneficiou os alunos e a 
escola. As sementes e mudas de plantas utilizadas eram de origem orgânica, no 
cultivo de espécies ornamentais e outras para alimentação humana, sendo 
aproveitados na merenda escolar. Além desses multibenefícios, a escola dispunha de 
um minhocário para compostagem dos restos de alimentos provenientes da merenda 
escolar, gerando um adubo natural rico em nutrientes. 
 

 
Figura 2 – Jardim vertical. 

(Fonte: Cezário, 2013) 
 

Através da atividade do jardim vertical aspirou-se uma educação ecológica 
direcionada as práticas agrícolas sustentáveis que buscasse o equilíbrio na relação 
da sociedade e natureza.  
Conforme Gliessman (2002), para aplicação de agriculturas agroecológicas, deve-se 
ter uma visão holística do funcionamento dos agroecossistemas, o emprego da 
agrocoelogia propicia os seguintes benefícios: a) independência de insumos agrícolas 
comerciais; b) uso de recursos renováveis do próprio local; c) utilização dos recursos 
naturais em favor da agricultura; d) respeito a capacidade de suporte das condições 
locais; e) manutenção da capacidade produtiva ao longo prazo; f) preservação da 
diversidade biológica e cultural; g) a união de conhecimentos técnicos e tradicionais e 
h) abastecimento do mercado interno primeiramente, o excedente é produzido para 
exportação. 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o objetivo foi alcançado que ensino e aprendizado dos alunos 
melhorou durante as práticas pedagógicas ministradas, observados na participação, 
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Conclui-se que o objetivo foi alcançado que ensino e aprendizado dos alunos 
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na motivação e no interesse de aprender. Ressaltamos a importância da teoria e 
prática nas aulas para um aprendizado significativo. 
A integração do ensino de geografia, educação ambiental e agroecologia amplia a 
capacidade de percepção do mundo dos educandos, resulta em uma visão holística e 
integrada do meio ambiente em sua totalidade. Portanto, faz-se necessários projetos 
nas escolas que trabalhem de forma interdisciplinar com as demais disciplinas, para 
que os estudantes aprendam a desenvolver pensamentos críticos diante das questões 
ambientais. 
Diante da crise ambiental enfrentada nos últimos séculos ocasionada principalmente 
pela degradação intensificada da natureza, alterações climáticas que geram impactos 
socioambientais. Em uma proposta de alternativa, almeja-se por meio da educação 
sensibilizar a população para as questões ambientais.  
Na referente pesquisa, salienta-se as formas de produção agrícola do Brasil que em 
sua maioria favorece o agronegócio, que acaba causando diversos impactos a 
população e a natureza, principalmente no uso indiscriminado de fertilizantes e 
agrotóxicos nos alimentos. 
Em contrapartida, aprensenta-se a agroecologia com a produção de alimentos 
orgânicos, com base no manejo dos agrossistemas, desse modo contribui para o 
desenvolvimento rural sustentável, possibilitando uma alimentação de qualidade que 
beneficia a segurança alimentar e reduzindo os impactos no meio ambiente.  
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RESUMO 
 
A Permacultura convida para reflexões sobre a atuação do ser humano no meio e 
experiências de como é possível viver mais harmônico e mais integrado com a 
natureza. Os princípios permaculturais são bases para a construção de sistemas 
sustentáveis e abarca-se na síntese de práticas agrícolas que resgatam os 
conhecimentos tradicionais em união com as tecnologias modernas orientando-as 
seja pelas intervenções climáticas e/ou conexões nesses ambientes, em busca do 
desenvolvimento integrado da propriedade rural e urbana. Dessa forma, a apropriação 
dos conhecimentos revelados pelos referidos princípios aos agricultores familiares 
vem contribuir para a quebra de padrões do modo de vida no meio rural com reflexos 
no urbano, em especial no alimento que consumimos. O presente trabalho de 
pesquisa tem como objetivo elaborar uma cartilha, com base nos princípios éticos e 
de design permaculturais voltado aos agricultores familiares. Para concretizar o 
mencionado objetivo são definidos os seguintes objetivos específicos: apresentar os 
conceitos e temas relacionados com a Permacultura, dando ênfase aos princípios que 
norteiam as intervenções no meio ambiente; evidenciar a relação da Educação 
Ambiental com a Permacultura; identificar as Instituições governamentais e não 
governamentais no País, em especial no Ceará, que vem utilizando a Permacultura 
como estratégia para a disseminação de conhecimentos e práticas, por meio de 
planos, programas e projetos que contribuam para uma convivência harmoniosa e 
produtiva dos agricultores familiares com o meio rural. Quanto a metodologia, trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica e documental. Essa pesquisa utilizou como ponto de 
partida a Cartilha do Agricultor (CARTAGRI) – Orientações básicas, material didático 
do curso de Agentes Multiplicadores Rurais realizado pela Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Permacultura; Intervenções Climáticas; 
Agroecologia; Agricultura Familiar 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A Permacultura consiste num “sistema de design para a criação de ambientes 
humanos sustentáveis” (Mollison, 1998, p.13). O mesmo autor acrescenta:  
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A Permacultura é o planejamento e a manutenção conscientes de 
ecossistemas agriculturalmente produtivos, que tenham diversidade, 
estabilidade e resistência dos ecossistemas naturais. É a integração 
harmoniosa das pessoas e a paisagem, provendo alimento, energia, abrigo e 
outras necessidades, materiais ou não, de forma sustentável. (Mollison, 1998, 
p. 5) 

 
Os princípios da Permacultura são as bases para a construção de sistemas 
sustentáveis e abarca-se na síntese de práticas agrícolas que unem os 
conhecimentos tradicionais e as tecnologias modernas, visando o desenvolvimento 
integrado da propriedade rural e urbana, orientando as intervenções e conexões 
nesses ambientes. 
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é elaborar uma cartilha, com base nos 
princípios éticos e de design permaculturais para os agricultores familiares. Para 
concretizar o mencionado objetivo são definidos os seguintes objetivos específicos: 
apresentar os conceitos e temas relacionados com a Permacultura, dando ênfase aos 
princípios que norteiam as intervenções no meio ambiente; evidenciar a relação da 
Educação Ambiental com a Permacultura; identificar as Instituições governamentais e 
não governamentais no País, em especial no Ceará, que vem utilizando a 
Permacultura como estratégia para a disseminação de conhecimentos e práticas, por 
meio de planos, programas e projetos que contribuam para uma convivência 
harmoniosa e produtiva dos agricultores familiares com o meio rural. 
O referido trabalho se justifica por contribuir com a agricultura familiar no Estado, por 
meio de uma cartilha que pretende mostrar como a Permacultura pode ser uma 
ferramenta eficiente no desenvolvimento de uma agricultura rural sustentável. Quanto 
a metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa 
bibliográfica “é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc” 
(Severino, 2007, p.122).  
O presente estudo utilizou como ponto de partida a Cartilha do Agricultor (CARTAGRI) 
– Orientações básicas2, material didático do curso de Agentes Multiplicadores Rurais 
realizado pela Secretaria do Meio Ambiente no Estado do Ceará (SEMA) e autores 
como Bill Mollison e David Holmgren, mentores da Permacultura e outros, essenciais 
na construção do objeto desse trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Permacultura: conceito e breve histórico 

Permacultura, termo cunhado pelos ecologistas Bill Mollison e David Holmgren, 
australianos, inicialmente criada como um método de agricultura permanente, a partir 
da fusão das palavras “permanent” e “agriculture”, no começo dos anos 70. 
Em meados dos anos 80, chega ao Brasil, que como outros países, “vêm adotando a 
Permacultura como metodologia agrícola e, até mesmo, escolas de todos os níveis 
estão incluindo no seu currículo básico". (Soares, 1998. p. 5).  
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A Permacultura possui uma base conceitual fundamentada em princípios éticos e de 
design, entendendo design como, “planejamento ou projeto executivo de um desenho 
de ocupação humana produtiva e sustentável.” (Jacintho, 2007, p.39). 
A ética tem como base três princípios simples que giram em torno da palavra cuidado. 
Os princípios éticos, de acordo com Jacintho (2006, apud Henderson, 2012, p.20) são: 
 

1) Cuidado com a Terra: Isto significa uma atuação humana que conserve a 
vida no planeta em seu equilíbrio natural, se respeitando todos os elementos 
deste macrosistema, incluindo-se o cuidado com os "não vivos", como ar, 
água, solo, etc. Trabalhando "com" e não "contra" a natureza, possibilitando 
um aumento dos recursos que geram a vida. Isto significa inevitavelmente 
uma mudança nos padrões de consumo das sociedades contemporâneas; 
(Jacintho, 2006, p. 9). 
2) Cuidado com as pessoas: Este está intrínseco ao primeiro, já que os seres 
humanos são apenas mais uma espécie que habita o planeta Terra, porém 
para que o cuidado com o planeta esteja garantido, deve-se se assegurar 
simultaneamente o bem-estar humano, pois se este for atingido de forma 
harmônica com o ambiente, não mais será necessária a intervenção 
impactante que hoje exercemos para vivermos neste grande organismo 
Terra. (Jacintho, 2006, p.10). 
3) Distribuição de excedentes:  Um dos maiores problemas que hoje afligem 
os habitantes da Terra continua sendo a fome, enquanto houver um sistema 
que se utilize da miséria de uma maioria para a manutenção da riqueza de 
uma minoria, não se pode haver uma expectativa de sustentabilidade. Um 
sistema ideal gera alimento, energia, uso do tempo e dinheiro suficiente para 
se sustentar e ainda poder distribuir os excedentes. (Jacintho, 2006, p. 11). 

 
Percebe-se que “os traços comuns dos padrões observáveis na natureza e na 
sociedade nos permitem não apenas entender o que enxergamos, mas também usar 
um padrão de um contexto e escala para no design em outros”. (Holmgren, 2007, 
p.18). 

2.2. Agroecologia Frente às Mudanças Climáticas 

A agroecologia é uma maneira de mudar sistemas alimentares frente as mudanças 
climáticas de forma que contribua para o melhoramento da diversidade biológica, 
fertilidade do solo diminuindo o uso de defensivos agrícolas, estes geralmente 
utilizados na produção de monoculturas com a finalidade de produzir mais e em um 
curto espaço de tempo. A prática de monocultura favorece o empobrecimento do solo, 
contribuem na emissão de gases do efeito estufa além de estar mais susceptível 
efeitos extremos das mudanças climáticas tais como secas e enchentes severas. 
A adaptação dos sistemas agroecológicos frente às mudanças climáticas tem 
ganhado crescente importância no qual se adequa como sistemas ambientais 
ecoeficientes.  
De acordo com Magnanti (2009, p. 13), com base nos princípios agroecológicos 
relacionando as mudanças climáticas:  
 

[…] pode ser uma estratégia decisiva para a geração de referências 
inovadoras que permitam que a agricultura possa dar sua parcela de 
contribuição para mitigar o problema. Dessa forma, ao adaptarem os 
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agroecossistemas a esta nova dinâmica do clima, os agricultores poderão 
reduzir o impacto sobre o conjunto da sociedade. (Magnanti, 2009, p. 13). 

 

2.3. Permacultura e Educação Ambiental no Brasil 

Em linhas gerais, o aspecto legal da Educação Ambiental popular tem: 
 

Como marco legal e conceitual da Educação Ambiental tem se 
essencialmente dois documentos: a Lei nº. 9.795/99, de 27 de abril de 1999, 
que cria a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, como orientação 
político-jurídica e como condutor das linhas de ação e o Decreto nº 4.281, de 
25 de junho de 2002, que regulamenta a referida Lei; e o Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global, elaborado pela sociedade civil planetária em 1992, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
como sua base de princípios. Este documento, além de firmar com forte 
ênfase o caráter crítico, político e emancipatório da Educação Ambiental, 
entendendo-a como um instrumento de transformação social, 
ideologicamente comprometida com a mudança social, aponta também outro 
elemento que ganha destaque em função da mudança de acento do ideário 
desenvolvimentista: a noção de sociedades sustentáveis, construídas a partir 
de princípios democráticos, em modelos participativos de educação popular 
e gestão ambiental. (Cadernos SECAD 1 – Educação Ambiental: aprendizes 
de sustentabilidade, 2007, p.31). 

 
No entendimento de Baeta et all., a educação ambiental significa:  
 

 [...] uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de 
valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da 
realidade de vida e atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais 
e coletivos no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de 
implementação de um padrão civilizacional e societário distinto do vigente, 
pautado numa nova ética da relação sociedade-natureza. Dessa forma, para 
real transformação do quadro de crise estrutural e conjuntural em que 
vivemos, a Educação Ambiental por definição, é o elemento estratégico na 
formação de ampla consciência critica das relações sociais e de produção 
que situam a inserção humana na natureza (Baeta et all., 2008, p.69). 

 
Nesse contexto, a Permacultura com base em seus princípios éticos: cuidado com a 
terra, cuidado com as pessoas e o compartilhamento de excedentes e de 
conhecimentos, que se funde sua visão como parte da Educação Ambiental. 
No Brasil, diversas instituições governamentais vêm utilizando a Permacultura como 
estratégia para o uso de práticas mais sustentáveis de manejo dos recursos naturais 
e redução dos impactos da presença humana, com destaque para: o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 
O Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF), no âmbito do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), é voltado para o público envolvido com a 
agricultura familiar, mais especificamente agricultores, agricultoras e jovens 
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agricultores(as) familiares, além de assentados e acampados da reforma agrária, 
povos e comunidades tradicionais, agentes de assistência Técnica e Extensão Rural, 
agentes públicos das áreas de educação, meio ambiente, agricultura e 
desenvolvimento rural, agentes envolvidos nos Programas de Regularização 
Ambiental, membros de sindicatos, cooperativas, organizações e movimentos sociais 
do campo, membros de conselhos, comissões e colegiados públicos que atuam com 
educação ambiental e agricultura familiar; professores e estudantes de instituições 
públicas de ensino superior e da educação básica, assim como grupos de 
aprendizagem, pesquisa e extensão. 
O referido programa pretende construir, estratégias para o enfrentamento da 
problemática socioambiental rural, por meio do desenvolvimento de ações educativas. 
O papel das instituições governamentais e não governamentais ligadas temática da 
educação ambiental e agricultura familiar é fundamental para a implementação do 
PEAAF, que se dá por meio da adoção de práticas sustentáveis na agricultura familiar 
e no manejo dos territórios rurais. (Ministério do Meio Ambiente, 2015). 
Os Institutos de Permacultura, espalhados em vários estados brasileiros, são 
referências mundiais de aplicabilidade e funcionalidade de seus princípios utilizando 
a educação ambiental, com práticas sustentáveis, construções naturais, captação e 
reaproveitamento de água, culturas naturais e orgânicas, além de publicações de 
livros, realização de cursos de formação em design Permacultural, inovações 
tecnológicas, produção de alimento e arquitetura. Entre esses citamos: o IPEC – 
Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado (GO), IPA – Instituto de Permacultura 
da Amazônia (AM), OPA – Organização de Permacultura e Arte (BA), IPEMA- Instituto 
de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (SP), IPB- Instituto de Permacultura da 
Bahia (BA), IPAB-Instituto de Permacultura Austro Brasileiro (SC), IPCP – Instituto de 
Permacultura Cerrado-Pantanal (MS), IPERS – Instituto de Permacultura do Rio 
Grande do Sul (RS), IPETERRAS – Instituto de Permacultura em Terras Secas (BA), 
IPOEMA – Instituto de Permacultura: Organização, Ecovilas e Meio Ambiente (DF), 
EcoOca – (ES), entre outros espalhados pelo País. 

2.4. Permacultura e Educação Ambiental no Ceará 

No Estado do Ceará, a Lei no 14.892, de 31 de março de 2011, institui a Política 
Estadual de Educação Ambiental, por meio desse Instrumento legal, são criados o 
Sistema Estadual de Educação Ambiental sob a gestão do Conselho de Políticas e 
Gestão do Meio Ambiente (CONPAM), a Secretaria da Educação (SEDUC) e a Rede 
Cearense de Educação Ambiental (RECEBA). 
Segundo a nova Lei, a política deverá envolver em sua esfera de ação a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), a Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), as instituições educacionais públicas 
e privadas, formais e não-formais do Estado e de seus municípios, bem como as 
Organizações Não-Governamentais (ONG), atuantes na temática ambiental. 
Em relação ao ensino formal, a mencionada Lei prevê a inclusão de dez temas 
voltados para realidade regional, nas escolas situadas em áreas rurais. São eles: 
Programa de conservação do solo; Gestão dos recursos hídricos; Desertificação, 
desmatamento e erosão; Uso de agrotóxicos, seus resíduos e riscos do ambiente e à 
saúde humana; Queimadas e incêndios florestais; Conhecimento sobre 
desenvolvimento de programas de microbacias; Proteção, preservação e 
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conservação da fauna e flora; Resíduos sólidos; Incentivo a agroecologia; e 
Convivência com o semiárido. 
A Educação Ambiental não formal, segundo o Art.8º, da referida Lei, consiste em 
ações e práticas educativas destinadas à sensibilização, mobilização e organização 
da sociedade civil para a participação, nas ações de defesa da qualidade do Meio 
Ambiente. Em 2015, é criada a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, Órgão da 
Administração direta do Poder Executivo Estadual, por meio da Lei Estadual no 
15.773, de 10 de março de 2015, regulamentada pelo Decreto no 31.692, de 23 de 
março de 2015, sendo responsável pela elaboração e execução da política estadual 
de meio ambiente, com o objetivo de exercer a função de proteção e conservação dos 
recursos naturais do Estado do Ceará. Dentro dessa nova estrutura organizacional, 
cabe, em linhas gerais, a Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social 
(COEAS): coordenar, programar e articular a Política Estadual de Educação 
Ambiental, de forma participativa e democrática, possibilitando a integração dos 
diversos setores interessados, através das seguintes atribuições: Orientar e avaliar os 
trabalhos de competência das Células de Educação Ambiental e Gestão 
compartilhada; Definir diretrizes, programas e planos para integração e 
compatibilização das ações de Educação Ambiental no âmbito do Estado do Ceará; 
Promover o estabelecimento de parcerias junto à instituições públicas, privadas e 
terceiro setor, visando a implementação de ações de Educação Ambiental e 
Articulação Social; Elaborar e acompanhar a implementação da Agenda 21 Estadual 
e incentivar a criação das Agendas 21 local; Apoiar fóruns de discussões sobre a 
Educação Ambiental e Articulação Social; Coordenar os eventos de educação 
ambiental; Organizar e atualizar o cadastro permanente de educadores e de 
instituições relacionados à educação ambiental; Executar outras atividades correlatas. 
Já, a Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, por meio da Coordenação de 
Diversidade e Inclusão Educacional desenvolve junto às escolas indígenas e do 
campo, atividades Permaculturais como ação estratégica de disseminação de 
conhecimentos e práticas que contribuam para uma convivência harmoniosa e 
produtiva com o meio ambiente. 

2.5. A cartilha como instrumento educativo 

 
As cartilhas são uma espécie de guia, tendo como proposta ser um caminho 
para as pessoas alcançarem, de maneira organizada, o conhecimento 
pretendido. Diferentemente dos folders, elas têm um formato parecido com 
os livros e, desta forma, não são tão facilmente descartadas. As cartilhas 
ficam guardadas com as pessoas que imaginam usá-las algum dia. Outra 
característica importante é que este tipo de material geralmente é distribuído 
gratuitamente, podendo atingir a várias camadas da sociedade e ocupando 
um importante papel no processo educacional. (Mascarenhas, 2003, p.54). 

 
Portela (2011) ressalta algumas das etapas necessárias para a elaboração da cartilha, 
tais como: a definição do objetivo, a escolha do público a quem o conteúdo é 
destinado, estruturação da cartilha, o conteúdo; a linguagem, entre outras. 
 

Quando bem elaboradas, as cartilhas são bastante úteis e eficientes como 
instrumentos informativos e educativos, principalmente se empregadas com 
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conservação da fauna e flora; Resíduos sólidos; Incentivo a agroecologia; e 
Convivência com o semiárido. 
A Educação Ambiental não formal, segundo o Art.8º, da referida Lei, consiste em 
ações e práticas educativas destinadas à sensibilização, mobilização e organização 
da sociedade civil para a participação, nas ações de defesa da qualidade do Meio 
Ambiente. Em 2015, é criada a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, Órgão da 
Administração direta do Poder Executivo Estadual, por meio da Lei Estadual no 
15.773, de 10 de março de 2015, regulamentada pelo Decreto no 31.692, de 23 de 
março de 2015, sendo responsável pela elaboração e execução da política estadual 
de meio ambiente, com o objetivo de exercer a função de proteção e conservação dos 
recursos naturais do Estado do Ceará. Dentro dessa nova estrutura organizacional, 
cabe, em linhas gerais, a Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social 
(COEAS): coordenar, programar e articular a Política Estadual de Educação 
Ambiental, de forma participativa e democrática, possibilitando a integração dos 
diversos setores interessados, através das seguintes atribuições: Orientar e avaliar os 
trabalhos de competência das Células de Educação Ambiental e Gestão 
compartilhada; Definir diretrizes, programas e planos para integração e 
compatibilização das ações de Educação Ambiental no âmbito do Estado do Ceará; 
Promover o estabelecimento de parcerias junto à instituições públicas, privadas e 
terceiro setor, visando a implementação de ações de Educação Ambiental e 
Articulação Social; Elaborar e acompanhar a implementação da Agenda 21 Estadual 
e incentivar a criação das Agendas 21 local; Apoiar fóruns de discussões sobre a 
Educação Ambiental e Articulação Social; Coordenar os eventos de educação 
ambiental; Organizar e atualizar o cadastro permanente de educadores e de 
instituições relacionados à educação ambiental; Executar outras atividades correlatas. 
Já, a Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, por meio da Coordenação de 
Diversidade e Inclusão Educacional desenvolve junto às escolas indígenas e do 
campo, atividades Permaculturais como ação estratégica de disseminação de 
conhecimentos e práticas que contribuam para uma convivência harmoniosa e 
produtiva com o meio ambiente. 

2.5. A cartilha como instrumento educativo 

 
As cartilhas são uma espécie de guia, tendo como proposta ser um caminho 
para as pessoas alcançarem, de maneira organizada, o conhecimento 
pretendido. Diferentemente dos folders, elas têm um formato parecido com 
os livros e, desta forma, não são tão facilmente descartadas. As cartilhas 
ficam guardadas com as pessoas que imaginam usá-las algum dia. Outra 
característica importante é que este tipo de material geralmente é distribuído 
gratuitamente, podendo atingir a várias camadas da sociedade e ocupando 
um importante papel no processo educacional. (Mascarenhas, 2003, p.54). 

 
Portela (2011) ressalta algumas das etapas necessárias para a elaboração da cartilha, 
tais como: a definição do objetivo, a escolha do público a quem o conteúdo é 
destinado, estruturação da cartilha, o conteúdo; a linguagem, entre outras. 
 

Quando bem elaboradas, as cartilhas são bastante úteis e eficientes como 
instrumentos informativos e educativos, principalmente se empregadas com 

 

objetivos bem definidos e como um elemento adicional no contexto de 
estratégias ou planos mais amplos de comunicação e ensino. Podem ser 
utilizadas por estudantes, como material de pesquisa sobre temas 
particulares, por professores, como apoio na realização de atividades em sala 
de aula, assim como para orientação de trabalhadores, jovens envolvidos em 
atividades de ONGs ou por qualquer cidadão comum interessado em 
aprimorar seus conhecimentos acerca de um determinado tema (Collares; 
Ruaro, 1997, p.35). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipos de pesquisa 

Consiste numa pesquisa exploratória, quanto ao objeto. Como afirma Severino (2007, 
p.123) “busca apenas levantar informações sobre determinado objeto, delimitando 
assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”. 
Quanto aos procedimentos trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. Em 
relação a pesquisa documental, Godoy (1995, p. 21) afirma: “[...] exame de materiais 
de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem 
ser reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações complementares [...]”. 
Ainda, sobre a pesquisa documental:  
 

 [...] tem-se como fonte documento no sentido amplo, ou seja, não só de 
documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais 
como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nesses casos, os 
conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 
ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 
investigação e análise. (Severino, 2007, p.122). 

 

3.2. Elaboração da cartilha 

Para a elaboração da cartilha foi realizado um levantamento de dados referente aos 
conceitos, éticas e princípios da Permacultura, sobre a Educação Ambiental, 
Agricultura Familiar e suas relações nos âmbitos nacional e estadual, bem como, a 
existência e atuação dos programas institucionais e projetos locais envolvendo essas 
conexões. 
Esse levantamento utilizou, além da CARTAGRI, as cartilhas, a seguir: Manejo da 
Água Rio Limpo e Comunidade Integrada; Introdução a Permacultura; Agroecologia – 
plante esta ideia, entre outras. Os livros consultados sobre Permacultura foram 
essenciais, entre eles: Os Fundamentos da Permacultura; Introdução a Permacultura; 
Permacultura: princípios e caminhos além da sustentabilidade; A Escola Sustentável: 
Eco-Alfabetizando pelo Ambiente; Soluções Sustentáveis- Permacultura na 
Agricultura Familiar, entre outros. As Monografias sobre Permacultura foram de 
relevante contribuição para o resultado dessa pesquisa, tais como: A Permacultura 
como dispositivo de ressignificação do espaço geográfico; Permacultura e soluções 
urbanas sustentáveis; Permacultura: as técnicas, o espaço, a natureza e o homem; A 
inserção da Permacultura e a Educação Ambiental como instrumentos para a redução 
de aterros sanitários e lixões. As referências dos materiais aqui citados encontram-se 
em tópico específico. 
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Após o exame de todo material, decidiu-se sobre as práticas ou técnicas a serem 
utilizadas na cartilha e relacionadas com os princípios éticos e de design da 
Permacultura bem como, sobre as ilustrações e os textos a serem utilizados de modo 
que a mencionada cartilha tenha uma linguagem clara e acessível aos agricultores 
familiares. 

3.3. A cartilha do agricultor 

Em 2010, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, por meio das 
Coordenadorias de Educação, Extensão e Educação Ambiental e Florestal , publica a 
Cartilha do Agricultor – CARTAGRI Orientações Básicas, com vinte e três páginas, 
voltada para o (a) agricultor(a) para ser utilizada no curso para Agentes 
Multiplicadores Rurais juntamente com o álbum seriado Curso para Agentes 
Multiplicadores Rurais Multiplicando Fortalecendo a Agricultura Sustentável. Com o 
objetivo de servir como uma ferramenta de interação e promoção do diálogo com 
homens e mulheres, agricultores do Ceará, numa relação de parceria para a 
transformação da realidade local. (Cartagri, 2010). 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

Em suas atividades voltadas a educação ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente 
cria dispositivos para serem dialogados junto as comunidades rurais. Nesse sentido, 
a Cartilha do Agricultor, Orientações básicas – CARTAGRI é o material utilizado no 
curso para agentes multiplicadores rurais. 
A CARTAGRI se propõe a ser:  
 

Esta ferramenta é importante para o(a) agricultor(a) ter, de maneira objetiva, 
esclarecimentos sobre práticas ambientalmente corretas, buscando a 
sensibilização diante da questão ambiental, social, econômica, local e 
regional, bem como a promoção da agricultura sustentável integrada aos 
princípios ecológicos, servindo de instrumento de formação e orientação 
técnica para esse segmento social. (Cartagri, 2010). 

 
Na busca de uma consciência e sensibilização com o meio rural, a Permacultura é 
uma ferramenta eficiente para a agricultura sustentável. Isto porque, é nos sistemas 
naturais que a Permacultura tem o modelo ideal para os sistemas sustentáveis que 
são regidos pelos princípios ecológicos como:ciclagem de nutrientes, diversidade 
biológica, sucessão natural, necessidades energéticas e inter-relação. 
Na Permacultura o planejamento é realizado a partir de uma base conceitual 
fundamentada em princípios éticos e de design. A ética permeia todos os aspectos 
dos sistemas ambientais, sociais, econômicos e comunitários. Nesse contexto, a 
cartilha proposta aborda cinco temas associados com a Permacultura, de acordo com 
o sumário: Agricultura sustentável com base nos princípios da Permacultura, Floresta 
de alimentos, Práticas de conservação do solo, Permacultura e água e Defensivos 
agrícolas naturais. 
O texto de apresentação da cartilha traz o objetivo inicial desse material que é difundir 
os conhecimentos sobre a Permacultura para as comunidades rurais podendo ser 
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Após o exame de todo material, decidiu-se sobre as práticas ou técnicas a serem 
utilizadas na cartilha e relacionadas com os princípios éticos e de design da 
Permacultura bem como, sobre as ilustrações e os textos a serem utilizados de modo 
que a mencionada cartilha tenha uma linguagem clara e acessível aos agricultores 
familiares. 

3.3. A cartilha do agricultor 

Em 2010, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, por meio das 
Coordenadorias de Educação, Extensão e Educação Ambiental e Florestal , publica a 
Cartilha do Agricultor – CARTAGRI Orientações Básicas, com vinte e três páginas, 
voltada para o (a) agricultor(a) para ser utilizada no curso para Agentes 
Multiplicadores Rurais juntamente com o álbum seriado Curso para Agentes 
Multiplicadores Rurais Multiplicando Fortalecendo a Agricultura Sustentável. Com o 
objetivo de servir como uma ferramenta de interação e promoção do diálogo com 
homens e mulheres, agricultores do Ceará, numa relação de parceria para a 
transformação da realidade local. (Cartagri, 2010). 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

Em suas atividades voltadas a educação ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente 
cria dispositivos para serem dialogados junto as comunidades rurais. Nesse sentido, 
a Cartilha do Agricultor, Orientações básicas – CARTAGRI é o material utilizado no 
curso para agentes multiplicadores rurais. 
A CARTAGRI se propõe a ser:  
 

Esta ferramenta é importante para o(a) agricultor(a) ter, de maneira objetiva, 
esclarecimentos sobre práticas ambientalmente corretas, buscando a 
sensibilização diante da questão ambiental, social, econômica, local e 
regional, bem como a promoção da agricultura sustentável integrada aos 
princípios ecológicos, servindo de instrumento de formação e orientação 
técnica para esse segmento social. (Cartagri, 2010). 

 
Na busca de uma consciência e sensibilização com o meio rural, a Permacultura é 
uma ferramenta eficiente para a agricultura sustentável. Isto porque, é nos sistemas 
naturais que a Permacultura tem o modelo ideal para os sistemas sustentáveis que 
são regidos pelos princípios ecológicos como:ciclagem de nutrientes, diversidade 
biológica, sucessão natural, necessidades energéticas e inter-relação. 
Na Permacultura o planejamento é realizado a partir de uma base conceitual 
fundamentada em princípios éticos e de design. A ética permeia todos os aspectos 
dos sistemas ambientais, sociais, econômicos e comunitários. Nesse contexto, a 
cartilha proposta aborda cinco temas associados com a Permacultura, de acordo com 
o sumário: Agricultura sustentável com base nos princípios da Permacultura, Floresta 
de alimentos, Práticas de conservação do solo, Permacultura e água e Defensivos 
agrícolas naturais. 
O texto de apresentação da cartilha traz o objetivo inicial desse material que é difundir 
os conhecimentos sobre a Permacultura para as comunidades rurais podendo ser 

 

usado como material didático de apoio para as capacitações de agentes 
multiplicadores rurais realizado pela Secretaria do Meio Ambiente. 
Segundo Souza (2009, p. 111), “Os recursos didáticos não devem ser utilizados de 
qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que deverá saber 
como utilizá-lo para alcançar o objetivo proposto por sua disciplina”. 
O texto presente na cartilha traz as temáticas de maneira contextualizada 
oportunizando a inserção de novas informações ao material, como podemos observar 
no tópico 1: Agricultura sustentável com base nos princípios da Permacultura. 
De acordo com Sperber e Wilson (1986, p. 109) o contexto permite a relação entre 
informações velhas e novas, resultando em uma implicação envolvendo ambas. 
Sendo que o processo de aprendizagem das novas informações ocorre à medida que 
o assunto encontra-se previamente contextualizado. 
Nesse tópico, cuidou-se de trazer esclarecimentos sobre a diferença entre a 
agricultura convencional e sustentável, fazendo a introdução da Permacultura, como 
modelo de uma agricultura sustentável, oportunizando a aproximação do agricultor 
com a temática, necessário ao processo de construção de conhecimento. 
Como afirma Legan (2007, p.5), os métodos orgânicos e ecológicos utilizados pela 
Permacultura equilibra o ecossistema local, garantindo força e resistência e 
abundância da plantação. 
No tópico 2, a cartilha traz esclarecimentos sobre a Floresta de alimentos, sobre a 
criação de abelhas sem ferrão, sobre os tratores vivos, sobre as valas de infiltração, 
entre outros assuntos relacionados, que são abordados em associação com os 
princípios de design acompanhados de ilustrações que aproximam o agricultor da 
experiência no conhecimento da técnica. 
O tópico 3, com o título Práticas de conservação do solo está presente na CARTAGRI 
e traz novas informações e esclarecimentos com a temática “banheiro seco 
compostável” técnica aplicável no ambiente rural além de, “cobertura vegetal”, 
“minhocário” e “compostagem”. Todas essas técnicas estão associadas aos princípios 
permaculturais, de modo a aproximar o agricultor familiar sobre a importância do 
planejamento e a sustentabilidade da propriedade rural. 
No tocante ao desenvolvimento rural, o uso de práticas e modelos de produção 
insustentáveis tem levado à exaustão dos recursos naturais e a migração das famílias 
para as cidades. Nesse contexto, é de suma importância buscar o equilíbrio entre a 
proteção do meio ambiente, o uso dos recursos naturais e a garantia de condições 
dignas de vida no meio rural. 
O tópico 4, Permacultura e água associa os princípios de “capte e armazene energia” 
e “obtenha rendimento” aos sistemas de aproveitamento da água da chuva, de 
reciclagem de água cinza, ao círculo de bananeira e ao sistema de tratamento de água 
negra. 
O tópico 5, trata dos defensivos agrícolas naturais com informações sobre o controle 
de ervas daninhas, sobre o controle de pragas, sobre acumuladores dinâmicos que 
servem para plantar ao redor das árvores e na horta para prevenir a invasão de pragas 
e para colocar no biofertilizante ou usar como cobertura morta, plantas companheiras, 
que são plantas que agem como parceiras de outras levando ao equilíbrio ecológico, 
sementes e bomba de sementes. 
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O mencionado tópico faz a associação das práticas exemplificativas no texto com os 
princípios Permaculturais, em especial: “integrar ou invés de segregar” que mostra 
detalhadamente os vários tipos de relacionamento que aproximam os elementos em 
sistemas mais estreitamente integrados, e os métodos de design mais avançados de 
comunidades de plantas, animais e pessoas para obter os benefícios desses 
relacionamentos; “use e valorize a diversidade” enfatizando que a diversidade reduz 
a vulnerabilidade à uma variedade de doenças e que sistemas pequenos e lentos são 
mais fáceis de manter do que os grandes, fazendo melhor uso dos recursos locais e 
produzindo resultados mais sustentáveis. 

5. CONCLUSÕES 

A Permacultura convida o ser humano para uma convivência harmônica e mais 
integrada com a natureza com reflexões sobre sua atuação no meio ambiente e nas 
mudanças climáticas. Nesse sentido, a apropriação dos conhecimentos sobre os 
princípios éticos e de design pelos agricultores familiares coopera para a quebra de 
padrões de modo de vida no meio rural e uma produção de alimentos sadios. 
O desafio em elaborar a Cartilha do agricultor: princípios da Permacultura em ação 
vieram com a necessidade de produzir um guia voltados aos agricultores familiares, 
alicerçado nos princípios éticos e de design que norteiam as interações e conexões 
com o ambiente rural de modo, sustentável, produtivo e em equilíbrio com a natureza. 
Dessa forma a contribuição do presente trabalho para o avanço do conhecimento 
sobre a Permacultura se dá pela difusão de estratégias e tecnologias ecológicas 
simples e eficientes para o planejamento de uma propriedade rural baseadas nos 
princípios que regem os sistemas naturais, mas desconhecidas pela maioria dos 
agricultores familiares e governos, geradoras novas iniciativas e políticas públicas 
para a preservação ambiental e o desenvolvimento de uma agricultura rural 
sustentável. 
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O mencionado tópico faz a associação das práticas exemplificativas no texto com os 
princípios Permaculturais, em especial: “integrar ou invés de segregar” que mostra 
detalhadamente os vários tipos de relacionamento que aproximam os elementos em 
sistemas mais estreitamente integrados, e os métodos de design mais avançados de 
comunidades de plantas, animais e pessoas para obter os benefícios desses 
relacionamentos; “use e valorize a diversidade” enfatizando que a diversidade reduz 
a vulnerabilidade à uma variedade de doenças e que sistemas pequenos e lentos são 
mais fáceis de manter do que os grandes, fazendo melhor uso dos recursos locais e 
produzindo resultados mais sustentáveis. 

5. CONCLUSÕES 

A Permacultura convida o ser humano para uma convivência harmônica e mais 
integrada com a natureza com reflexões sobre sua atuação no meio ambiente e nas 
mudanças climáticas. Nesse sentido, a apropriação dos conhecimentos sobre os 
princípios éticos e de design pelos agricultores familiares coopera para a quebra de 
padrões de modo de vida no meio rural e uma produção de alimentos sadios. 
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vieram com a necessidade de produzir um guia voltados aos agricultores familiares, 
alicerçado nos princípios éticos e de design que norteiam as interações e conexões 
com o ambiente rural de modo, sustentável, produtivo e em equilíbrio com a natureza. 
Dessa forma a contribuição do presente trabalho para o avanço do conhecimento 
sobre a Permacultura se dá pela difusão de estratégias e tecnologias ecológicas 
simples e eficientes para o planejamento de uma propriedade rural baseadas nos 
princípios que regem os sistemas naturais, mas desconhecidas pela maioria dos 
agricultores familiares e governos, geradoras novas iniciativas e políticas públicas 
para a preservação ambiental e o desenvolvimento de uma agricultura rural 
sustentável. 
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RESUMO 

Em virtude da degradação ambiental, tem-se presenciado cada vez mais a carência 
de espaços verdes no cenário urbano, onde o ser humano possa ter contato com a 
natureza. Na capital do Estado do Ceará/Brasil existe uma riqueza natural de grande 
relevância, o Parque do Cocó. Faz 40 anos que este parque existe de fato no 
imaginário da população, mas não de direito, integrado a um sistema formal de 
Unidades de Conservação. Para melhor compreender essa conjuntura histórica, o 
presente artigo faz uma análise comparativa das diversas propostas de poligonais que 
foram lançadas, a fim de tentar subsidiar a tomada de decisão do Chefe do Executivo 
quanto a cumprir essa demanda social e ambiental de regularizar o Parque do Cocó. 
A pesquisa utilizou o banco de dados dos arquivos digitais das poligonais propostas, 
utilizou o embasamento jurídico dos principais aspectos referentes à legislação 
ambiental e urbanística da área de estudo e por meio da identificação das principais 
unidades geoambientais pode compreender e discutir a inclusão ou exclusão de 
componentes socioambientais de cada poligonal. O artigo sugere que mesmo os 
territórios não contemplados na poligonal oficial de parque recém criada devem ser 
protegidos integralmente por serem APP. Seus inúmeros serviços ecossistêmicos 
apontam para a demanda de incorporação de outros espaços ainda não 
contemplados. 

Palavras-chave: Unidade de Conservação;  Parque do Cocó;  Poligonais;  Dunas; 
Manguezal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No mundo atual e bastante urbanizado tem-se cada vez mais carência de espaços 
verdes, onde o ser humano possa ter contato com a natureza. A degradação ambiental 
ter tornados estes espaços cada vez menores. A Capital do Estado do Ceará (Brasil), 
Fortaleza, possui uma grande riqueza natural e que tem sido bastante procurada pelos 
fortalezenses. Esse espaço verde é o Parque do Cocó. Importante mencionar que nas 
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rodas de conversa e noticiários7, tem-se difundido, há muitos anos, na sociedade 
fortalezense de que o parque existia de fato e não de direito. Concretamente, o Parque 
do Cocó só foi considerado formalmente uma Unidade de Conservação Proteção 
Integral recentemente no dia 04 de junho de 2017. Perduraram 40 anos existindo de 
fato no imaginário da população, mas não de direito, integrado a um sistema formal 
de Unidades de Conservação. 

Essa riqueza verde está encravada no coração de Fortaleza, e tem perdido espaço, 
historicamente, para diversas intervenções públicas e particulares, em ocupações 
residenciais e comerciais. O rio Cocó e seu entorno tem sido uma pauta recorrente do 
movimento ambiental (Costa, 2014), que aponta para a necessidade de 
regulamentação, na forma de um Parque Estadual adequado ao Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação – SNUC. Esta luta vem sido travada há 40anos e deve 
continuar. 
Borralho (2017) cita as questões históricas de conflitos referentes à área, os entraves 
e desafios à criação e regulamentação de Unidades de Conservação no entorno do 
rio Cocó, em seu baixo curso. Informa que esse “projeto tem sido prometido e não 
cumprido várias vezes no decorrer de sucessivos governos” (Borralho, 2017, p.35). 
Essa indecisão tem contribuído para a perda de áreas ambientalmente relevantes, 
ameaçando mais aindaa integridade dos ecossistemas do entorno do rio Cocó. 
O presente artigo trata das diversas propostas de poligonais que foram lançadas no 
decorrer dos tempos, elaboradas em cada tempo para tentar subsidiar a tomada de 
decisão do Chefe do Executivo quanto a cumprir essa demanda social, e que também 
se tornou uma demanda política do cenário ambiental. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia da pesquisa requereu a captação de dados espaciais (arquivo digital) 
das várias poligonais já elaboradas como propostas para a regulamentação do Parque 
do Cocó. Esta base de dados foi disponibilizada pelo setor de geoprocessamento da 
Secretaria do Meio Ambiente. Foi feita a compilação destes desenhos de poligonais e 
apartir daí analisada comparativamente do ponto de vista quantitativo (extensão) e 
qualitativo (incorporação de territórios relevantes ambientalmente). 
Também foram estudados os principais aspectos jurídicos referentes à evolução da 
legislação ambiental e urbanística pertinentes à área de estudo. 
Mediante o recurso de visualização de imagens históricas de satélite do software 
Google Earth foi possível fazer uma análise multitemporal (de 2003 a 2017) para 
verificar a evolução da ocupação antrópica, e o recuo das poligonais. 
O uso da ferramenta do Modelo Digital de Terreno (MDT), por meio das curvas de 
nível e da base altimétrica (dados de altitude/altura) forneceu bases para identificar 
as unidades geoambientais, tais como o campo de dunas de diferentes gerações e 
sua categorização como espaço territorial especialmente protegido (Área de 
Preservação Permanente - APP), bem como a planície flúvio-marinha. 
A ferramenta Modelo Digital de Terreno – MDT foi gerada por meio de interpolação 
geoestatística, através da ferramenta 3D Analyst/CreateTIN, no software ArcGis 9.3, 

                                                           
7http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/parque-do-coco-existe-de-fato-e- nao-
de-direito-1.291804 
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a partir de curvas de nível fornecidas pela Prefeitura Municipal deFortaleza - PMF 
(1995). 
Os trabalhos de campo foram realizados a fim de avaliar criteriosamente cada 
poligonal proposta, observando o seu contorno e verificando a inclusão ou exclusão 
de áreas relevantes ambientalmente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Historicamente, a área no entorno do rio Cocó tem sido demandada para se 
transformar em Parque. Parque é um tipo de Unidade de Conservação de Proteção 
Integral, de posse e domínio público, e que tem como objetivo básico a preservação 
de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 
de turismo ecológico, conforme artigo 11 da Lei Federal Nº 9985/2000: 
O Parque do Cocó fica localizado no baixo curso da bacia hidrográfica do rio 
homônimo (Borralho, 2017). É caracterizado por um complexo estuarino, com extenso 
manguezal e que desempenha funções ecológicas fundamentais para a regulação 
dos ambientes da região costeira tropical (Borralho, 2017), tais como elevada 
capacidade de sequestrar e imobilizar o dióxido de carbono (CO2) e demais gases de 
efeito estufa (Murray et al., 2010; AGEDI, 2014); amenização de eventos climáticos 
extremos (Husrin; Strusinska; Oumeraci, 2012); controle de erosão pelas raízes de 
mangue e estabilização física da linha de costa (Pessoa, 2002); retenção de 
sedimentos terrestres de escoamento superficial (Pessoa, 2002); “filtrobiológico” de 
sedimentos, nutrientes e até mesmo poluentes, o que atenua o assoreamento e a 
contaminação das águas costeiras (Pessoa, 2002); fonte de renda e alimento 
(Fernandes Sobrinho, 2008); abrigo  de biodiversidade, sendo considerado um 
“habitat crítico”, na forma de berçário para moluscos, crustáceos e peixes (Pessoa, 
2002; Rocha et al., 2008); exportação de matéria orgânica para o estuário e áreas 
costeiras adjacentes (Pessoa, 2002); fonte de produtos naturais diversos; proteção e 
controle contra salinização de lençóis freáticos; suporte biológico e físico a outros 
ecossistemas costeiros; aumento do desenvolvimento da pesca em geral através do 
fornecimento de detritos; produção de oxigênio; influência nos climas locais e no clima 
global; habitat e suporte a atividades de subsistência de comunidades tradicionais 
(pescadores, marisqueiras, índios e agricultores); valores  espirituais, culturais, 
religiosos e hereditários; inspiração artística; fonte de informação educacional e 
científica; turismo e recreação;vinculação a rotas migratórias de aves (Barbier; Cox, 
2004; IBAMA, 2005; Relatório GT – Carcinicultura da Câmara Federal, 2005; Aragão, 
2004; Rönnbäck, 1999; Vannucci, 1999;Tupinambá,1994). 
Assim como as dunas, os manguezais são importantíssimos do ponto de vista 
ecológico, sendo consideradas Áreas de Preservação Permanente - APP, protegidos 
pelo Novo Código Florestal (Lei Federal Nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, no seu 
Art.4º). Além disso, são considerados ecossistemas associados à Mata Atlântica, de 
acordo com a Lei Federal Nº 11.428/2006. Esta previsão reforça a importância da 
conservação e recuperação ambiental destes ecossistemas. 
No entorno do rio Cocó são abrigadas algumas centenas de hectares de dunas. Como 
as propostas governamentais historicamente tem focado mais nos recursos hídricos, 
muitos hectares de dunas ficaram de fora da proposta dos decretos originais. Borralho 
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(2017) destaca que o campo de dunas desempenha funções ecológicas relevantes, 
tais como abrigo da biodiversidade, se constituindo como habitat para diferentes 
espécies da fauna e da flora (Claudino-Sales, 2010); fonte de transporte eólicos de 
sedimentos (as dunas podem ser fontes de sedimento para outras regiões costeiras) 
(v); possui beleza cênica e paisagística, com relevante significado ecológico e 
arqueológico, conforme Resolução Conama Nº 341/2003; estabilização da linha de 
costa e mitigação da erosão costeira (marinha e fluvial) (Claudino-Sales, 2010); 
captadoras de águas pluviais, recarga do lençol freático, auxilia na perenidade dos 
rios e no controle de cheias urbanas (Claudino-Sales, 2010). 
Borralho (2017) reitera que, diante de toda importância e potenciais supracitados, o 
movimento ambiental, e sociedade, sempre requereu a criação formal do parque. 
Antes mesmo dos decretos estaduais do Parque Ecológico do Rio Cocó, foi assinado 
em 1986 o primeiro decreto (municipal) de proteção do rio Cocó em si, criando a Área 
de Proteção Ambiental do Vale do Cocó. Só que essa Unidade de 
Conservaçãomunicipal nãoteveamesma visibilidade e conhecimento público que a 
pretensa UC Estadual, que começaram a ter o olhar do ente estadual quando da 
expedição dos decretos expropriatórios de numeração 20.253/1989e 22.587/1993. O 
Parque Ecológico do Cocó acabou não sendo criado formalmente, pois a 
desapropriação de terrenos particulares não ocorreu e os decretos caducaram. A 
pretensa expropriação gerou uma série de demandas judiciais, solicitando 
indenizações milionárias e ainda, os decretos também não teriam validade jurídica em 
concordância com o disposto no SNUC, conforme Azevedo (2014). 
A área do Parque inicial (decretos de 1989 e 1993), compreendida no trecho entre a 
BR-116 à foz do rio Cocó, perfaz um total de 1.155,2 hectares, segundo a SEMACE8. 
Entretanto, por meio do arquivo shape da poligonal encontra da no setor de 
geoprocessamento da SEMACE, o total é de 1.046,28 hectares. 
Segundo Borralho (2017), a cobrança por esta criação formal, historicamente, recaiu 
mais ao ente estadual do que ao municipal, pelos imples fato de o Estado ter expedido 
decretos expropriatórios para a sua formalização como parque estadual. O município 
criou uma APA e um parque urbano (Adahil Barreto), este em um trecho pouco 
extenso próximo ao rio (cerca de 10 hectares). Nesse sentido, a expectativa da 
sociedade sempre foi que o ato de criação fosse proveniente do governador. Como a 
pressão política foi maior para o Estado, o mesmo formou Grupos de trabalho para 
indicar propostas para a formalização da criação do parque. 
Mediante a consulta das poligonais sugeridas pelos grupos de trabalho que trataram 
a questão, foi elaborada uma imagem (Figura 1) com as propostas de poligonais. Além 
das propostas dos decretos originais, estão representadas 12 poligonais sugeridas de 
2007/2008 para cá, por meio do banco de dados do setor de geoprocessamento da 
SEMA. Cabe mencionar que estas propostas foram coordenadas por entes estaduais 
(dentro da estrutura do governo estadual), e que tiveram a participação de outros 
entes municipais e federais. 
Para fins comparativos, a última poligonal, oficial de 2017 e coordenada pela SEMA, 
está de vermelho na Figura1. Para facilitar a compreensão e de forma mais detalha 
da, a poligonal SEMA 2017 foi também isolada das demais e ficou em uma imagem à 
parte, sem as camadas de outras poligonais. 

                                                           
8http://www.semace.ce.gov.br/2010/12/paque-ecologico-do-rio-coco/ 
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extenso próximo ao rio (cerca de 10 hectares). Nesse sentido, a expectativa da 
sociedade sempre foi que o ato de criação fosse proveniente do governador. Como a 
pressão política foi maior para o Estado, o mesmo formou Grupos de trabalho para 
indicar propostas para a formalização da criação do parque. 
Mediante a consulta das poligonais sugeridas pelos grupos de trabalho que trataram 
a questão, foi elaborada uma imagem (Figura 1) com as propostas de poligonais. Além 
das propostas dos decretos originais, estão representadas 12 poligonais sugeridas de 
2007/2008 para cá, por meio do banco de dados do setor de geoprocessamento da 
SEMA. Cabe mencionar que estas propostas foram coordenadas por entes estaduais 
(dentro da estrutura do governo estadual), e que tiveram a participação de outros 
entes municipais e federais. 
Para fins comparativos, a última poligonal, oficial de 2017 e coordenada pela SEMA, 
está de vermelho na Figura1. Para facilitar a compreensão e de forma mais detalha 
da, a poligonal SEMA 2017 foi também isolada das demais e ficou em uma imagem à 
parte, sem as camadas de outras poligonais. 

                                                           
8http://www.semace.ce.gov.br/2010/12/paque-ecologico-do-rio-coco/ 

 

Discorrendo quanto à análise comparativa, Borralho (2017) destaca qualitativamente 
o trabalho elaborado pelo GT (Grupo de Trabalho) CONPAM9 2007/08 quanto à 
proposta de criação do parque. Uma poligonal extensa com 1.312 hectares e que tinha 
como meta proteger vários ecossistemas no entorno do rio Cocó, inclusive boa parte 
do campo de dunas. Uma duna milenar tipo parabólica foi incluída na proposta. No 
outro ano, este ecossistema importante foi criado por ato municipal (Lei Nº 
9.502/2009), se denominando Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 
Municipal das Dunas do Cocó. A proposta também tinha uma boa abrangência na 
interseção do rio Cocó com o rio Coaçu. 
Depois teve a proposta do IDACE em 2010, que também era bem extensa, e que 
pretendia proteger bem as dunas no entorno do rio, inclusive incluindo a ARIE 
Municipal das Dunas do Cocó, criada em 2009 pela Lei Municipal Nº 9.502. Também 
englobava o Parque Adahil Barreto (municipal), avançava também na interseção do 
rio Cocó com o rio Coaçu, mas deixavade fora a foz do rio. A proposta do IDACE teve 
ainda uma precisão maior em virtude de ter sido realizada com GPS Geodésico. Em 
2009, foi firmado um Convênio entre a SEMACE10 (que na época gerenciava as 
unidades de conservação estaduais) e o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos 
da UECE – IEPRO. O Convênio de Nº 15/2009 é referente à cooperação Técnica e 
Científica entre a SEMACE e o UECE/IEPRO. Em 2010, foi feita uma proposta para 
criação do Parque Estadual do Rio Cocó com 13 km² (1.300 hectares) e mais três 
unidades de conservação: ARIE do Estuário do Rio Cocó, Corredor Ecológico do Cocó 
e APA do Sistema Pacoti-Riachão. Para o Parque Estadual do Rio Cocó foi prevista 
uma área de zona de amortecimento de 32.14km²(3.214 hectares). 
As propostas seguintes, dispostas no mapa (Figura1), numeradas de 01 a 08, bem 
como a proposta final do Decreto, foram elaboradas sob a coordenação da Secretaria 
do Meio Ambiente – SEMA, com a participação do GT COCÓ de 2015, criado por meio 
do Decreto Estadual Nº 31.741, de 03 de junho de 2015. Segundo o decreto, o Grupo 
de Trabalho é multiparticipativo e possui a finalidade de elaborar um programa de 
revitalização do rio Cocó e promover a regularização da UC. O GT teve representação 
de órgãos federais, estaduais e municipais. 
De 2015 a 2017, com exceção da proposta final, foram elaboradas cerca de 8 
propostas de poligonal para a delimitação do parque estadual (Figura1). Segundo a 
SEMA (2016), diversas variáveis entraram na formatação das propostas para a 
definição da poligonal, tendo como parâmetros critérios ambientais, legais, sociais, 
políticos e financeiros. 
Em maio de 2016, mediante a discussão e a redefinição das diferentes poligonais, a 
SEMA (representado o GT Cocó) apresentou uma proposta à sociedade cearense, 
para criação de Unidades de Conservação no entorno do Rio Cocó. A proposta previa 
adequação ao SNUC, com proposta de denominação de Parque Estadual do Cocó, 
com uma área total de 1.056 hectares. Além da área de parque, apresentou a proposta 
de 316 hectares de Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), totalizando 1.366 
hectares e área protegida. Portanto a proposta seria um Parque Estadual do Cocó e 
                                                           
9Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente – órgão estadual com status de secretaria, extinto em2015. 

10SEMACEgerenciou asUCestaduaisaté2011, quandoagestãopassouaoConselho de PoliticaseGestão do Meio Ambiente - 
CONPAM,órgão que foiextinto ecriadaa SEMA. 
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mais três ARIEs: 146,63 ha da ARIE Estadual Dunas do Cocó; 158,11 ha da ARIE do 
Rio Cocó e 12,68 ha da ARIE Dunas da Cidade 2000. Foi anunciada que a assinatura 
do governador seria no dia 05 de junho de 2016, Dia Mundial do Meio Ambiente, o 
que não se concretizou. 

. 

Figura1.Mapa comas propostasde poligonais paraacriaçãodoparque. 
(Fonte:Borralho, 2017) 

 
Em termos de precisão cartográfica, esta proposta da SEMA (2016) teve ainda 

uma precisão maior em virtude de ter sido realizada com GPS Geodésico. 
Essa proposta foi apresentada no Ministério Público Federal no mês de abril de 2016, 
por meio do Fórum Permanante pela Implantação do Cocó, sendo discutida e 
rediscutida em algumas reuniões. No dia 06 de maio de 2016 foi apresentada pelo 
secretário estadual de meio ambiente, Artur Bruno, em audiência pública conjunta 
entre a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião foi 
explicada que a metodologia para definir o desenho da poligonal da categoria parque 
era a delimitação dos terrenos de marinha (e acrescidos) por parte da Secretaria do 
Patrimônio da União. Nestas áreas seria feito a emissão da certidão de dominialidade 
da área da União pelo SPU. Como a proposta consiste basicamente nos terrenos de 
marinha situados na Linha do Preamar Médio11 (LPM) da SPU, o Estado receberia a 

                                                           
11 A linha do preamar médio é definida pela média das marés máximas, do ano de 1831 O ano de 1831 é usado para dar garantia 
jurídica, porque é conhecido o fenômeno de mudanças na costa marítima decorrente do movimento da orla. Esses movimentos 
se dão por processos erosivos ou por aterros. A partir da determinação da linha do preamar médio inicia-se a delimitação dos 
terrenos de marinha.  
Fonte:http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/patrimonio-da-uniao/terrenos-de-marinha/o-que-e-a-linha-do-preamar-
medio-lpm 
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dominialidade da União, barateando os custos de indenização sobremaneira. Os ônus 
seriam os aforamentos e taxas de ocupação. 
Ainda nesta audiência pública foi apresentada a proposta de formação de um mosaico 
de áreas protegidas quando somadas aoutras UC’s já legalmente instituídas, sendo: 
1.019,49 ha da Área de Proteção Ambiental – APA da Sabiaguaba; 467,61 ha do 
Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba; 37,80 ha do Parque Linear Adahil Barreto; 
15,72 ha da ARIE Municipal Dunas do Cocó. Nesta proposta o mosaico iria criar uma 
rede de áreas protegidasde 
2.907,44hectares.Foi ainda apresentadooprojeto denominadoPactopelo Cocó(Figura 
10). SEMA(2016, p. 16) propõe estePactopeloCocó através da 
“articulaçãoentrediversasinstânciasdegovernoedasociedadecivil,para 
umaatuaçãoconjuntaembuscadesoluçõeseaçõesconcretasafimde efetivar uma 
maiorproteção dabacia doCocó,desde asnascentes até afoz.” 
Borralho (2017) informa que o Governo Estadual demonstrava estar disposto a 
implementar em 2016, finalmente, a criação das Unidades de Conservação no Cocó, 
que não se concretizou. Isso é sugerido pelo fato de a SEMA ter feito reuniões com 
as comunidades diretamente afetadas, visando cumprir a legislação. De acordo com 
o feed de notícias da SEMA (site institucional) em 2016 e a coluna Econews12, foram 
feitas reuniões e apresentações em cada comunidade diretamente afetada com a 
proposta, entre os dias 17 a 20 de maio. Além disso, foram realizadas duas audiências 
públicas com, sendo uma no dia 27 de maio com Sabiaguaba, Caça e Pesca, Terra 
Prometida II e Casa de Farinha. A audiência do dia 27 de maio foi realizada com muito 
debate e contestação por parte principalmente da Comunidade da Sabiaguaba, que 
não queria sair do seu território nativo por causa da criação do parque. Outra questão 
levantada pelo movimento ambiental foi a de exclusão de algumas áreas de dunas da 
proposta do parque. Além de algumas áreas dunares terem sido excluídas, as que 
estavam contempladas estavam categorizadas como ARIE, sendo que o movimento 
ambiental, de modo geral, defendia a proteção integral como Parque. O receio do 
movimento eram que estas áreas fossem desmatadas e loteadas para implantação 
de edificações. Esta preocupação não foi à toa. Recentemente, durante o processo 
de discussão da atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS)13 de 
Fortaleza, foi aprovada emenda modificativa que revogou a lei que cria a Área de 
Relevante Interesse Ecológico (Arie) das Dunas do Cocó, criada em 2009. E o prefeito 
a sancionou. Por esta área já ter sido projetada para um empreendimento denominado 
“Jardins Fortaleza”, fica aindagação se o ramo imobiliário está por trás de tudo. No 
âmbito estadual, esta ARIE ficou inserida na Zona de Amortecimento do Parque 
Estadual do Cocó recém - regulamentado. De fato, qualquer degradação nesta 
relevante duna milenar também afeta a integridade do Parque do Cocó. 
Conforme se visualiza na proposta da SEMA em 2016 (Figura 2), o Parque é 
constituído basicamente de terrenos de marinha (União) e as ARIEs se situam uma 
nas Dunas do Cocó (próximo à Cidade 2000), outra nas dunas do bairro Dunas e a 
outra ARIE se situa entre a BR 116 e avenida Val Paraíso. 
Importante mencionar, que paralelamente ao GT COCÓ, uma discussão bastante rica 
foi sendo construída sob a coordenação do Ministério Público Federal (MPF/CE). Esta 

                                                           
12http://colunaeconews.blogspot.com.br/2016/05/comunidades-no-entorno-do-rio-coco.html   
13http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.oestadoce.com.br/politica/vereadores-desconhecem-
autor-de-texto-que-revogou-arie-do-coco&num=1&strip=1&vwsrc=0 
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instituição lançou em 29 de janeirod e 2015 manifesto instalando o Fórum Permanente 
pela Implantação do Parque Ecológicodo Cocó, composto pelos três níveis de governo 
e pela sociedade civil. A proposta inicial do Fórum Cocó MPF era de 1.400 hectares 
(Figura3), mas afinal acabou sendo com 1.435 hectares, quefoi a apresentada ao 
Governo Estadual e uma cópia do relatório entregue ao governador. Entre as 
discordâncias com a proposta oficial do governo (proposta 2016) cita-se a exclusão 
da poligonal de parque de cerca de 400 hectares de dunas, sendo uma parte 
contemplada nas ARIEs estaduais, proposta na época pelo governo. 
 

 
Figura2 – Proposta da poligonalda SEMAde2016 

(Fonte:SEMA, 2016) 
 

 
Figura3 – Proposta de poligonaldo FórumMPF 

(Fonte: MPF, 2015) 
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Outra divergência foi a exclusão da Lagoa do Tijolo, próximo ao Conjunto Tasso 
Jereissati e a não inclusão de parte da confluência entre o rio Cocó e Coaçu, na região 
da Sapiranga, bairro Edson Queiroz. 
Outra divergência, apontada em 2016, durante encontro no Fórum, foi a existência da 
comunidade tradicional da Sabiaguaba no Parque, o que não permitiria a sua 
continuidade conforme o SNUC. O governo estadual criou um GT e estudou uma 
alternativa de manter a comunidade tradicional no parque, o que culminou com 
previsão de manutenção desta comunidade no decreto de criação, até a definição de 
sua tradicionalidade por estudos específicos. Por analogia, a Comunidade Casa de 
Farinha também deverá ser contemplada com os estudos. 
Em 2017 o governo expede o Decreto Estadual Nº 32.248 (07 dejunho), que cria 
formalmente o Parque Estadual do Cocó. Na nova proposta, as ARIEs estaduais não 
mais existem e a proposta fica unicamente como parque. 
Nesta nova e última proposta (Figura4), toda a poligonal fica como de proteção 
integral, na categoria Parque Estadual, totalizando 1.571,29 hectares. O Parque 
Estadual do Cocó ficou dividido entre dois trechos separados pela BR-116, sendo o 
Trecho 01 com 490,55 hectares, que vai da Barragem Cocó até a BR-116 e o Trecho 
02 com 1.080,74 hectares, que vai da BR 116 até a foz. A poligonal aumenta em 
relação ao perímetro e ao comprimento, pois vai da foz até a Barragem Cocó. Quanto 
à largura, ela diminui no trecho tradicionalmente conhecido como Parque do Cocó (BR 
116 até a foz). Nesta proposta ficou de fora o campo de dunas de diferentes gerações 
conhecidas popularmente como Dunas do Cocó (bairro Cocó), Dunas da Cidade 2000 
(bairros Cocó e Dunas) e Dunas da Praia do Futuro (bairro Dunas e Praia do Futuro 
II). Incluiu a área do Parque Adahil Barreto, antes sob gestão municipal. Um aspecto 
positivo é que esta poligonal aumenta a proteção legal ao rio Cocó, abrangendo todo 
o trecho que corta o Município de Fortaleza, e parte de Pacatuba, Maracanaú e 
Itaitinga. 
Diante do cenário nacional de flexibilização da legislação ambiental e de desafetação 
de territórios especialmente protegidos, tais como as unidades de conservação, a 
criação formal do parque deixa um legado para asociedade, podendo ser uma vitória 
com ressalvas, considerando que a extensão não seja a ideal e que outros territórios 
relevantes não tenham sido contemplados. 
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Figura4 – Poligonal do ParqueEstadualdoCocó 

(Fonte:SEMA, 2017 
 

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

De qualquer maneira, Borralho (2017) reforça que é importante expedir marcos legais 
de proteção, antes que parte destes espaços relevantes seja destruída por interesses 
imobiliários. A situação só fica pior de acordo com os estudos históricos de cobertura 
vegetal do Município de Fortaleza. Segundo o Inventário Ambiental de Fortaleza, 
estudo encomendado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (2003), em 1968 a 
Capital tinha 65,79% do seu espaço ocupado por áreas verdes e em 1990, 16,64%, e 
em 2002, apenas 7,06%. De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 
da Zona Costeira (SEMACE, 2016) existe em Fortaleza apenas 2,39% de vegetação 
natural arbórea/arbustiva e 0,52% de vegetação natural herbácea. O fato de existir 
pouca vegetação natural em Fortaleza, menos de3% (SEMACE, 2016), é mais um 
imperativo para a necessidade de proteção desta área verde no entorno do Cocó. 
O Parque é protagonista do surgimento e pleito de diversos movimentos sociais de 
caráter ambiental, que ali se mobilizam e se empoderam (Costa, 2014; Borralho, 2017) 
e merece um tratamento respeitoso por parte dos governantes. Mesmo os territórios 
não contemplados na poligonal oficial de parque devem ser protegidos integralmente 
por serem APP. Seus inúmeros serviços ecossistêmicos apontam para a demanda de 
incorporação de outros espaços ainda não contemplados. A existência de 
comunidades tradicionais, intimamente dependentes dos recurso naturais, 
abreprecedente parauma parceria de gestão como poder público, funcionando como 
ecoguardiões das riquezas e preciosidades. 
Tentativas de reduzir esse patrimônio não são condizentes com uma cidade que quer 
estar pautada na sustentabilidade e que almeja a qualidadede vida. Aliada a isso, deve 
ser contemplado o direito das futuras gerações de poder respirar o ar puro, de poder 

90



 

 
Figura4 – Poligonal do ParqueEstadualdoCocó 

(Fonte:SEMA, 2017 
 

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

De qualquer maneira, Borralho (2017) reforça que é importante expedir marcos legais 
de proteção, antes que parte destes espaços relevantes seja destruída por interesses 
imobiliários. A situação só fica pior de acordo com os estudos históricos de cobertura 
vegetal do Município de Fortaleza. Segundo o Inventário Ambiental de Fortaleza, 
estudo encomendado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (2003), em 1968 a 
Capital tinha 65,79% do seu espaço ocupado por áreas verdes e em 1990, 16,64%, e 
em 2002, apenas 7,06%. De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 
da Zona Costeira (SEMACE, 2016) existe em Fortaleza apenas 2,39% de vegetação 
natural arbórea/arbustiva e 0,52% de vegetação natural herbácea. O fato de existir 
pouca vegetação natural em Fortaleza, menos de3% (SEMACE, 2016), é mais um 
imperativo para a necessidade de proteção desta área verde no entorno do Cocó. 
O Parque é protagonista do surgimento e pleito de diversos movimentos sociais de 
caráter ambiental, que ali se mobilizam e se empoderam (Costa, 2014; Borralho, 2017) 
e merece um tratamento respeitoso por parte dos governantes. Mesmo os territórios 
não contemplados na poligonal oficial de parque devem ser protegidos integralmente 
por serem APP. Seus inúmeros serviços ecossistêmicos apontam para a demanda de 
incorporação de outros espaços ainda não contemplados. A existência de 
comunidades tradicionais, intimamente dependentes dos recurso naturais, 
abreprecedente parauma parceria de gestão como poder público, funcionando como 
ecoguardiões das riquezas e preciosidades. 
Tentativas de reduzir esse patrimônio não são condizentes com uma cidade que quer 
estar pautada na sustentabilidade e que almeja a qualidadede vida. Aliada a isso, deve 
ser contemplado o direito das futuras gerações de poder respirar o ar puro, de poder 

 

apreciar um aroma chamativo à contemplação davida, da biodiversidade da flora e 
fauna e um convite à gratidão aos inúmeros serviços ecossistêmicos; e pra que essas 
gerações sejam um reduto de esperança na formação e execução da cidadania 
ambiental, onde interesses coletivos prevaleçam sobremaneira sobre interesses 
privados. 
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RESUMO 
 
As Unidades de Conservação são espaços especialmente protegidos por lei, com o intuito de 
conservar a biodiversidade para as presentes e futuras gerações. Por isso faz-se necessário 
verificar se seus usos estão em conformidade com a legislação em vigor. Nesse sentido este 
trabalho objetiva analisar os usos legais da ARIE do Sítio Curió – Fortaleza/CE, utilizando 
matriz de conformidade, a qual permite a identificação de compatibilidade entre os diversos 
usos do solo com as variadas determinantes naturais, mediante adaptação da metodologia 
adotada por McHarg (1969) e com base nas atividades permitidas e proibidas na referida ARIE 
dispostas no Decreto Estadual nº. 28.333/2006. Foram realizadas também visitas in loco no 
mês de setembro e dezembro de 2014 e em janeiro de 2015, para auxiliar no alcance do 
objetivo deste trabalho. Por fim, dentre os resultados obtidos infere-se que há mais usos 
incompatíveis na ARIE do Sítio Curió/CE comprometendo, assim, seus os objetivos de 
criação. 
 
Palavras-chaves: Unidade de Conservação; ARIE do Sítio Curió; Biodiversidade; Usos 
Legais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As Áreas Protegidas servem para garantir a diversidade biológica, de genes, de espécies e 
culturais às presentes e futuras gerações, dando subsídios para a vida no planeta visando 
cumprir os princípios da sustentabilidade, oferta de serviços ecossistêmicos e conservação 
da natureza (SCDB, 2010; Adenle, 2012; Smith, 2013; Stolton; Shadie; Dudley, 2013). 

No Brasil, são conhecidas como áreas protegidas os quilombolas, as Áreas de Preservação 
Permanente, as servidões ambientais, terras indígenas, dentre outras (Cabral; França, 2009; 
Oliveira, 2011).  

De acordo com Maciel (2011) e Loureiro e Cunha (2008) a criação, a consolidação e a gestão 
de áreas protegidas em todo o Brasil, especialmente de Unidades de Conservação, são 
importantes instrumentos para efetivar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado estabelecido no Art. 225 da Constituição de 1988.  

Santos e Krawiec (2010) corroboram com a idéia de Maciel (2011) e acrescentam que o 
primeiro Código Florestal Brasileiro, instituído por meio do Decreto Federal nº. 23.793/1934 
foi o marco legal para a criação de áreas protegidas no Brasil e a base para as discussões 
sobre Unidades de Conservação. 
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Pádua (2011) relatam que em 18 de julho de 2000, objetivando regulamentar o Art. 225, § 1o, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) por meio da Lei Federal nº 9.985/2000, regulamentada 
pelo Decreto Federal nº. 4.340/2002, segundo a qual Unidade de Conservação é: 

 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção (Brasil, 2000). 

 

Uma das estratégias do Brasil para cumprir a Convenção sobre Diversidade 
Biológica ocorrida em 1992, foi a instituição do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC), por intermédio da Lei Federal nº. 9.985/2000 
(Aguiar-Silva, 2011; Dias; Pereira, 2010; Almeida, 2012). 

De acordo o Artigo 7 da Lei Federal nº. 9.985/2000, as Unidades de Conservação 
dividem-se em dois grupos, com características e objetivos específicos: Unidades de 
Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. O objetivo básico das primeiras é 
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais (aquele que não envolve consumo, coleta e demais conseqüências destes), 
com exceção dos casos previstos na Lei e o objetivo básico das segundas é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 
seus recursos naturais (Brasil, 2000). A lei define uso direto como aquele em que a 
coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais é permitido (Brasil, 2000). 

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias 
de Unidades de Conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 
Nacional; Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre. Constituem o Grupo das 
Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental 
(APA); Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva 
Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (Brasil, 2000). 

Destas merece destaque a Área de Relevante Interesse Ecológico por possuir 
objetivos de conservação da biodiversidade, manutenção da qualidade ambiental, 
apresentar pequena extensão territorial, ser constituída de terras públicas e 
privadas, com pouca ou quase nenhuma ocupação humana (Brasil, 2000). 

A criação de unidades de conservação (UCs) corroboram para a redução das 
emissões de carbono e proporcionam a adaptação da população às mudanças 
climáticas, tendo em vista a oferta de serviços ecossistêmicos, tais como serviços de 
provisão, aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas em prover 
bens; serviços de regulação, são os benefícios obtidos a partir da regulação das 
condições ambientais, como o clima, por exemplo; serviços culturais, estão 
relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer benefícios 
recreacionais, educacionais, estéticos e espirituais; e serviços de suporte são os 
processos naturais necessários para que os outros serviços existam (Smith, 2013). 
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Das Unidades de Conservação inseridas no território cearense, a Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) do Sítio Curió, localizada na zona urbana do município 
de Fortaleza/Ceará, foi a primeira na categoria ARIE criada no Estado, em uma 
região onde a especulação imobiliária aumenta e a expansão urbana é crescente. A 
ARIE do Sítio Curió/CE, criada por meio do Decreto Estadual nº. 28.333, de 28 de 
julho de 2006, situa-se no bairro de Lagoa Redonda, entre os bairros Messejana e 
Curió, no município de Fortaleza, Estado do Ceará. Possui 57,35 hectares 
(cinqüenta e sete hectares e trezentos e cinqüenta ares) e um perímetro de 3.312 
metros (três mil, trezentos e doze metros). A referida ARIE possui gestão 
compartilhada iniciada a partir do Termo de Parceria com vigência de 30 anos, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 21/12/2006, firmado pela SEMACE (órgão 
gestor da UC em investigação à época) e pela Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) Instituto Natureza Viva (INV). 

Desse modo, este trabalho objetiva analisar os usos legais da ARIE do Sítio Curió – 
Fortaleza/CE, com base na proposta metodológica de McHarg (1969), a qual será 
descrita a seguir. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para alcançar o objetivo desta investigação, foi utilizado o método de análise dos usos legais, 
ou seja, permitidos por lei da ARIE do Sítio Curió, com base na adaptação da proposta de 
McHarg (1969). 

McHarg (1969) propôs uma matriz de conformidade que permite a identificação de 
compatibilidade entre os diversos usos do solo com as variadas determinantes naturais. 

Para verificar os usos legais permitidos e proibidos para a composição da referida matriz 
utilizou-se como base legal os Artigos 3º e 4º do Decreto Estadual nº. 28.333, de 28 de julho 
de 2006, o qual criou a ARIE do Sítio Curió/CE. 

Para verificar o cumprimento dos usos legais dispostos no Decreto Estadual nº. 28.333/2006, 
realizou-se visitas in loco no mês de setembro e dezembro de 2014 e em janeiro de 2015, 
para reconhecimento geral da área em foco, verificando as formas de uso e ocupação 
existentes e a distribuição espacial das residências existentes na Unidade de Conservação. 

Nas visitas de campo foi realizado registro com máquina fotográfica digital e GPS de 
navegação (Coordenadas em UTM e Datum WGS84). 

Foi usado o software livre Google Earth com imagens datadas de 2003 a 2014, para a 
visualização tridimensional da ARIE do Sítio Curió/CE, das residências inseridas na UC, 
possíveis acessos a estas, do entorno, existência de recursos hídricos, estágio evolutivo da 
supressão e/ou conservação da vegetação. 

A matriz de compatibilidade desta investigação, de acordo com a Quadro 1, conduz aos 
resultados que mostram o cenário da ARIE Sítio do Curió/CE, conforme tipologia, a seguir: 

 

∆ – incompatível    ● – baixa compatibilidade     ■ – média compatibilidade    ► – compatível 

 

Considera-se (∆) incompatível os usos proibidos pelo Decreto Estadual nº. 28.333, de 28 de 
julho de 2006, quais sejam: a instalação ou construção de hospitais, de aterros sanitários e 
usinas de lixo; cemitérios e necrotérios; postos de abastecimento de veículos e lava-jatos; 
comércio, manuseio, transporte e estocagem de produtos químicos, inflamáveis, tóxicos, 
venenosos e explosivos; matadouros e outros estabelecimentos cujos despejos sejam 
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infectados com microorganismos patogênicos (Ceará, 2006). Acrescenta-se ainda como uso 
não permitido a disposição inadequada de resíduos sólidos e lançamento indevido de esgoto 
doméstico a céu aberto, conforme dispõe aPolítica Nacional de Saneamento Básico e Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

A baixa compatibilidade (●) refere-se aos usos permitidos pelo Decreto citado, porém, sempre 
que possível e existindo outra alternativa, devem ser evitados, como por exemplo, supressão 
vegetal, afugentamento de fauna, poluição atmosférica oriunda de indústrias, dentre outros. 

A média compatibilidade representada pelo símbolo ■, corresponde aos usos estabelecidos 
pelo Decreto Estadual nº. 28.333/2006 para a ARIE estudada de maneira indireta, 
considerando que a ocorrência desses usos pode ocasionar a curto, médio e longo prazo 
perda da biodiversidade e não garanta o cumprimento dos objetivos de criação da Unidade 
de Conservação, ou seja, a manutenção dos biomas naturais regional ou local e regular o uso 
admissível na UC (Ceará, 2006). Por exemplo, a construção de sistema de esgotamento 
sanitário particular (fossa séptica) é necessária a fim de ser dado o devido tratamento aos 
esgotos gerados pela população residente, tendo em vista que em uma ARIE pode haver 
ocupação humana pois é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável; a instalação de 
indústrias, pois a base legal utilizada nesta pesquisa, qual seja, o Decreto Estadual nº. 
28.333/2006 não expõe uma atividade industrial específica que não seja permitida, porém 
sabe-se que o lançamento de dejetos industriais sem o devido tratamento polui o solo e os 
mananciais, incorrendo na perda da diversidade biológica. Todavia, é sabido que há respaldo 
jurídico para a coibição de tais práticas nocivas ao meio ambiente na Lei Federal nº. 
6.938/1981 referente à Política Nacional do Meio Ambiente, na Lei Federal nº. 12.305/2010, 
que institui a Política Nacional Resíduos Sólidos e na Lei Federal nº. 11.445/2007, a qual 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Será enquadrado como compatível (►) os usos permitidos pelo Decreto Estadual nº. 
28.333/2006, a saber: construção de residências, condomínios unifamiliares, educação e 
interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, 
extrativismo de águas subterrâneas e pesquisas científicas, considerando que esses usos são 
sustentáveis e não comprometem a quantidade e a qualidade da biodiversidade presente na 
Unidade de Conservação. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as visitas de campo à ARIE do Sítio Curió/CE ocorridas em setembro e dezembro de 
2014 e janeiro de 2015, constatou-se que a mesma é composta por algumas residências 
unifamiliares, um condomínio multifamiliar com guarita, 13 residências e área de lazer com 
deck e piscina, um campo de futebol, uma delegacia, estabelecimento de armazenamento de 
produtos não perecíveis, pequeno centro de troca de produtos recicláveis (onde são recebidos 
produtos reciclados como papel e metal para serem fornecidos às cooperativas de catadores), 
e uma extensa área verde pública pertencente ao Estado do Ceará, sem qualquer tipo de 
ocupação humana, composta por espécies da mata atlântica e da caatinga e algumas árvores 
frutíferas, observada como um enclave natural de microclima úmido e ameno na zona urbana 
da cidade de Fortaleza, denominada de Floresta do Curió.  

Após as visitas de campo e coleta de depoimentos de alguns moradores, foi possível observar 
os tipos de usos e atividades desenvolvidas no interior da ARIE do Sítio Curió/CE, culminando 
no fomento da matriz de compatibilidade ilustrada no Quadro2. 

Por meio da análise de imagens de satélite datadas de 2007 e 2013 foram realizadas poucas 
intervenções construtivas na ARIE do Sítio Curió/CE, garantindo assim a sua pouca ou quase 
nenhuma ocupação humana, conforme determina o Decreto Estadual nº. 28.333/2006, e 
enquadrando esse uso como compatível, conforme matriz no Quadro 2. 
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Ocorre ainda, no interior da ARIE do Sítio Curió/CE, especificamente na Floresta do Curió, 
conforme uma das atividades permitidas mediante licenciamento ambiental, a extração de 
águas subterrâneas por empresa de Grupo de Bebidas, a qual está situada bem próxima da 
UC. Por ocasião das visitas à ARIE do Sítio Curió/CE, visualizou-se 3 poços profundos para 
captação de água subterrânea. Portanto, consoante permitido por meio do Decreto Estadual 
nº. 28.333/2006, a atividade de extração referida é compatível. 

A área da Unidade de Conservação em investigação não está toda cercada com marcos 
físicos nem sinalizada, impedindo a identificação de seus limites até mesmo por parte dos 
moradores. Desta maneira, visualizou-se a disposição inadequada de resíduos sólidos, restos 
de poda e entulhos no passeio público limítrofe com a ARIE do Sítio Curió/CE que podem 
adentrar com a ação do vento, como os sacos e sacolas, ou em períodos chuvosos serem 
carreados, conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Resíduos domésticos, entulhos e podas de árvores dispostos no passeio público, limítrofe 

à ARIE do Sítio Curió/CE 
(Fonte: Foto tirada pela autora, set. 2014) 

 

Também foi observado esgotos in natura lançados a céu aberto, de acordo com a Figura 2, 
oriundos de residências próximas à UC tratada na porção Sudeste, os quais podem escoar 
em função da topografia para o interior da área de estudo, apesar do local possuir saneamento 
básico, e contaminar os cursos d’água existentes ou mesmo contribuir para a proliferação de 
mosquitos hospedeiros de doenças como dengue e microorganismos patógenos como, por 
exemplo, a Salmonellatyphi causando a febre tifóide, a Vibriocholeraeocasionando a cólera. 
Desse modo esse uso é incompatível com os objetivos da Unidade de Conservação. 

 

 
Figura 02 – Esgoto domésticos lançado na rua e adentrando a ARIE do Sítio Curió/CE 

(Fonte: foto tirada pela autora, set. 2014) 
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Quando das visitas in loco alguns moradores locais foram abordados para esclarecimentos e 
coleta de depoimentos, para compor esta pesquisa. Na ocasião, alguns informaram as 
seguintes causas de degradação na ARIE do Sítio Curió/CE: 1) Supressão vegetal para a 
construção de residências, diminuindo as manchas verdes ainda existentes e refletindo na 
alteração do equilíbrio ambiental local; 2) Disposição final inadequada de resíduos em 
terrenos nos limites geográficos da ARIE do Sítio Curió/CE, ocasionando a proliferação de 
insetos e roedores; e 3) Disposição final inadequada do efluente tratado na Estação de 
Tratamento de Esgotos da CAGECE, vizinha à ARIE do Sítio Curió/CE e que é descartado no 
interior da referida Unidade de Conservação. Não é possível afirmar se a mencionada estação 
possui licenciamento ambiental, pois o questionário enviado ao Órgão Gestor, à época 
denominado CONPAM e atualmente SEMA, não enviou as respostas, cujas perguntas 
também englobavam aspectos sobre a estação em pauta.  

Considerando o objetivo de criação da Unidade de Conservação estudada, ou seja, 
conservação da biodiversidade, apesar do Decreto Estadual nº. 28.333/2006 não especificar 
em atividades proibidas a disposição final de resíduos sólidos e de efluentes, tem-se que 
esses usos são incompatíveis em virtude dos impactos ambientais negativos que podem 
ocasionar.  

Há de se destacar, com relação à supressão vegetal, que o município (ente federativo 
competente por legislar sobre o uso e ocupação do solo e por normatizar conduta urbana) 
possui regras de supressão vegetal em propriedades inseridas no território. 

Portanto, nem toda a supressão vegetal é ilegal, logo é um tipo de uso de média 
compatibilidade. O fato de uma propriedade estar inserida em uma ARIE, que é uma Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável, não inviabiliza a supressão vegetal nos casos 
necessários e autorizados pelo Órgão Local de Meio Ambiente. 

Não obstante o fato de ser legalmente possível a supressão vegetal em uma ARIE, a exemplo 
da unidade estudada nesta investigação, importante observar os objetivos para os quais ela 
foi criada e seus critérios de proteção, dos quais se destacam: a) Pouco ou quase nenhum 
grau de ocupação humana; b) Manutenção da qualidade ambiental, preservando os 
ecossistemas naturais característicos da biota regional ou local; c) Características naturais 
específicas ou que possua espécimes raras do bioma regional; d) Disciplinar o uso e ocupação 
do solo, considerando a manutenção do ecossistema predominante observado na Unidade 
de Conservação e conservando a biodiversidade local para as presentes e futuras gerações. 

Vale salientar da importância de manter a vegetação para a regulação do clima e bem-estar 
da população, bem como contribuir para a redução de mudanças climáticas, considerando a 
captação de carbono pelas florestas diminuindo a quantidade de gases do efeito estufa na 
atmosfera e por conseguinte o aquecimento global e perda de biodiversidade, quando da 
alteração em ecossistemas, redução de espécies, redução de áreas verdes, dentre outros. 

A problemática da disposição inadequada de esgotos permeia uma questão ambiental, social 
e econômica que precisa ser melhor discutida na cidade, pois muitos moradores relatam que 
lançam efluentes na rua para não “encher” a fossa, pois uma vez transbordando, os mesmos 
não possuem condições financeiras de contratar empresa especializada na limpeza e 
esgotamento do equipamento. Porém, sabe-se que não é permitido pela legislação, e por 
questões relativas à saúde pública, a disposição de esgotos a céu aberto. 

A existência de esgoto a céu aberto e do registro dos moradores em, consciente e 
deliberadamente lançarem seus efluentes inadequadamente denotam três importantes 
afirmações: 1ª – Descompromisso individual com o bem-estar coletivo e individual, 
considerando o comportamento e atitude desrespeitosos frente à saúde e ao meio ambiente; 
2ª – Ilusória percepção de impunidade pelo descumprimento às regras e normas impostas a 
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todos os cidadãos com relação à proteção do meio ambiente; e 3ª – Imposição de 
externalidades negativas ao meio ambiente, justificado pela incapacidade financeira de arcar 
com os custos de limpeza e manutenção do sistema individual de tratamento de esgotos 
(fossa séptica). 

Cita-se ainda que alguns residentes na ARIE em questão quando questionados sobre os 
benefícios em morar próximo à Floresta do Curió, as respostas foram bem semelhantes: ar 
puro e a brisa, ou seja, oferta de ar de boa qualidade, pois a vegetação filtra os gases 
provenientes da poluição atmosférica e proporciona um aumento na umidade do ar nas 
proximidades. 

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

Diante dos resultados aqui obtidos, observa-se que a matriz de compatibilidade utilizada na 
ARIE do Sítio Curió/CE mostrou-se satisfatória, predominando na referida Unidade de 
Conservação mais usos incompatíveis com o disposto no Decreto Estadual nº. 28.333/2006. 

Porém, pode-se observar que esses usos incompatíveis ocorrem de maneira pontual e que 
se perdurarem podem comprometer o cumprimento dos objetivos de criação o quanto à 
conservação da natureza e convívio harmônico com a sociedade em virtude dos serviços 
ofertados, a que se propõe a ARIE em investigação. 

Por fim, recomenda-se a adoção de políticas públicas por parte do poder público, relativas ao 
saneamento ambiental, especificamente à oferta de alternativas à disposição final de resíduos 
sólidos e efluentes domésticos, bem como a realização de educação ambiental para 
sensibilização e conscientização da população residente a fim de que a mesma aproprie-se 
dos bens oriundos da Unidade de Conservação em questão e tenham hábitos tanto de 
conservação da biodiversidade existente, como de cumprimento da legislação em vigor, a 
saber: a Política Nacional de Saneamento Básico e Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
manutenção das áreas protegidas com rica biodiversidade, notadamente as florestas, para a 
regulação do clima, contribuindo para a execução de políticas de redução das mudanças 
climáticas. 
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RESUMO 

Atualmente, os termos de consumo e sustentabilidade têm se tornado um dos temas mais 
relevantes, visto que os problemas ambientais crescem de modo exponencial. Assim, o 
destino adequado dos resíduos sólidos ganha, a cada dia, maior importância. Dentre esses 
problemas estão as embalagens de PET (polietileno tereftalato). Trata-se de um tipo de 
embalagem que é muito utilizada no Brasil, que, quando reciclada, leva inúmeras vantagens 
sobre as demais existentes no mercado por estar relacionada à energia consumida, ao 
consumo de água, ao impacto ambiental, a benefícios sociais, dentre outros. O artigo tem 
como objetivo fazer uma análise de multicritério na coleta seletiva de PET aplicando a 
ferramenta M-Macbeth no município do Crato-CE. A metodologia está baseada em dados 
coletados e entrevistas com os responsáveis pela Associação dos Agentes Recicladores do 
Crato, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Os 
resultados obtidos indicam que, apesar dos avanços, existe uma necessidade de ampliação 
e melhorias da associação, particularmente, em melhorias na infraestrutura, nas negociações, 
na gestão financeira, na educação ambiental e na participação direta da população nesse 
novo paradigma de consumo-descarte. 

Palavras-chave: PET; M-Macbeth; Coleta Seletiva; Sustentabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O problema da gestão de resíduos sólidos é global, seja nos países em desenvolvimento, seja 
nos desenvolvidos. O fato é que com um ritmo acelerado do aumento da população, do 
crescimento econômico e da urbanização e industrialização se tem a geração de resíduos 
sólidos, também, na mesma celeridade. Gera, inevitavelmente, um desafio crescente para a 
sociedade, ou seja, a destinação dos resíduos sólidos e sua disposição inadequada passam 
a ser mais um fator de preocupação, devido à ausência de políticas públicas e ações 
empresariais que estejam no elo da responsabilidade compartilhada. 

Devido ao progresso econômico e ao aumento do consumo da população, a consequência é 
a crescente geração de resíduos de diferentes natureza e característica que, com a rápida 
urbanização e industrialização, afeta diretamente a quantidade de resíduos sólidos urbanos 
gerados (Singh; Sharma, 2002; Minghua et al. 2009). 
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O gerenciamento inadequado dos resíduos em locais como lixões, sendo utilizados como 
parâmetro a disposição final e a disponibilidade de áreas, assim como a distância em relação 
a outros centros urbanos (Schalch et al., 2002, p.1), geram grandes preocupações ambientais. 

A existência de lixões – ambientes inadequados de destinação final dos resíduos sólidos – 
onde são descartados sem qualquer cuidado, proporciona um grave problema para a saúde 
pública e para o meio ambiente, que repercute negativamente no setor econômico, pois, com 
uma produção mais acelerada de resíduos e sua disposição final sem planejamento, 
desencadeia no desperdício de materiais e de energia. Uma saída para erradicar esse 
problema é o tratamento adequado na origem, através da separação de materiais para a 
reciclagem. 

O manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos (RSUs) causa impactos negativos para 
a economia, sobretudo na reutilização e na coleta seletiva. Por meio da reciclagem, há uma 
valorização econômica na transformação de muitos materiais que busca contribuir para 
geração de emprego e renda, minimizando a desigualdade social e proporcionando uma 
melhoria na qualidade ambiental. 

A coleta seletiva tem apresentado uma expansão em alguns municípios, devido ao 
desenvolvimento econômico e urbano o qual tem gerado uma maior quantidade e variedade 
de resíduos. De acordo com Mano et al. (2005), coleta porta a porta consiste na coleta de 
materiais secos de forma separada ou de uma só vez, dependendo do objetivo do programa 
implantado. Já os postos de coleta voluntária são normalmente instalados em pontos 
estratégicos, para onde a população pode levar seus materiais pós-consumidos, que serão 
colocados em caçambas e contêineres de diferentes cores. Em seguida, o que é coletado é 
encaminhado para diversos destinos finais. 

Com relação à reciclagem, entende-se que se trata de uma maneira de reduzir o volume dos 
RSUs na destinação final e que vem sendo estimulada em vários municípios. Todavia, 
acredita-se que é por meio da reciclagem que se busca recuperar matéria-prima, aumentar 
economia de energia e reduzir o impacto ambiental, proporcionando ainda a criação de novos 
postos de trabalho e consequentemente a geração de renda. 

Em meio a essa atmosfera, uma significativa parcela é formada por embalagens descartadas 
pelos consumidores, e entre elas está o PET (polietileno tereftalato) que vem tendo o seu uso 
intensificado nos últimos anos, devido à substituição das embalagens de vidro para água, 
refrigerantes e sucos. Segundo Valt (2007), a embalagem PET é a responsável pelos maiores 
impactos ambientais.   

Por ser o planejamento da atividade de coleta seletiva uma questão que envolve conflito de 
interesses nas avaliações, derivados da carência e limitação dos recursos pela quantidade de 
atores envolvidos e pela existência de objetivos não quantificáveis, opta-se pela utilização de 
métodos multicritério. 
O modelo de aplicação de metodologia de multicritério busca apoiar os tomadores de decisão 
a fazer a melhor escolha do tratamento e destino dos resíduos sólidos, sendo uma importante 
ferramenta de gerenciamento estratégico para a obtenção de resultados eficientes. Também 
permite o gerenciamento da coleta seletiva, que tem sido uma preocupação básica em prover, 
adequadamente, um ambiente sustentável para o homem.  
Quanto à construção do modelo multicritério, é necessária a utilização de modelos e métodos 
quantitativos disponíveis no software M-Macbeth, que torna a pesquisa quantitativa e de 
caráter descritivo quanto ao objetivo e grau do problema, visto que a evidência da solução 
mais aceitável para o problema em estudo é mais indireta do que uma pesquisa de caráter 
causal, o que torna mais adequado o uso dessa evidência em um processo decisório, já que 
requer a experiência e o julgamento do decisor quanto à natureza das relações causais. 
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Com relação à reciclagem, entende-se que se trata de uma maneira de reduzir o volume dos 
RSUs na destinação final e que vem sendo estimulada em vários municípios. Todavia, 
acredita-se que é por meio da reciclagem que se busca recuperar matéria-prima, aumentar 
economia de energia e reduzir o impacto ambiental, proporcionando ainda a criação de novos 
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Em meio a essa atmosfera, uma significativa parcela é formada por embalagens descartadas 
pelos consumidores, e entre elas está o PET (polietileno tereftalato) que vem tendo o seu uso 
intensificado nos últimos anos, devido à substituição das embalagens de vidro para água, 
refrigerantes e sucos. Segundo Valt (2007), a embalagem PET é a responsável pelos maiores 
impactos ambientais.   

Por ser o planejamento da atividade de coleta seletiva uma questão que envolve conflito de 
interesses nas avaliações, derivados da carência e limitação dos recursos pela quantidade de 
atores envolvidos e pela existência de objetivos não quantificáveis, opta-se pela utilização de 
métodos multicritério. 
O modelo de aplicação de metodologia de multicritério busca apoiar os tomadores de decisão 
a fazer a melhor escolha do tratamento e destino dos resíduos sólidos, sendo uma importante 
ferramenta de gerenciamento estratégico para a obtenção de resultados eficientes. Também 
permite o gerenciamento da coleta seletiva, que tem sido uma preocupação básica em prover, 
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Quanto à construção do modelo multicritério, é necessária a utilização de modelos e métodos 
quantitativos disponíveis no software M-Macbeth, que torna a pesquisa quantitativa e de 
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mais aceitável para o problema em estudo é mais indireta do que uma pesquisa de caráter 
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Sendo assim, o objetivo do artigo é fazer uma análise de multicritério na coleta seletiva de 
PET, aplicando a ferramenta M-Macbeth no município do Crato-CE. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Gestão dos Resíduos e Sustentabilidade 

Devido ao crescimento acelerado da sociedade, às inovações tecnológicas e aos novos 
hábitos e consumos da população, os resíduos gerados têm alterado, significativamente, o 
ciclo natural do sistema, visto que há uma aceleração dos processos de produzir e consumir 
enquanto a decomposição fica em déficit. Isso acontece porque os produtos fazem parte da 
“Era dos Descartáveis” e são lançados ao meio ambiente, na maioria, sem critérios de seleção 
e cuidados especiais, o que, segundo, Rodrigues e Canivato (2003), trata-se de uma atitude 
que reproduz os hábitos e costumes da sociedade. 
Para Lopes (2003), a gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSUs) consiste em todas as 
normas e leis relacionadas a eles. Enquanto que o conceito de gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos (GIRS) busca integrar todas as operações que envolvem os resíduos, como 
coleta, tratamento, disposição final, entre outras. Ao passo que as atividades executadas para 
a gestão, a primeira etapa é a realização de um diagnóstico socioambiental, ou seja, é a 
consideração do levantamento inicial das principais potencialidades do munícipio.  
Dessa forma, a gestão dos resíduos sólidos deve acontecer de forma integrada, bem como 
fundamentada em três aspectos: institucional, legal e mecanismos de sustentabilidade. 

A gestão dos resíduos sólidos, por sua vez, tem gerado imensos desafios para a sociedade 
moderna, sobretudo para a administração pública, visto que a quantidade e a diversidade de 
resíduos, o crescimento populacional e o consumo, a expansão de áreas urbanas e a cultura 
histórica de aplicação de recursos são insuficientes para a gestão adequada de resíduos 
(Guia PNRS, 2011). 

O manejo eficiente dos resíduos sólidos urbanos (RSUs) consiste em um dos grandes 
desafios enfrentados, atualmente, pelos municípios das cidades brasileiras (Neves; Souza, 
2010). Uma realidade que tem em seu contexto a aplicação de leis e ações que visam à 
redução da produção de resíduos, bem como à reutilização e reciclagem desses materiais. 
Sendo a coleta seletiva uma alternativa viável para o problema ambiental, consequente do 
descarte dos resíduos, segundo a PNRS, é pode ser definida como a coleta de resíduos 
segregados previamente (Brasil, 2010). 

Segundo D’Almeida (2000), considerar que para uma coleta seletiva se tornar realmente 
eficaz é necessária a participação efetiva da população na separação dos materiais secos 
dos úmidos em domicílio, onde, posteriormente, o órgão competente faça a recolha e a 
segregação detalhada dos materiais realizada pelos catadores ou pelos serviços de coleta 
seletiva municipal (CEMPRE, 2010). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (RIO+20) 
definiu o desenvolvimento sustentável como um modelo capaz de prevê a integração 
entre econômico, social e ambiental. Trata-se da noção de que o crescimento 
econômico deve ter em consideração a inclusão social e a proteção ambiental 
(RIO+20, 2012). 
Sustentabilidade pode ser compreendida quando se atribui um sentido amplo à 
palavra “sobrevivência”. No entanto, é algo que proporciona sempre um desafio ao 
homem, de modo que trata da sobrevivência ou manutenção dos recursos naturais 
para as gerações futuras (Cogo; Oliveira; Tesser; 2013).  
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A sustentabilidade corporativa trata-se de algo totalmente integrado ao processo de 
tomada de decisão e às operações das empresas, porém a dificuldade está em 
incorporá-la no dia a dia empresarial e em proporcionar vantagens competitivas 
(Gonçalves-Dias; Guimarães; Santos, 2012; Lacy et al, 2010).  
Para Boons, Baumann e Hall (2012), aumentar a sustentabilidade das atividades de produção 
e de consumo requer fundamentação tanto gerencial como de políticas pertinentes para 
análise dos sistemas econômicos das empresas e dos consumidores individuais. 

2.2. PET (polietileno tereftalato) 

O polietileno tereftalato foi criado por volta de 1941, por Win Field e Dickson, muito conhecido 
poliéster, aplicado na indústria somente após a 2a Guerra Mundial por meio de fibras têxteis 
conhecidas como Tergal (Valle, 1995).  

A embalagem PET (polietileno tereftalato) é produzida industrialmente por duas frentes 
químicas. A primeira seria a esterificação direta do ácido tereftálico purificado (PTA) com 
etileno glicol (EG); e a segunda, a transesterificação do dimetil tereftalato (DMT) com etileno 
glicol (EG) (Solomons, 2009). 

No Brasil, a embalagem PET (polietileno tereftalato) tem presença recente, desde 1988, 
sendo alvo de discussões que abordam benefícios e malefícios da sua presença na vida da 
população. Todavia, para as empresas, esse tipo de embalagem é muito útil, principalmente, 
quanto a sua movimentação, à armazenagem e ao transporte, bem como para os 
consumidores de custo baixo, em particular, devido a sua popularização. No entanto, o 
descarte é algo preocupante por causa da quantidade de resíduos que geram, e como estão 
dispostas no ambiente, gerando um crescimento da “cultura do descartável”.  
Em virtude da alta resistência mecânica (impacto) e química, a embalagem PET consegue 
conter os mais diversos produtos fabricados com higiene e segurança. Torna-se, portanto, 
vantajoso no âmbito industrial, já que pode ser reprocessado diversas vezes, tanto pela 
facilidade do seu processo de reciclagem quanto por permitir, devido ser formados por 
polímeros, o seu uso contínuo na cadeia produtiva. 

Atualmente são recicladas no Brasil 274 mil toneladas do material, o que correspondem a um 
reaproveitamento de quase 51%, sendo que o PET reciclado tem a maior variedade de 
aplicações do mundo (ABIPET, 2016). Aproximadamente 1,5 % do lixo sólido orgânico 
urbano, sendo 15% da resina PET (CEMPRE, 2008). 

Dessa forma, para garantir eficiência e eficácia do processo de reciclagem do PET, faz-se 
necessário que haja um bom planejamento da coleta desse material, a fim de tornar eficaz a 
reciclagem, com a diminuição dos agravos ao meio ambiente.  

Segundo Wiebeck e Piva (2004), a reciclagem proporciona uma significativa redução do custo 
de gerenciamento de resíduos, isso com menores investimentos em instalações de tratamento 
e disposição final, os quais promovem a geração de empregos. 

2.3. Análise de multicritério 

A sociedade do terceiro milênio tem sido cada vez mais desafiada a preservar seus recursos 
naturais, exigindo uma nova postura na arte de viver, particularmente, no tratamento de 
resíduos sólidos, pois têm configurado uma das maiores e mais complexas dificuldades de 
tomada de decisão, visto que corresponde a recursos finitos com objetivos, extremamente, 
complexos que na realidade não perpetua em fácil quantificação. Isto, certamente, porque 
todo esse processo de apoio à tomada de decisão está, intrinsecamente, envolvido na esfera 
interdisciplinar, envolvendo uma abordagem genuinamente sistêmica.  
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Para Gomes et al. (2002, p. 70) o “apoio multicritério à decisão busca estabelecer uma relação 
de preferências (subjetivas) entre as alternativas que estão sendo avaliadas, sob a influência 
de vários critérios”. Assim, deve-se levar em consideração que os processos decisórios são 
complexos e incluem diversos atores; que cada ator tem a sua subjetividade; verificar os 
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ambientalistas, gestores municipais e sociedade em geral, com interesses difusos. 

O método Macbeth (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) 
é um método de apoio à decisão desenvolvido na década de 1990, que admite avaliar opções, 
levando em consideração múltiplos critérios. É um método que se diferencia de outros 
métodos multicritérios por se fundamentar na ponderação dos critérios e na avaliação das 
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numérico, buscando quantificar a atratividade relativa das opções.  

O Macbeth (Bana Consulting, 2005) é um sistema multicritério de apoio à decisão, concebido 
para ser usado por um consultor (facilitador ou analista de decisão), seguindo o princípio 
construtivista, segundo o qual “o problema e a solução pertencem ao decisor e não ao 
consultor” (Schein, 1999).  
A metodologia Macbeth pode utilizar o software M-Macbeth em suas etapas de apoio à 
tomada de decisões: estruturação, avaliação e elaboração de recomendações.  

Quanto à escala de valores, para que sejam atribuídas notas às alternativas de cada critério, 
o software faz uso do módulo scores, comparando par a par, cada alternativa; e por 
programação linear propõe uma escala de notas, analisando também os intervalos de 
variação sem tornar o problema inconsistente. Para atribuir pesos e para construção do 
critério-síntese é utilizado o módulo weights do M-Macbeth. O M-Macbeth faz a comparação 
dos critérios de forma indireta, considerando fictícias as alternativas dos critérios (Soares de 
Mello et al, 2003).  

Essa metodologia de apoio à tomada de decisão avalia opções de consideração de múltiplos 
critérios, sendo: a) capaz de transformar julgamentos qualitativos em quantitativos; b) verificar 
automaticamente a consistência dos julgamentos, proporcionando sugestões para solucionar 
eventuais inconsistências; c) o software é de fácil uso e de fácil explicação para o decisor, 
incluindo, nesse caso, a explicação da base axiomática; d) permite explicitar as preferências 
do decisor. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O Município do Crato tem uma distância de aproximadamente 402,4 quilômetros da capital 
cearense (IBGE, 2016). Com uma população de 121.428 habitantes, dividida da seguinte 
forma: 100.937 na zona urbana e 20.525 na zona rural, distribuídos em uma área total de 
1.176,467 km², com densidade demográfica de 94,05 hab./km². É a terceira cidade mais 
desenvolvida do estado do Ceará em número de residentes e o 9º maior PIB do Estado (IBGE, 
2010). Os serviços de coleta comum acontecem em toda a cidade, abrangendo 
aproximadamente 100% da área urbana, assim como os distritos do município e loteamentos 
irregulares. 
O município não possui uma usina de triagem e compostagem. Assim todos os resíduos 
sólidos coletados têm como destino final o lixão. No entanto, existe a presença dos catadores 
de materiais recicláveis que trabalham dispersos na cidade (SNIS, 2014), vinculados à 
Associação dos Agentes Recicladores do Crato. Criada desde dezembro de 2005, ela recebe 
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embalagem longa vida, metais, papel branco, plástico e vidro, com objetivo de retirar o catador 
do ambiente insalubre (lixão), proporcionando a reintegração social por meio da geração de 
renda, contribuindo, ainda, para a destinação adequada dos materiais. Dessa forma, os 
materiais recolhidos são conduzidos até a associação, onde tem como atividade logística 
principal o armazenamento temporário, a triagem e a comercialização. Segundo dados do 
SNIS (2014), a quantidade de catadores associados é de 60 pessoas. 
Dentre os principais materiais denominados e encaminhados para a entidade por meio de um 
trabalho de coleta diária em sistema porta a porta nas residências, bem como em 14 
ecopontos espalhados em alguns bairros do município, desenvolve-se a comercialização de 
produtos recicláveis, em processo de compra e venda, contando inclusive com a contribuição 
de catadores não cadastrados. Os materiais recicláveis são: PET, plástico mole, bacia, filme 
limpo, plástico tipo filme semilimpo, embalagem “Brilux”, recipiente “polidor”, cadeira de 
plástico, tubo de 5L, tubo de 2L, tampa, PVC, papel branco, jornal, papelão, ferro, latinha, 
cobre, panela de alumínio, garrafinha tipo “coquinho”, “ypióca”, óleo, “long neck”, “Melissa”, 
recipiente de detergente. Já os rejeitos da coleta seletiva são enviados ao lixão do município. 
A pesquisa desenvolvida é descritiva. Quanto à abordagem, apresenta-se como qualitativa. 
Os procedimentos metodológicos basearam-se em revisões de literatura, coleta de dados: 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABELPRE), visitas à associação, ao 
lixão e aos ecopontos.  
Os dados se referem à coleta seletiva das embalagens PET realizada pela Associação dos 
Agentes Recicladores do Crato, entre os meses de maio e outubro de 2016. Para tanto, foram 
coletados dados quantitativos como peso mensal das embalagens PET e o valor de venda, e 
dados qualitativos tais como importância, impacto social, ambiental e logístico desse tipo de 
material. 
A partir dessa coleta de dados foram definidos os critérios que serão avaliados pelo tomador 
de decisão principal (responsável pela associação), para a realização da análise de 
multicritério como uma forma de se estabelecer a importância dos critérios escolhidos, 
utilizando como ferramenta de apoio à tomada de decisão o M-Macbeth.  

4. RESULTADOS 

A pesquisa mostra que a Associação dos Agentes Recicladores do Crato é importante para o 
município do Crato, onde se é contemplada a coleta seletiva, timidamente, mas que colabora 
de maneira gradativa para melhorias de disposição final dos resíduos sólidos. 
A coleta seletiva é realizada em prédios públicos e escolas municipais por intermédio dos 
ecopontos espalhados nesses espaços. O que não diminui o quadro de catação de recicláveis 
no lixão. 

A aplicação do modelo seria realizada basicamente em três etapas, cuja primeira está 
relacionada à avaliação das escolhas realizadas pela analista quanto a alternativas e critérios, 
que poderiam ser desconsiderados e acrescidos. No que tange aos critérios, deve ser 
solicitada análise quanto a sua forma de avaliação.  

Para os critérios acrescentados, solicitar-se-ia indicar sua forma de avaliação. Critérios 
remanescentes seriam ponderados.  

Na segunda etapa da pesquisa se consolida os dados obtidos – alternativas, critérios e pesos. 
Já quanto à apresentação e a avaliação dos resultados finais da pesquisa – terceira e última 
etapa do processo – esta deve ser gerada a partir do uso do Método Multicritério Macbeth.  

O Quadro 1 apresenta a estruturação do problema segundo o ponto de vista do tomador de 
decisão. 
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Quadro 1 - apoio à decisão na estruturação do problema 

Critérios Níveis de 
impacto 

Descrição dos níveis de impacto 
para cada critério 

Referência / 
classificação 

C1: influência do 
aproveitamento do PET 

N3 Não contaminação do meio 
ambiente (solo, lençóis freáticos) 

Muito bom 

N2 Reaproveitamento de  centenas de 
toneladas de embalagens 

Bom  

N1 Economia dos recursos naturais Regular 

C2: quantidade recolhida 
do PET 

N4 Acima de 1000 kg Muito bom 

N3 Entre 500 a 1000 kg Bom 

N2 Entre 200 a 500 kg Regular 

N1 Abaixo de 200 kg Fraco 

C3: logística de descarte 
do PET 

N3 Na fonte geradora Muito bom 

N2 Pontos de coleta Bom 

N1 Coleta pelos recicladores  Regular 

 No lixão Fraco 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

A partir dessa estruturação é iniciado o processo da árvore de critérios e a definição das 
opções de estudo a serem analisadas, que são os critérios de avaliação, conforme Figura 1. 
Configuram-se as opções como produtos finais a partir do destino das embalagens PET. 

 

 

Figura 1 - Árvore de critérios construídas para o estudo 
(Fonte: Elaborada pelos autores, 2017) 

 

Com relação às opções de estudo são: impactos pós-consumo - causados pelas garrafas 
encaminhadas para o lixão e principalmente por aquelas que são descartadas diretamente no 
meio ambiente; empresa de reciclagem - revalorização realizando a descontaminação e 
adequação do material coletado e selecionado para que possa ser utilizado como matéria 
prima na indústria de transformação. 

A Figura 2 mostra a definição dos níveis qualitativos de performances do critério “impacto 
ambiental”, a qual servirá de base para realização da comparação de intercritérios. Sendo, 
também, realizada nos demais critérios. 
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Figura 2 - Definição das propriedades de critérios 

(Fonte: Elaborada pelos autores, 2017) 

 

Quanto à ordenação das opções ou dos níveis de desempenho dos critérios, foi realizado o 
julgamento qualitativo de atratividade para cada critério estabelecido, de tal modo que as 
diferenças de atratividade foram previamente definidas pelos tomadores de decisão e 
copiladas no software. 
Na Figura 3 se mostra a ordenação do critério “impacto ambiental”, onde se apresenta a 
comparação dos níveis de desempenho quanto à atratividade. Todavia, para cada julgamento 
o M-Macbeth verifica de modo automático a sua compatibilização com os julgamentos que 
são introduzidos na matriz. 

 

 

Figura 3 - Matriz de atratividade 

(Fonte: Elaborada pelos autores, 2017) 

 

A Figura 4 mostra, por sua vez, as referências de ponderação indicando as mais viáveis. 
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Figura 2 - Definição das propriedades de critérios 

(Fonte: Elaborada pelos autores, 2017) 
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Figura 4 - Referências de ponderação processadas 

(Fonte: Elaborada pelos autores, 2017) 

 

Após as referências de ponderação se realiza a análise da atratividade para cada opção em 
relação a cada critério estabelecido pelos tomadores de decisão, conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Informações da ponderação processada 

(Fonte: Elaborada pelos autores, 2017) 
 
Na verdade, a Figura 5 é o resultado do julgamento de atratividade intercritérios, de modo que 
apresenta as pontuações de cada critério, tendo como base a avaliação qualitativa. 

5. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da pesquisa demonstrou a complexidade do gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos no município do Crato-CE. Nesse sentido, a associação de recicladores torna-
se uma entidade imprescindível para minimizar os impactos gerados pelos materiais 
recicláveis, gerando trabalho e renda por meio da associação, além dos benefícios para o 
meio ambiente. 
O estudo mostra que a Associação dos Agentes Recicladores do Crato é importante para o 
município, embora não se evidencie a preparação do pessoal envolvido na coleta seletiva em 
cursos de capacitação que ofereçam noções básicas de higiene, de separação dos materiais, 
de relações humanas, de gestão financeira e administrativa. Nesse caso, seria uma maneira 
de aumentar a produtividade que possibilite agregação de valor no processo de trabalho dos 
recicladores. 
A cidade do Crato é contemplada pela coleta seletiva, de forma tímida, mas, se houver apoio 
do poder público e colaboração efetiva da população, a cidade inteira poderá ser 
contemplada, e, de forma gradativa, apresentar melhorias na disposição final dos resíduos 
sólidos. 
Atualmente, a coleta seletiva é realizada em prédios públicos e escolas municipais por meio 
dos ecopontos espalhados nesses espaços. O que não diminui o quadro de catação de 
recicláveis no lixão, onde há presença de pessoas que aguardam a chegada do caminhão da 
coleta de resíduos sólidos urbanos para começarem a catação, em condições de 
insalubridade e de alto risco de acidentes, numa constante busca pela sobrevivência. 
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A Associação dos Agentes Recicladores do Crato é muito importante e busca contribuir para 
a sustentabilidade ambiental. No entanto, muitas ações precisam ser avançadas, tendo em 
vista a melhoria da qualidade socioambiental, de tal modo que o desenvolvimento de ações 
educativas e de gestão sejam prioridades do poder público, para assim promover uma cidade 
sustentável. 

Por ser o PET um resíduo muito utilizado como matéria-prima, tem maior rentabilidade e 
aceitação no mercado. 

O software M-MACBETH proporciona uma tomada de decisão mais criteriosa, no qual há 
como opção a simulação de várias possibilidades, facilitando o trabalho dos gestores na 
tomada de decisão. 

Assim, tomar decisão é uma tarefa delicada, difícil e impactante, mas que, muitas vezes, pode 
levar em consideração condições emocionais e interpessoais daquele que a toma. Neste 
trabalho foi apresentado o Modelo Multicritério Macbeth como uma ferramenta para auxiliar 
na tomada de decisão. 

O Modelo Multicritério Macbeth faz a análise dos atributos inseridos na árvore submetida por 
quem toma a decisão e, posteriormente, calcula os valores dessas variáveis nos atributos, 
chegando, assim, a uma classificação final que mostra os resultados obtidos sem o intermédio 
de qualquer órgão externo. 

A abordagem proposta foi avaliada com dados de três critérios essenciais para a coleta 
seletiva. Considerando a sua importância, em cada atributo existente, pode-se concluir que o 
Modelo Multicritério Macbeth atingiu bons resultados, mostrando sua eficiência fazendo a 
melhor análise de decisão. Assim, consideramos apropriada e eficiente a utilização da 
ferramenta aqui proposta para auxiliar na tomada de decisão, pelo fato de seus resultados 
serem precisos e condizentes com a situação analisada no trabalho. 
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A abordagem proposta foi avaliada com dados de três critérios essenciais para a coleta 
seletiva. Considerando a sua importância, em cada atributo existente, pode-se concluir que o 
Modelo Multicritério Macbeth atingiu bons resultados, mostrando sua eficiência fazendo a 
melhor análise de decisão. Assim, consideramos apropriada e eficiente a utilização da 
ferramenta aqui proposta para auxiliar na tomada de decisão, pelo fato de seus resultados 
serem precisos e condizentes com a situação analisada no trabalho. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a vulnerabilidade socioambiental na Zona de 
Preservação Ambiental – 9, localizada na zona administrativa norte do município de Natal/RN. 
Este objetivo foi traçado ao constatarmos um número elevado de residências (cerca de 2.000) 
situadas em uma área considerada relevante do ponto de vista ambiental e social, 
notadamente pela existência de lagoas, dunas e rios que contribuem para a recarga do 
aqüífero Dunas/Barreiras, além de ser uma área largamente utilizada para atividades 
agrícolas. Fundamentada na revisão bibliográfica sobre o conceito de vulnerabilidade, 
consultas em órgãos públicos para aquisição de dados, além da pesquisa de campo e 
aplicação de questionários. Os dados coletados de cada categoria da vulnerabilidade (social 
e ambiental) foram tabulados, analisados e apresentados em forma de tabelas, mapas e 
textos. Baseando-se nas concepções teóricas e metodológicas de Alves (2006), Cutter (1996), 
Torres (2000), Acselrad (2006) e Hogan e Marandola Junior (2005; 2006; 2007) a pesquisa 
esta estruturada na elaboração de um diagnóstico socioambiental dos bairros de Lagoa Azul 
e Pajuçara e a posterior análise da vulnerabilidade social e ambiental da Zona de Preservação 
Ambiental-9, notadamente as Áreas 1, 2 e 3. Constatou-se uma variação nos resultados entre 
as categorias vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental para cada área da Zona de 
Preservação Ambiental-9. Entretanto, o cruzamento entre as duas categorias citadas mostrou 
que a Área 3 apresentou o maior nível de vulnerabilidade socioambiental, seguida da Área 1. 
Já a Área 2 foi considerada de menor vulnerabilidade socioambiental. Neste sentido, este 
trabalho trás subsídios relevantes para o planejamento de políticas públicas, ao identificar e 
caracterizar as áreas críticas, com alta vulnerabilidade socioambiental.  

Palavras-chave: Vulnerabilidade socioambiental; Categorias e indicadores; Áreas 
Protegidas; Zona de Proteção Ambienta. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Estado do Rio Grande do Norte, mais de 43% da população está situada na Região 
Metropolitana de Natal (IBGE, 2014). Esta elevada concentração da população e o seu 
crescimento contribui na produção de situações alarmantes, como a ocupação de áreas 
impróprias (Área de Preservação Permanente, mangues, margens de rios, dunas e etc), que 
é agravada pela ausência de um sistema de saneamento básico, que contemple, ao menos, 
a coleta, tratamento e destinação final correta para o esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos. 

Neste contexto é que está inserida a população que reside na ZPA-9, localizada na zona norte 
do município de Natal/RN. Esta área faz parte de um complexo de lagoas e dunas relevante 
para a renovação das águas subterrâneas, além de ser um ambiente largamente utilizado 
para atividades agrícolas. Segundo a Prefeitura Municipal de Natal (Natal, 1994), as Zonas 
de Proteção Ambiental são áreas nas quais “as características do meio físico, restringem o 

118



 

 

 

ÁREAS PROTEGIDAS E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: O 
CASO DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – 9, NATAL/RN 

(BRASIL) 

 
Pablo Guimarães Azevedo 

pablo.azevedo@ifrn.edu.br 
 
RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a vulnerabilidade socioambiental na Zona de 
Preservação Ambiental – 9, localizada na zona administrativa norte do município de Natal/RN. 
Este objetivo foi traçado ao constatarmos um número elevado de residências (cerca de 2.000) 
situadas em uma área considerada relevante do ponto de vista ambiental e social, 
notadamente pela existência de lagoas, dunas e rios que contribuem para a recarga do 
aqüífero Dunas/Barreiras, além de ser uma área largamente utilizada para atividades 
agrícolas. Fundamentada na revisão bibliográfica sobre o conceito de vulnerabilidade, 
consultas em órgãos públicos para aquisição de dados, além da pesquisa de campo e 
aplicação de questionários. Os dados coletados de cada categoria da vulnerabilidade (social 
e ambiental) foram tabulados, analisados e apresentados em forma de tabelas, mapas e 
textos. Baseando-se nas concepções teóricas e metodológicas de Alves (2006), Cutter (1996), 
Torres (2000), Acselrad (2006) e Hogan e Marandola Junior (2005; 2006; 2007) a pesquisa 
esta estruturada na elaboração de um diagnóstico socioambiental dos bairros de Lagoa Azul 
e Pajuçara e a posterior análise da vulnerabilidade social e ambiental da Zona de Preservação 
Ambiental-9, notadamente as Áreas 1, 2 e 3. Constatou-se uma variação nos resultados entre 
as categorias vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental para cada área da Zona de 
Preservação Ambiental-9. Entretanto, o cruzamento entre as duas categorias citadas mostrou 
que a Área 3 apresentou o maior nível de vulnerabilidade socioambiental, seguida da Área 1. 
Já a Área 2 foi considerada de menor vulnerabilidade socioambiental. Neste sentido, este 
trabalho trás subsídios relevantes para o planejamento de políticas públicas, ao identificar e 
caracterizar as áreas críticas, com alta vulnerabilidade socioambiental.  

Palavras-chave: Vulnerabilidade socioambiental; Categorias e indicadores; Áreas 
Protegidas; Zona de Proteção Ambienta. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Estado do Rio Grande do Norte, mais de 43% da população está situada na Região 
Metropolitana de Natal (IBGE, 2014). Esta elevada concentração da população e o seu 
crescimento contribui na produção de situações alarmantes, como a ocupação de áreas 
impróprias (Área de Preservação Permanente, mangues, margens de rios, dunas e etc), que 
é agravada pela ausência de um sistema de saneamento básico, que contemple, ao menos, 
a coleta, tratamento e destinação final correta para o esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos. 

Neste contexto é que está inserida a população que reside na ZPA-9, localizada na zona norte 
do município de Natal/RN. Esta área faz parte de um complexo de lagoas e dunas relevante 
para a renovação das águas subterrâneas, além de ser um ambiente largamente utilizado 
para atividades agrícolas. Segundo a Prefeitura Municipal de Natal (Natal, 1994), as Zonas 
de Proteção Ambiental são áreas nas quais “as características do meio físico, restringem o 

 

 

 

uso e ocupação do solo urbano, visando à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 
paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos”. 
Além disso, a população residente nesta área esta exposta aos efeitos negativos da rápida 
expansão da cidade, como a ocupação de margens de corpos d’água susceptíveis a 
inundação, uma vez que aproximadamente 40% da população da zona norte de Natal residem 
nos bairros em que a ZPA-9 está inserida. Soma-se a este fato, a negligência do Poder Público 
que privilegia notavelmente os bairros com população de maior poder aquisitivo (zonas leste 
e sul de Natal/RN). 

Atrelado a este dado, observamos que a presente pesquisa relaciona-se diretamente com o 
tema geral do evento (Desenvolvimento e sustentabilidade frente às mudanças climáticas 
globais) pelo fato das variáveis utilizadas para a análise da vulnerabilidade socioambiental 
(Proximidade aos cursos d’água e utilização do rio ou lagoas para alguma atividade) serem 
sensíveis aos eventos climáticos extremos que, em geral, potencializam os desastres naturais 
nas mais diversas ordens. 

Segundo Conti (2005), não obstante as variações históricas do perfil climático global, 
evidenciado em relevos residuais, em depósitos sedimentares, em paleossolos, em 
formações vegetais relictuais, além de registros meteorológicos, disponíveis, ainda que em 
caráter pontual, desde o século XVII, os indicadores das mudanças no clima são inegáveis: o 
degelo nos Andes Meridionais e das calotas polares, redução das coberturas de neve das 
altas montanhas em várias latitudes, elevação do nível do oceano, verões extraordinariamente 
quentes e invernos rigorosos, bem como o aumento da temperatura média do Planeta. 

Assim como em outras cidades costeiras, Natal/RN poderá sofrer diretamente com as 
alterações climáticas mencionadas, principalmente pela elevação do nível do oceano e 
chuvas em excesso. Particularmente em relação à ZPA – 9, observamos que a variável 
“Proximidade de cursos d’água” nas áreas 1 e 2 (Ver Figura 2) englobou um conjunto 
populacional significativo que reside em áreas que, no período do inverno, podem ter suas 
casas inundadas pelas águas e assim gerar problemas de saúde e dados materiais. Além 
disso, a elevação do nível dos oceanos, somada a variação diária da maré, poderá gerar 
sérios danos à população, como inundações de casas e áreas agricultáveis. Desse modo, a 
variável proximidade dos recursos hídricos e do mar torna-se relevante quando falamos em 
mudanças no climáticas globais. 

Estas características da capital potiguar nos levam a examinar os problemas citados como 
sérios impactos no bem-estar da população que vive nessas áreas. Na literatura sobre o tema 
observamos que em geral a vulnerabilidade ambiental é um fator relevante na configuração 
da distribuição espacial das situações de pobreza e privação social nas cidades (Alves, 2006). 

Desse modo, uma das contribuições desta pesquisa refere-se ao fato de proporcionar maior 
visibilidade à área identificada como de alta vulnerabilidade socioambiental, podendo trazer 
subsídios relevantes para o planejamento e gestão de políticas públicas socioambientais 
como habitação, saneamento e implementação de áreas protegidas. 

Ressalta-se que este trabalho foi desenvolvido como parte da Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, com orientação do 
Professor Dr. Aldo A. Dantas da Silva. 

2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A ZPA - 9 está localizada entre os limites municipais de Natal/RN e Extremoz/RN, litoral 
oriental do Estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro (Ver Figura 1). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo 

(Fonte: Elaborado pelo Autor) 

 

No Sistema Universal Transverser Mercator (UTM), sua localização utilizando com ponto de 
referência a rua João Medeiros Filho (estrada da Redinha), dar-se pelas coordenadas 
0247354 N / 9368896 E e 0254768 N / 9364518 E.  

3. JUSTIFICATIVA 

Algumas razões nos levaram a realização deste estudo. Inicialmente, pesquisas realizadas 
em instituições públicas revelaram a ausência de estudos locais nessa vertente pela ciência 
geográfica e de trabalhos com razoável embasamento científico no que concerne a 
operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental em Áreas Protegidas.  

Somada a esta razão, o conhecimento prévio da área de estudo a partir da realização de 
trabalhos anteriores (Azevedo, 2005), em uma outra perspectiva, nos permitiu observar certas 
características ímpares em relação aos bairros das zonas sul, leste e oeste da cidade como 
o insignificante o número de residências atendidas pelo sistema de saneamento e a utilização 
dos recursos hídricos pela população para o consumo e irrigação das pequenas produções 
agrícolas. 

120



 

 

 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo 

(Fonte: Elaborado pelo Autor) 

 

No Sistema Universal Transverser Mercator (UTM), sua localização utilizando com ponto de 
referência a rua João Medeiros Filho (estrada da Redinha), dar-se pelas coordenadas 
0247354 N / 9368896 E e 0254768 N / 9364518 E.  

3. JUSTIFICATIVA 

Algumas razões nos levaram a realização deste estudo. Inicialmente, pesquisas realizadas 
em instituições públicas revelaram a ausência de estudos locais nessa vertente pela ciência 
geográfica e de trabalhos com razoável embasamento científico no que concerne a 
operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental em Áreas Protegidas.  

Somada a esta razão, o conhecimento prévio da área de estudo a partir da realização de 
trabalhos anteriores (Azevedo, 2005), em uma outra perspectiva, nos permitiu observar certas 
características ímpares em relação aos bairros das zonas sul, leste e oeste da cidade como 
o insignificante o número de residências atendidas pelo sistema de saneamento e a utilização 
dos recursos hídricos pela população para o consumo e irrigação das pequenas produções 
agrícolas. 

 

 

 

Por último, as características físico-naturais da ZPA-9, principalmente os recursos hídricos, 
relacionam-se com as variáveis abordadas por Alves (2006) para avaliar a vulnerabilidade 
socioambiental, uma vez que este autor nos serviu de base teórico-metodológica para a 
realização desta pesquisa. 

4. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Entendendo a vulnerabilidade como um processo que envolve tanto a dinâmica social quanto 
as condições ambientais, este artigo se propõe a discutir a vulnerabilidade socioambiental em 
uma região específica, a ZPA-9, que pode ser considerada como representativa da situação 
urbana de parcelas significativas das Áreas Protegidas de Natal/RN. 

Desse modo, a pesquisa em tela objetivou analisar a vulnerabilidade socioambiental na ZPA-
9. Este objetivo foi traçado baseando-se nas concepções teóricas acerca do conceito de 
vulnerabilidade de pesquisadores como Acselrad (2002; 2006), Hogan e Marandola (2007) e, 
principalmente o entendimento de Alves (2006) acerca da vulnerabilidade socioambiental. 

 
A coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais muito 
pobres e com alta privação (Vulnerabilidade social) e áreas de risco ou 
degradação ambiental (Vulnerabilidade ambiental). Neste sentido, é 
justamente a combinação destas duas dimensões que está sendo 
considerada uma situação de Vulnerabilidade socioambiental (Alves, 2006, 
p.43). 

 

A adoção deste conceito deve-se principalmente por três razões. A primeira delas trata-se do 
fato de que a pesquisa bibliográfica revelou a carência de trabalhos com razoável 
embasamento cientifico no que concerne a operacionalização empírica da vulnerabilidade 
socioambiental. Assim, a pesquisa de Alves (2006) mostrou-se bem fundamentada teórico-
metodologicamente o que nos incentivou a utilizá-la. 

Outra razão significativa é que as características físico-naturais da ZPA-9, principalmente os 
recursos hídricos, relacionam-se com um dos indicadores abordados por Alves (2006) para 
caracterizar a vulnerabilidade ambiental, que é a proximidade dos recursos hídricos. 

Além destas razões, os resultados do trabalho de Alves (2006) demonstraram que esta 
metodologia possui maior pertinência com a Ciência Geografia do que com outras ciências, 
por caracterizar as situações de vulnerabilidade socioambiental das populações localizadas 
em dado território.   

 
Por analisar a vulnerabilidade socioambiental ao nível de áreas (setores 
censitários), esta metodologia está mais próxima da tradição da ciência 
geográfica (Cutter, 1994; 1996) que os estudos dos sociólogos sobre 
vulnerabilidade social (Moser, 1998; Kaztman et al., 1999). 

 

Assim, para os fins traçados e considerando as razões expostas, entendemos a 
vulnerabilidade socioambiental de acordo com a conceituação de Alves (2006), pois nos 
permite operacionalizar com maior clareza os indicadores das condições socioeconômicas e 
ambientais, possibilitando, assim, a análise da vulnerabilidade socioambiental na ZPA-9. 

Para realizar tal operacionalização, este trabalho foi estruturado através da construção de 
quatro etapas, as quais são apresentados a seguir. Inicialmente fez-se a construção teórico-
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metodológica através do levantamento bibliográfico sobre estudos que fazem referência a 
vulnerabilidade nas diversas áreas científicas, uma vez que a compreensão deste constitui o 
fundamento básico necessário para o desenvolvimento de nosso trabalho. Desse modo, foram 
consultadas a biblioteca central Zila Mamede, biblioteca setorial do Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes, e as bibliotecas de Arquitetura, Geologia e do Laboratório de 
Recursos Hídricos (LARHISA). 

Em seguida, apresentou-se um panorama geral das Zonas Proteção Ambiental (ZPA) do 
município de Natal/RN, uma vez que consideramos fundamental situar o papel que estas 
zonas desempenham na cidade e em particular a ZPA-9. 

Como a presente pesquisa teve como base metodológica o trabalho realizado por Alves 
(2006), realizou-se o detalhamento das bases metodológicas utilizadas por este autor, por 
constituir-se como fundamento para a elaboração das etapas seguintes, mesmo que com 
adaptações a fim de compatibilizar com a presente pesquisa.  

Em relação à terceira etapa, pretendeu-se realizar um Diagnóstico Socioambiental dos bairros 
de Lagoa Azul e Pajuçara da cidade do Natal/RN. Isto se deu pelo fato de considerarmos que 
a ZPA-9 faz parte de uma área da cidade que não poderia ser entendida apenas pelo seu 
exclusivo conhecimento. Além disso, a compreensão prévia das características da área foi de 
suma importância para a concretização da pesquisa, isto é, avaliação dos dados gerais da 
área, seleção das variáveis e indicadores, divisão das áreas de ZPA-9, construção da 
amostra, elaboração das perguntas dos questionários e análise dos dados colhidos. 

Para operacionalizar a vulnerabilidade socioambiental criaram-se duas categorias, a 
vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental, atribuindo-lhes indicadores e variáveis. 
Contudo, esclarece-se que a análise da vulnerabilidade na ZPA-9 deu-se através da aplicação 
de questionários fechados, diferentemente de Alves (2006). Portanto, para alcançar o objetivo 
desta pesquisa, três fases fizeram-se necessárias nesta etapa, as quais são: A primeira 
compreendeu a realização de quatro passos: Divisão da ZPA-9 em três áreas, quantificação 
do número de residências, estipulação das amostras e seleção das variáveis. Em seguida, 
fez-se a elaboração e aplicação do questionário e a tabulação dos dados. Por fim, foi feita a 
análise dos dados obtidos e estruturados na segunda etapa apresentada anteriormente. 

No decorrer da pesquisa expõe-se inúmeras vezes que esta fez uso da proposta teórica e 
metodológica de Alves (2006), pois nos permitiu melhor operacionalizar os indicadores 
ambientais e sociais e, assim, realizar a análise da vulnerabilidade socioambiental da ZPA-9. 
Contudo, as ressalvas quanto às “adaptações necessárias” mostraram-se de grande 
importância, uma vez que no desenvolvimento da pesquisa sentiu-se a necessidade de criar 
maneiras alternativas de quantificar e, posteriormente analisar, a vulnerabilidade 
socioambiental em relação à proposta de Alves (2006). 

Desse modo, acreditamos que um dos principais benefícios gerados nesta pesquisa foi à 
elaboração de uma metodologia original, pois, como já verificado, existe uma lacuna em 
relação a trabalhos com razoável embasamento cientifico no que concerne à 
operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente ressaltaremos alguns pontos que consideramos de maior relevância, como é o 
caso dos procedimentos metodológicos e concepção teórica de Alves (2006). 

De maneira geral, a presente pesquisa buscou analisar a vulnerabilidade socioambiental nas 
três Áreas da ZPA-9 a partir da aquisição dos dados através da aplicação de questionários 
fechados e atribuição de notas para cada categoria da vulnerabilidade (ambiental e social), 
cujas perguntas e respostas referem-se às variáveis destas categorias. Diferentemente, Alves 
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De maneira geral, a presente pesquisa buscou analisar a vulnerabilidade socioambiental nas 
três Áreas da ZPA-9 a partir da aquisição dos dados através da aplicação de questionários 
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(2006) realizou a construção de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e fez o 
cruzamento entre o grupo de alta vulnerabilidade social e as faixas da vulnerabilidade 
ambiental criadas por ele.  

Desse modo, acredita-se que um dos principais benefícios gerados nesta pesquisa foi a 
elaboração de uma metodologia original, pois, como já verificado, existe uma lacuna em 
relação a trabalhos com razoável embasamento cientifico no que concerne a 
operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental. Fato este que, anteriormente, 
parece ter também motivado Alves (2006) a realizar sua pesquisa. 

Com relação aos resultados propriamente ditos, isto é, a vulnerabilidade socioambiental na 
ZPA-9 (ver Figura 2 a seguir), destaca-se a diferença de nota obtida pela Área 1 entre as 
categorias da vulnerabilidade ambiental (pior desempenho) e a categoria vulnerabilidade 
social (melhor desempenho). 
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Figura 2 - Níveis de vulnerabilidade socioambiental da ZPA-9 

(Fonte: Elaborado pelo Autor) 

 

Outro dado notório diz respeito aos resultados obtidos pela Área 2. Nesta, observou-se o 
maior adensamento populacional, comprovadas pelas piores notas na variável demografia. 
Contudo, esta área apresentou boas condições ambientais, corroborando significativamente 
para classificá-la com baixa vulnerabilidade socioambiental. 
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Outro dado notório diz respeito aos resultados obtidos pela Área 2. Nesta, observou-se o 
maior adensamento populacional, comprovadas pelas piores notas na variável demografia. 
Contudo, esta área apresentou boas condições ambientais, corroborando significativamente 
para classificá-la com baixa vulnerabilidade socioambiental. 

 

 

 

Assim, demonstrou-se que a elevada densidade demográfica também pode ter relação 
positiva com as condições de vida da população, desde que a infraestrutura, ou os aspectos 
considerados “ambientais” se façam presentes com certa satisfação, como ocorreu na Área 
2.  

Já a Área 3, que obteve a segunda pior nota na categoria vulnerabilidade ambiental, 
principalmente pelo elevado percentual de abastecimento de água através de poços e o uso 
dos corpos d’água, apresentou o pior resultado na categoria vulnerabilidade social.   
Estes resultados demonstraram a complexidade do trabalho com dados estatísticos, bem 
como provoca a necessidade de uma melhor averiguação das características intrínsecas 
destas Áreas. Somado a isso, observou-se que nos resultados da presente pesquisa não 
ocorreu à simples correlação entre pior nível de vulnerabilidade ambiental e vulnerabilidade 
social como parte da literatura sugere (Torres, 1997; 2000), isto é, na área com pior 
desempenho ambiental, como a Área 1, a vulnerabilidade social foi baixa.  

Desse modo, a concepção teórica de Alves (2006) constitui-se no fundamento básico 
necessário para o desenvolvimento de nosso trabalho, pois mostrou-se decisiva na medida 
em que ponderou a “combinação” e não somente a correlação direta entre vulnerabilidade 
social e ambiental.  “Neste sentido, é justamente a combinação destas duas dimensões que 
está sendo considerada uma situação de Vulnerabilidade socioambiental” (Alves, 2006, p.43). 
Além destas conclusões valiosas, os resultados da pesquisa relacionados às Áreas da ZPA-
9 demonstram a maior pertinência com a Geografia do que com outras ciências, por 
caracterizar as situações de vulnerabilidade socioambiental das populações localizadas em 
dado território, isto é, nas áreas onde se localizam as residências (Alves, 2006). 

Observamos também no decorrer da pesquisa que a simples criação das leis específicas para 
cada Áreas Protegida (ZPA em Natal/RN) não garante em absoluto a manutenção dos 
aspectos socioambientais daquelas áreas. Contudo, notou-se que a criação das ZPAs no 
município de Natal/RN representam um passo significante para a população, uma vez que 
esta usufrui diretamente do potencial hídrico localizado no subsolo, cujas áreas das ZPA 1 e 
9 caracterizam-se como prioritárias para a recarga do aqüífero Dunas/Barreiras, além de 
outros inúmeros benefícios já assinalados. 

A seguir, apesar de não ser o foco da pesquisa, fez-se algumas sugestões em relação ao 
conjunto das ZPAs de Natal/RN, uma vez que nossa área de estudo também esta relacionada. 
Como as ZPAs 9, 8 e 3 encontram-se no limite territorial com outros municípios da grande 
Natal/RN e, considerando o elevando crescimento demográfico apresentado pela capital e 
região metropolitana, sugere-se a ampliação desta Área Protegida em conjunto as ZPAs e 
APAs existentes 

No caso especifico da ZPA-9, o município de Extremoz possui a APA de Genipabu que 
compreende parte da ZPA-9. Assim, um único plano de manejo ou regulamentação poderia 
ser feito conciliando os diferentes usos feitos na área pela população. 

O diagnóstico socioambiental dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara contribuiu 
significativamente para a compreensão prévia das características da área para a 
concretização da pesquisa, isto é, avaliação dos dados gerais da área, seleção das variáveis 
e indicadores, divisão das áreas de ZPA-9, construção da amostra, elaboração das perguntas 
dos questionários e análise dos dados colhidos.  

Além disso, tal diagnóstico mostrou que a construção dos conjuntos habitacionais financiados 
pelo governo federal direcionou e incentivou o parcelamento do solo na zona norte de 
Natal/RN, trazendo consequências pelo modo como tal ocupação ocorreu. A criação de 
grandes áreas vazias, interpoladas entre um e outro conjunto habitacional, proporcionou a 
construção em seu entorno de uma infra - estrutura precária, ainda que minimamente 
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necessária para abarcar a população advinda principalmente do campo. Desse modo, grande 
parte da população foi se aglomerando em lotes próximos a estas áreas que ofereciam tal 
infraestrutura, como rede elétrica, água encanada e vias de circulação de transporte coletivo. 

Nesse contexto é que grande parte das ocupações na área onde localiza-se a ZPA-9 se 
deram, tanto através da autoconstrução quanto da ocupação de lotes utilizados para a 
horticultura nas áreas adjacentes aos conjuntos habitacionais. 

Salienta-se que a inclusão de aspectos relacionados as características físico-naturais da área 
ocorreu levando em consideração que a proximidade dos corpos d’água é uma variável que 
compõe a caracterização da vulnerabilidade ambiental e, entendendo que nesta porção do 
território do Rio Grande do Norte (o litoral leste ou oriental) as características dos recursos 
hídricos superficiais estão intimamente relacionados à geomorfologia, clima e aos aquíferos, 
conclui-se que a compreensão do contexto físico-natural no qual a ZPA-9 esta inserida fez-se 
necessário. 

Por fim, uma das contribuições desta pesquisa refere-se ao fato de proporcionar maior 
visibilidade à área identificada como de alta vulnerabilidade socioambiental, podendo trazer 
subsídios relevantes para o planejamento e gestão de políticas públicas socioambientais 
como habitação, saneamento e implementação de Áreas Protegidas. 
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RESUMO  
 
Este estudo abrange uma revisão usando pesquisas da literatura atual do 
desenvolvimento e gerenciamento da indústria de palma de óleo nas paisagens do 
tropico. Foram eleitos quatro países do sudeste de Ásia e da America Latina para 
analise detalhada compreendendo 10 anos de produção desta cultura.  Indonésia e 
Malásia são os líderes evidentes em termos de área plantada e níveis de produção e 
exportação, mas atualmente com desafios sociais e ambientais. Na América Latina, a 
Colômbia é o produtor dominante, com expansão em diferentes paisagens com um 
forte foco da produção para o biodiesel. E finalmente a pequena escala produtores e 
empresas no Brasil oferecem maneiras contrastantes de inserir a palma de óleo na 
Amazônia. Todos os países estudados tentaram ligar a expansão da palma de óleo 
direcionada ao desenvolvimento econômico, as reduções na pobreza e as melhorias 
direcionadas no bem-estar. Porém, foram detalhadas questões como: a influencia da 
expansão da palma de óleo no desenvolvimento econômico e no uso da terra, o papel 
das políticas e estratégias, aspetos sociais e as iniciativas para uma palma de óleo 
mais sustentável e inclusiva, para avaliar as expectativas de cada pais conforme aos 
objetivos com que começaram a produção e expansão desta cultura. 
  
Palavras chaves: Palma de óleo; Expansão; Produção; Desenvolvimento.  
 
 
1. INTRODUÇÃO  

Na última década a agroindústria da palma de óleo tem alcançado um crescimento 
significativo, principalmente nos países tropicais, que tem uma oportunidade de jogar 
neste importante mercado. A palma de óleo é uma cultura altamente lucrativa 
adaptada ao tropico úmido e a área dedicada a essa safra está expandindo-se 
expressivamente, impulsionada por programas governamentais em virtude do rápido 
crescimento econômico nos países de estudo e do alívio da pobreza rural que 
proporciona (Zavala, 2016; Gonzáles-Cárdenas, 2016).  
A palma de óleo tem muitos atributos ambientalmente favoráveis ao longo de seu ciclo 
de vida completo. Quando é bem gerido tem um equilíbrio de carbono positivo e, 
quando cultivado em um mosaico de paisagem, pode desempenhar um papel na 
conservação da biodiversidade. Ao mesmo tempo, os abusos durante períodos de 
rápida expansão da propriedade em áreas de floresta natural e nas terras das 
comunidades rurais pobres levaram a críticas por ativistas ambientais e sociais 
(Sayer, 2012).  
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Os principais produtores de óleo de palma no mundo abrangem o 91,3% da produção 
mundial, liderada por dois países Indonésia e Malásia que geram em torno de um 
90%. Em contraste, Colômbia aporta só o 2% desta produção. Porem, qualquer 
mudança de mercado ocorrido na região palmeira asiática afeta a todos os atores 
relacionados com a palma ao nível mundial (Zavala, 2016). A figura a seguir, 
apresenta um mapa dos países produtores de óleo de palma no mundo.  
 

 
Figura 1 - Principais países produtores de óleo de palma (em toneladas) 

(Fonte: Zalva, 2016) 
 

A tabela 1 mostra a área plantada em palma de aceite, a produção e rendimento de 
óleo de palma nos países objeto de estudo, com base histórica de dez anos.  
 
Tabela 1 - Área, produção e rendimento do óleo de palma no período 2006-2015 nos países objeto de 

estudo 
 

País 

Área plantada 

(Miles de Hectares) 

Produção de óleo de palma 
(Miles de Toneladas) 

Rendimento 
(Toneladas/Hectares) 

2006 2010 2015 2006 2010 2015 2010 2015 

Indonésia 4.110 5.740 8.630 34.415 45.873 62.559 3,9 3,87 

Malásia 3.678 4.130 4.780 15.881 16.993 19.961 4,1 4,18 

Colômbia  178 251 378 714 755 1.273 3,0 3,37 

Brasil  61 74 130 170 250 340 3,3 3,08 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Fedepalma 2011; Fedepalma, 2016 
 

O crescimento mundial da área plantada em palma de óleo foi em 2006 de 7,2%, no 
ano 2010 de 5,3% e no ano 2015 4,7% (Fedepalma, 2016). Observando-se uma 
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diminuição de aproximadamente 35% desde o ano 2006 ate 2015. Possivelmente, 
pela concentração destes países em melhorar a produtividade de suas plantações, 
pelos impactos gerados pela expansão desmesurada no principio que terminou em 
conseqüências importantes ao nível ambiental e social, e por questões relacionadas 
com a vulnerabilidade dos preços do mercado de óleos globalmente. Ainda assim, 
visualiza-se que a produção de óleo de palma aumentou significativamente nos 
países, principalmente pelo boom criado com tema dos bicombustíveis, onde o óleo 
de palma é a matéria-prima básica para a produção de biodiesel atualmente.  
Alem do anterior, a disponibilidade restrita de terra na Indonésia e na Malásia forçou 
as empresas a buscar outras regiões com fronteiras agrícolas abertas e opções para 
aumentar a produção de palma de óleo. Este é o caso dos países africanos (Libéria, 
Camarões e República Democrática do Congo) e países latino-americanos (Colômbia, 
Equador e alguns países da América Central). A figura 2 mostra a evolução das áreas 
de palma de óleo nos principais países produtores para o período 2006-2015. 
 

 
 

Figura 2 - Evolução das áreas de produção de palma nos principais países produtores no período 
2006-2015 em milhares de hectares  

(Fonte: elaborada pelo autor a partir de Federación Nacional de Palmicultores – FEDEPALMA, 2016) 

 

Indonésia e Malásia representam o grupo asiático dos países produtores no ranking 
ao nível mundial. Estes dois países foram alvo de muitas críticas internacionais tanto 
em termos ambientais como sociais. A Indonésia foi castigada por seus altos níveis 
de perda de floresta ligados à rápida expansão da palma de óleo. A Colômbia líder 
latino americano teve uma história recente e difícil de violência narcótica, em grande 
parte nas áreas onde a palma de óleo é cultivada. Modelos típicos de pequenos 
empresários foram instituídos, enquanto o país desenvolveu uma grande indústria de 
biodiesel à base de óleo de palma, focada no mercado local. A produção de palma de 
óleo em Brasil ocupa partes da bacia do amazonas. Este país tem grandes áreas 
capazes de se desenvolver em palma, mas os regulamentos especificam que isso 
deve ser apenas em terras já desmatadas. O Brasil promove ativamente o óleo de 
palma como matéria-prima para o biodiesel, mas contribui apenas com uma pequena 
proporção da mistura total de biodiesel (Potter, 2015).  
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Os países foram selecionados para incluir os principais atores da indústria da palma 
de aceite e fornecer exemplos representativos das regiões tropicais da Ásia e da 
América Latina. Estes países fornecem uma série de contrastes na importância geral 
da indústria do óleo de palma para a economia nacional e internacional, na 
contribuição do óleo de palma através das exportações para a cadeia de suprimentos 
global, na longevidade da indústria e nos modelos de produção em uso. Neste trabalho 
a revisão é feita no contexto de uma expansão maciça da indústria desde 2006 ate 
2015, analisa-se este fenômeno em seus aspectos positivos e negativos, em quatro 
países selecionados Indonésia, Malásia, Colômbia e Brasil.   

2. INFLUÊNCIA DA EXPANSÃO DA PALMA DE ÓLEO NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E USO DA TERRA 

A expansão da área global de plantio de palma de óleo cresceu na ultima década, 
passando de 10,1 a 17,3 milhões de hectares (aproximadamente um 71%) entre 2006 
e 2015. Área que agora representa cerca de 10% da área de cultivo permanente do 
mundo. A Malásia e a Indonésia têm sido o epicentro desse desenvolvimento 
dinâmico: nestes dois países, a área plantada aumentou 150% e 40%, 
respectivamente, na última década e, em conjunto, representam atualmente mais de 
80% da produção mundial de óleo de palma. Estudos anteriores mostraram que uma 
parcela significativa dessa expansão ocorreu às custas das florestas tropicais, 
especificamente na Indonésia e na Malásia, os atuais centros de produção. Estima-se 
que 17% das novas plantações na Malásia e 63% daqueles na Indonésia tenham sido 
gastos diretamente das florestas tropicais ricas em biodiversidade durante o período 
1990-2010, e até 30% dessa expansão ocorreu em solos de turfa, levando a grandes 
emissões de CO2 (Pirker et al., 2016; Oosterveer, 2015). 
Esta expansão da palma de óleo nos países do sudeste asiático e latino-americanos 
tem experimentado mudanças importantes no uso da terra. A área florestal diminuiu 
significativamente, enquanto a superfície utilizada para a produção agrícola 
aumentou. No sudeste asiático, a superfície de palma expandiu-se 
consideravelmente. Indonésia o maior produtor de palma no mundo desde o ano 2008, 
aumentou sua superfície de palma de óleo de 2,0 milhões de hectares em 2000 a 8,6 
milhões em 2015.  Em Malásia a monocultura da palma incrementou um 62% em área 
plantada, passando de 2,9 milhões de hectares em 2000 a 4,7 milhões de hectares 
em 2015. Na America Latina a expansão tem sido pouco significativa em comparação 
aos países do sudeste asiático. Em Colômbia o principal país produtor do continente 
americano, a superfície de palma de óleo cresceu de 0,25 milhões de hectares em 
2000 a 0,38 milhões em 2015. No Brasil a área plantada incremento de 0,06 milhões 
de hectares em 2000 a 0,13 milhões de hectares no ano 2015 (Potter, 2015; 
Castiblanco et al., 2015; Fedepalma, 2016).  
Globalmente a expansão de palma de óleo é impulsionada pelo aumento da demanda 
de produtos oleaginosos para o consumo humano e animal, e em certa medida 
também pelos bicombustíveis. Enquanto a palma de óleo tem causado um boom no 
desenvolvimento econômico nas regiões produtoras, também tem atraído criticas por 
motivos ambientais e sociais. Pois, a expansão desta cultura é freqüentemente 
responsável do desmatamento, perda da biodiversidade, incremento das emissões de 
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gases de efeito de estufa e dos conflitos pelos direitos da terra entre empresas e 
comunidades locais (McCarthy, 2010; Gatto et al., 2015).  
Nesse sentido, para Castiblanco et al. (2015) tem-se duas perspectivas sobre o 
processo de expansão da palma de óleo a nível mundial. Uma delas é que esta 
monocultura contribui a solução de conflitos sociais e econômicos de agricultores, 
indígenas, obreiros, autoridades municipais e empresários, com a redução da pobreza 
e melhorias especifica no bem-estar.  Outras visões consideram que a produção 
intensiva da palma leva inevitavelmente à involução social, a pobreza e a 
concentração de poder, refletido no deterioro ambiental e nos conflitos distributivos 
que criam violência nessas áreas.  
Mas os governos dos países em desenvolvimento e emergentes em todas as regiões 
tropicais promovem cada vez mais o cultivo de palma como principal contribuinte para 
o alívio da pobreza, bem como a independência alimentar e energética. No entanto, 
sob a pressão de várias organizações ambientais não governamentais e 
consumidores, os principais comerciantes de óleo de palma se comprometeram a 
abastecer o óleo de palma sustentável (Oosterveer, 2015). 
Um dos fatores do link ao desenvolvimento econômico como estratégia da expansão 
de palma de óleo nos países latino-americanos (Colômbia e Brasil) pode-se atribuir 
principalmente as variacionais positivas nos preços internacionais do óleo de palma 
entre os anos 2006 e 2011. Em 2006, como resultado do auge dos bicombustíveis a 
expansão foi significativa, pois os preços do óleo de palma começaram a subir 
dramaticamente.  No ano 2009, pese a crise financeira mundial não retardo o 
crescimento dos preços e no ano 2011 alcançaram máximos excepcionais. O Brasil 
foi encorajado a promover suas pequenas indústrias já existentes e na Colômbia 
isenções foram providenciadas para incentivar a produção de óleo de palma. No caso 
da Indonésia e Malásia, as estratégias de expansão têm sido muito diferentes as dos 
países latino-americanos. Malásia experimenta uma escassez de terras, porem esta 
agora focada na melhoria do rendimento. Indonésia, ainda esta expandindo sua área, 
e seus incentivos tem sido o acesso à terra e o trabalho muito barato (Potter, 2015).  
No Quadro 1, apresenta-se um resumo dos impactos da expansão, o uso da terra e 
do desenvolvimento econômico nos países objeto de estudo, relacionado com a 
indústria da palma de óleo.   
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Quadro 1 – Impactos da produção da palma de aceite nos países objeto de estudo 
Impactos Indonésia Malásia Colômbia Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
econômico 

 O setor de palma 
de óleo  contribuiu 
com apenas 2% do 
PIB, apesar do 
investimento 
maciço e do apoio 
às políticas 
públicas. 
 A indústria de 
óleo de palmeira 
continua a 
expandir-se, com 
atenção ainda 
focada em 
aumentar a área 
sob a cultura em 
vez de melhorar os 
rendimentos, 
embora algumas 
empresas estejam 
começando a 
mudar. 
 

 Cultura agrícola 
mais valiosa, com o 
óleo de palma e 
produtos à base de 
palma, são o quarto 
maior contribuinte 
para a economia do 
país, representando 
8% do RNB per 
capita e com 
exportações anuais 
atingindo um 
valores recordes. 
 A indústria foi 
identificada como 
uma das 12 
principais áreas 
econômicas 
nacionais da 
Malásia como parte 
de seu Programa de 
Transformação 
Econômica para se 
tornar uma nação 
de alta renda até 
2020. 

 As áreas de 
plantio de palma 
podem ser muito 
dinâmicas pela 
superposição com 
as zonas 
petroleiras e 
mineras.  
 Presença de 
atores armados 
ilegais que 
incrementam as 
tensões sociais e 
brigam pela pose 
da terra.   
 As áreas de 
plantio som 
adjacentes a 
territórios de 
comunidades 
indígenas ou 
afrocolombianas.  
 Parcerias 
estratégicas entre 
empresas e 
produtores de 
palma.  

 Programa de 
incentivos à 
produção de palma 
de óleo.  
 Projetos de 
inclusão produtiva de 
agricultores são 
desenvolvidos 
principalmente em 
comunidades com 
fortes demandas 
sociais.  
 Dificuldades 
enfrentadas pelas 
empresas para 
implementar 
contratos com 
agricultores 
familiares para 
cultivar a palma.  
 O objetivo é 
planejar uma 
produção agrícola 
que esteja em linha 
com as 
necessidades 
previstas das usinas 
de processamento. 

 

 

 

 

Expansão 

 Incremento da 
área plantada em 
um 52% no período 
2006-2015. 
 % de 
participação 
mundial:  
em 2006 41,9%, 

em 2015 49,8% 

 Incremento da 
área plantada em 
um 21,3% no 
período 2006-2015. 
 % de participação 
mundial:   
em 2006 37,4%, 

em 2015 27,8% 

 Incremento da 
área plantada em 
um 51,3% no 
período 2006-2015. 
 % de participação 
mundial:  
em 2006 1,9%, 

em 2015 2,2% 

 Incremento da área 
plantada em um 
53,1% no período 
2006-2015. 
 % de participação 
mundial:  
em 2006 0,4%, 

em 2015 0,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente, 36,5% de todas as 
plantações de palma de óleo provêm de 
paisagens florestais, incluindo habitats de 
terras altas e pântanos, no entanto, 
apenas uma pequena fração dessa 
conversão ocorreu em florestas não 
perturbadas, 

 As mudanças 
diretas no uso da 
terra tiveram 
impactos menores 
sobre as florestas, 
já que a maioria das 
plantações de 
palma de óleo tem 
substituído 
amplamente as 
pastagens e terras 
degradadas. 
 Em menores 
porcentagens deu-
se a instauração da 
palma de óleo em 
bacias hidrográficas 

 O governo declarou 
um máximo de 4,3 
milhões de hectares 
disponíveis para o 
plantio de palma de 
óleo, principalmente 
no estado do Pará. 
 As expansões da 
produção de óleo de 
palma é restrita nas 
áreas de vegetação 
nativa intacta, áreas 
de conservação e 
reservas para 
quilombolas retiradas 
e grupos indígenas.  

 6,4 milhões de 
hectares de terras 
arbóreas, gramados 
e habitats 
agroforestais foram 
convertidos em 
plantações de 
palma 

 3,2 milhões de 
hectares de terras 
arbóreas, 
gramados e 
habitats 
agroflorestais 
foram convertidos 
em plantações de 
palma 
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Quadro 1 – Impactos da produção da palma de aceite nos países objeto de estudo 
Impactos Indonésia Malásia Colômbia Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
econômico 

 O setor de palma 
de óleo  contribuiu 
com apenas 2% do 
PIB, apesar do 
investimento 
maciço e do apoio 
às políticas 
públicas. 
 A indústria de 
óleo de palmeira 
continua a 
expandir-se, com 
atenção ainda 
focada em 
aumentar a área 
sob a cultura em 
vez de melhorar os 
rendimentos, 
embora algumas 
empresas estejam 
começando a 
mudar. 
 

 Cultura agrícola 
mais valiosa, com o 
óleo de palma e 
produtos à base de 
palma, são o quarto 
maior contribuinte 
para a economia do 
país, representando 
8% do RNB per 
capita e com 
exportações anuais 
atingindo um 
valores recordes. 
 A indústria foi 
identificada como 
uma das 12 
principais áreas 
econômicas 
nacionais da 
Malásia como parte 
de seu Programa de 
Transformação 
Econômica para se 
tornar uma nação 
de alta renda até 
2020. 

 As áreas de 
plantio de palma 
podem ser muito 
dinâmicas pela 
superposição com 
as zonas 
petroleiras e 
mineras.  
 Presença de 
atores armados 
ilegais que 
incrementam as 
tensões sociais e 
brigam pela pose 
da terra.   
 As áreas de 
plantio som 
adjacentes a 
territórios de 
comunidades 
indígenas ou 
afrocolombianas.  
 Parcerias 
estratégicas entre 
empresas e 
produtores de 
palma.  

 Programa de 
incentivos à 
produção de palma 
de óleo.  
 Projetos de 
inclusão produtiva de 
agricultores são 
desenvolvidos 
principalmente em 
comunidades com 
fortes demandas 
sociais.  
 Dificuldades 
enfrentadas pelas 
empresas para 
implementar 
contratos com 
agricultores 
familiares para 
cultivar a palma.  
 O objetivo é 
planejar uma 
produção agrícola 
que esteja em linha 
com as 
necessidades 
previstas das usinas 
de processamento. 

 

 

 

 

Expansão 

 Incremento da 
área plantada em 
um 52% no período 
2006-2015. 
 % de 
participação 
mundial:  
em 2006 41,9%, 

em 2015 49,8% 

 Incremento da 
área plantada em 
um 21,3% no 
período 2006-2015. 
 % de participação 
mundial:   
em 2006 37,4%, 

em 2015 27,8% 

 Incremento da 
área plantada em 
um 51,3% no 
período 2006-2015. 
 % de participação 
mundial:  
em 2006 1,9%, 

em 2015 2,2% 

 Incremento da área 
plantada em um 
53,1% no período 
2006-2015. 
 % de participação 
mundial:  
em 2006 0,4%, 

em 2015 0,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente, 36,5% de todas as 
plantações de palma de óleo provêm de 
paisagens florestais, incluindo habitats de 
terras altas e pântanos, no entanto, 
apenas uma pequena fração dessa 
conversão ocorreu em florestas não 
perturbadas, 

 As mudanças 
diretas no uso da 
terra tiveram 
impactos menores 
sobre as florestas, 
já que a maioria das 
plantações de 
palma de óleo tem 
substituído 
amplamente as 
pastagens e terras 
degradadas. 
 Em menores 
porcentagens deu-
se a instauração da 
palma de óleo em 
bacias hidrográficas 

 O governo declarou 
um máximo de 4,3 
milhões de hectares 
disponíveis para o 
plantio de palma de 
óleo, principalmente 
no estado do Pará. 
 As expansões da 
produção de óleo de 
palma é restrita nas 
áreas de vegetação 
nativa intacta, áreas 
de conservação e 
reservas para 
quilombolas retiradas 
e grupos indígenas.  

 6,4 milhões de 
hectares de terras 
arbóreas, gramados 
e habitats 
agroforestais foram 
convertidos em 
plantações de 
palma 

 3,2 milhões de 
hectares de terras 
arbóreas, 
gramados e 
habitats 
agroflorestais 
foram convertidos 
em plantações de 
palma 

 

 

 

 

Uso da terra  

e algumas zonas de 
bosques tropicais e 
sistemas de floresta 
primária. 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Fedepalma, 2007; Fedepalma, 2016; Castiblanco et al., 2015; 
Potter, 2015 
 

3. POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DA PRODUÇÃO DE PALMA DE ÓLEO  

Todos os governos dos países estudados, direta ou indiretamente ajudaram ao 
estabelecimento da palma de óleo, gerando políticas e estratégias para sua produção 
e expansão. Na Indonésia, as estratégias mais recentes tendem a ser indiretas sobre 
a forma de legislação habilitadora que apóia a indústria e dando maior poder às 
plantações.  Outra estratégia neste país tem sido a instituição de níveis obrigatórios 
de mistura para incentivar a fabricação local de biodiesel. O anterior tem sido também 
o caso na Colômbia. No Brasil, o selo de combustível social é uma política e estratégia 
para propriedades e empresas que incorporavam agricultores familiares, que da 
mesma forma na Colômbia o incentivo à capitalização rural foi uma estratégia 
especialmente quando iniciaram alianças entre empresas e pequenos agricultores. 
Tanto em Indonésia bem como na Colômbia apresenta-se um lobby forte de plantação 
de palma de óleo influenciado pelas decisões governamentais. Enquanto a Malásia, o 
governo tem participação parcial em empresas de plantações muito grandes, como a 
Sime Darby, e há também um lobby que protege o interesse das plantações Malaias 
especialmente em Jakatra (Gillespie, 2011; Marin-Burgos, 2014; Varkey, 2014; Potter, 
2015).  
Na Indonésia, o governo começou a incentivar aos investidores privados e a pequenos 
agricultores a se envolver na indústria da palma de óleo, mediante diversos programas 
e incentivos. E foram realizadas grandes injeções de capital por parte do Banco 
Mundial e do Banco de desenvolvimento Asiático, com o objetivo de expandir as 
plantações de palma de óleo. E assim dessa maneira, os pequenos agricultores e as 
grandes empresas privadas tornaram-se os principais participantes do mercado de 
palma de óleo na Indonésia (Siahaan, 2010). O estado então, se retirou de prestar 
ajuda direta aos pequenos proprietários, deixando isso para as empresas, que 
ganharam mais controle, capturando e comprometendo as autoridades distritais. 
Assim esta mudança na política de governo, impactou sobre os pequenos agricultores, 
que num principio foi extremadamente atraente para eles, e agora afeta suas chances 
de garantir um sustento razoável (McCarthy, 2010; Potter, 2015).  
Na Malásia, tem-se adotado um modelo neoliberal de dominância no mercado, que 
exerce o controle sobre grande parte do setor de pequenos produtores. As políticas 
governamentais tendem a se concentrar no aumento da produtividade e qualidade do 
óleo de palma, bem como na expansão dos mercados de exportação. As políticas 
governamentais estão fortemente voltadas para o Programa de Transformação 
Econômica (ETP), com o objetivo de transformar a Malásia em uma nação de alta 
renda até 2020 (ETP, 2013; Potter, 2015). Para atingir as projeções da política da 
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palma de óleo no país se estabeleceram objetivos de melhoramento do rendimento e 
produtividade, tanto do plantio e da extração do óleo bem como dos trabalhadores, 
com visas a desenvolver e comercializar derivados da palma de óleo de alto valor e 
bicombustíveis de segunda geração.  
O interesse do governo colombiano por fomentar o cultivo de palma de óleo, esta 
relacionado com dois motivos principais. O primeiro é a preocupação global pela 
disponibilidade de energia. Por tanto, na ultima década tem sido um ponto importante 
na política do país, que optou por diversificar a matriz energética através dos 
bicombustíveis. O segundo motivo se relaciona com o processo de articulação de 
Colômbia aos mercados internacionais, que começou nos finais do século XX com os 
tratados de livre comercio com outros países especialmente os Estados Unidos.  A 
partir desse momento a indústria da palma tornou-se um dos eixos do 
desenvolvimento rural no país e um setor influente na economia nacional, com 
estratégias de geração de projetos produtivos de apoio ao setor agrícola de caráter 
social e econômico (DNP, 2010; Castiblanco et al., 2013; Hortúa, 2016).      
No Brasil as estratégias estatais para a extensão da palma de óleo estão ligadas com 
a política de biodiesel, sustentadas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel (PNPB) e a lei 11.097/2005. A ênfase foi dirigida a pequenos agricultores 
nas regiões semi-áridas do nordeste. Esta política social e econômica, em que a 
propagação da palma de óleo depende em grande medida do cumprimento de 
agricultores familiares. Embora os agricultores com mais recursos estejam fazendo 
muito bem, o progresso de muitos outros é menos certo. O processo ainda é bastante 
novo e ainda não foi totalmente pesquisado de maneira inédita. Os próximos 5 anos 
provavelmente serão críticos para este experimento, uma vez que os grandes 
distúrbios serão antecipados até que as duas grandes empresas de bicombustíveis e 
outros atinjam os alvos de extensão propostos (Andrade; Miccolis, 2011; Potter, 2015). 
Na figura a seguir se mostra um resumo das políticas e estratégias globais dos países 
objeto de estudo com o intuito principal de expandir e desenvolver a cultura da palma 
de óleo.  
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Figura 3 – Políticas e estratégias gerais em países latino americanos e asiáticos para a expansão da 
palma de óleo 

(Fonte: elaborada pelo autor) 

 

4. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA PRODUÇÃO DE PALMA DE ÓLEO 

Os conflitos socioambientais são conflitos que se configuram de forma implícita ou 
explícita, com foco e disputa em elementos da natureza e com relações de tensões 
sociais entre interesses coletivos e privados, gerados pela apropriação de espaços ou 
recursos coletivos por diferentes atores sociais para atender interesses pessoais. A 
identificação e análise dos principais atores sociais envolvidos se tornam elementos 
fundamentais para o estudo de conflitos socioambientais, uma vez, que é necessário 
explicitar os interesses específicos que estão em jogo no conflito e as interações entre 
cada um desses atores sociais (Scotto, 1997). A atividade produtiva extrativa da 
produção de palma de óleo e os atores que passam a usufrutuar ou extrair recursos 
naturais em um espaço territorial, geram um conflito socioambiental com as pessoas 
ou comunidades que tradicionalmente estão usando o território e seus recursos.  
As contribuições feitas por palma de óleo para o desenvolvimento dos países têm 
constituído um debate controverso sobre o bem-estar social e a conservação dos 
ecossistemas e serviços ecológicos. Incentivar a produção desta monocultura gera 
tensões e conflitos - sobre a posse da terra, as condições precárias de trabalho e a 
expansão não planejada das plantações em áreas de florestas importantes- entre as 
diferentes organizações e comunidades que compõem a sociedade civil. Eles 
formaram várias opções de resistência para a promoção e expansão desta cultura, 
que incluem grupos indígenas, afrodescendentes e comunidades camponesas que se 
opõem à implementação da palma de óleo em seus territórios, argumentando que elas 
ameaçam a continuidade de sua cultura e da vida comunitária (Castiblanco et al., 
2013). 
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Nos países estudados, os conflitos socioambientais e os enfrentamentos entre a 
empresa-Estado, de um lado, e as comunidades, de outro, põem em manifesto as 
diferentes formas de entender a relação do homem com a natureza, o valor do 
ambiente, da sociedade, da cultura e do bem-estar social e ecológico. Enquanto, uns 
primam a maximização do beneficio com base em critérios monetários e interesses 
geopolíticos (empresas), outros valoram o equilíbrio com o meio ambiente por razões 
culturais. Enfrentam-se assim duas cosmovisões, uma que considera o meio ambiente 
unicamente como um espaço econômico e os recursos naturais como objetos para 
extrair e vender e outra que o entende como um espaço de vida, que depende dele 
para a sua subsistência e ao qual se vinculam sua cultura e aspirações (Viso et al., 
2011).  
No quadro 2, se apresenta um resumo de alguns dos principais conflitos 
socioambientais na ultima década relacionados com o processo de expansão da 
palma de óleo.  
 
Quadro 2 – Conflitos socioambientais pela produção e expansão da palma de óleo nas paisagens dos 

países estudados 
Pais Descrição do conflito Tipo de conflito Impacto do conflito 

 
 
 
 
 
Indonésia  

As comunidades indígenas de Silat 
Hulu vêem seus meios de 
subsistência ameaçados pelo 
estabelecimento de uma plantação 
de palma da Golden Agri-Resources. 

População Afetada: 15.000, 

Data de início: 2008. 

Biomassa e 
terra, 

Aquisição de 
terra, 
desmatamento 

tratamento de 
água e acesso 
a saneamento 

 Impactos ambientais: 
perda de biodiversidade, 
desmatamento, poluição das 
águas superficiais. 
 Impactos 
Socioeconômicos: 
Deslocamento, violações de 
direitos humanos, 
despojamento de terra. 

 
 
 
 
 
Indonésia 

Plantação de palmeiras Bumitama 
Agri Oil, conscientemente destruiu a 
floresta, que é a casa dos 
orangotangos em perigo. As 
imagens de satélites mostram que 
centenas de hectares de turfeiras e 
florestas na área foram limpas.  

Área do projeto: 8.300 Ha 

Data de início: 2012 

Biomassa e 
terra, 

Aquisição de 
terra, plantação 
e 
desmatamento.  

 

 Impactos ambientais: 
desmatamento. 
 Impactos 
socioeconômicos: 
desapropriação de terras, 
violações de direitos 
humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
Malásia  

Em Sabah áreas importantes de 
florestas tropicais e fazendas foram 
destruídas. A reconstituição em 
monoculturas de palma está 
causando erosão, contaminação de 
agroquímicos e perda de meios de 
subsistência da comunidade 
indígena da região de Togod.  

Tipo de população: Rural, 

Data de início: 2004.  

Biomassa e 
terra, plantação 
e aquisição de 
terra.  

 

 Impactos ambientais: 
Desmatamento e perda de 
cobertura vegetal, poluição 
das águas de superfície. 
 Impactos 
socioeconômicos: 
despojamento da terra, 
perda de subsistência. 
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Malásia  

Em Sabah áreas importantes de 
florestas tropicais e fazendas foram 
destruídas. A reconstituição em 
monoculturas de palma está 
causando erosão, contaminação de 
agroquímicos e perda de meios de 
subsistência da comunidade 
indígena da região de Togod.  

Tipo de população: Rural, 

Data de início: 2004.  

Biomassa e 
terra, plantação 
e aquisição de 
terra.  

 

 Impactos ambientais: 
Desmatamento e perda de 
cobertura vegetal, poluição 
das águas de superfície. 
 Impactos 
socioeconômicos: 
despojamento da terra, 
perda de subsistência. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Colômbia  

Cultivo intensivo de palma de óleo 
para exportação, impulsionado pelo 
acordo de livre comércio entre a 
Colômbia e os EUA. Os 
trabalhadores tentam melhorar as 
condições de trabalho, mas a 
atividade é a única fonte de receita 
na área e as empresas 
simplesmente disparam e 
substituem a mangaria. 
População afetada: 13.747, 
Data de início: 2013. 

Biomassa e 
terra, acesso à 
água, 
aquisição de 
terra. 

 

 Impactos ambientais: 
contaminação e erosão do 
solo, desmatamento. 
 Impactos 
socioeconômicos: falta de 
segurança no trabalho, 
absenteísmo laboral, 
demissões, desemprego, 
desapropriação de terras. 

 
 
 
Colômbia 

Esta atividade produtiva está 
associada à desapropriação de 
títulos baldios da nação, reclamados 
por 64 famílias de camponeses sem 
terra que há mais de 40 anos têm 
lutado por 1500 ha. 

População Afetada: 1200, 
Data de início: 2008. 

Biomassa e 
terra, aquisição 
de terra. 

 

 Impactos ambientais: 
desmatamento, distúrbios 
em larga escala de sistemas 
hidrelétricos e geológicos.  
 Impactos 
socioeconômicos: 
deslocamento, aumento da 
violência e do crime. 

 
 
 
 

Brasil 

Os indígenas Tembé denunciaram a 
empresa mineira VALE e Biopalma, 
por contaminar as fontes de água 
com agrotóxicos. 

População afetada: 27.000, 

Data de início: 2006. 

Biomassa e 
terra, aquisição 
de terra. 

 

 Impactos ambientais: 
perda de biodiversidade, 
contaminação do solo, 
poluição das águas, 
desmatamento. 
 Impactos 
socioeconômicos: 
desapropriação de terras. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de EJOLT, 2016.  

 
Nos países como a Indonésia, Malásia e Colômbia, a aprovação de leis que 
regulamentam e incentivam a produção e expansão da palma de óleo, na maioria das 
vezes são favorecidos os grandes produtores de palma. Pode-se observar que são 
políticas do governo, que afrontam os direitos e tradições das minorias. As 
conseqüências de deslocamento e expropriação de terras fazem parte da historia nas 
regiões do tropico pelo cultivo extensivo da palma de óleo. E as minorias têm sido 
afetadas direta ou indiretamente pelas ambições expansionistas que vem da aliança 
entre o Estado e empresas privadas. Embora a produção da monocultura da palma 
seja justificada pelo governo como um foco de desenvolvimento e crescimento 
econômico dos países, sua implementação sobre grandes extensões de terra, se 
realiza ignorando o direito do livre desenvolvimento dos povos.  

5. INICIATIVAS PARA UMA PALMA DE ÓLEO MAIS SUSTENTÁVEL E INCLUSIVA 

Para garantir a sustentabilidade da palma de óleo nos países objeto de estudo, estes 
se têm baseado em atingir os objetivos, princípios e certificação da Mesa Redonda 
sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO por sua sigla em inglês), que é uma 
organização sem fins lucrativos que reúne vários intervenientes na cadeia de valor da 
palma de óleo, a fim de promover a produção e utilização de óleo de palma com 
critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Entre os países 
estudados, apenas a Indonésia e a Malásia fizeram muitos progressos na certificação 
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de pequenos proprietários. Um grupo de pequenos proprietários (o primeiro na 
América Latina) foi recentemente certificado no Brasil. Na Colômbia, a Fedepalma tem 
trabalhado com grupos de alianças usando um modelo desenvolvido na Malásia, de 
"clusters" de pequenos proprietários agrupados em torno de propriedades que 
recebem treinamento em práticas agronômicas e ambientais (Potter, 2015; 
Fedepalma, 2016). 
A iniciativa principal dos países é atingir a certificação de sustentabilidade da palma 
de óleo, cumprindo com oito princípios e seis critérios nas dimensões sociais, 
ambientais e econômicas. A continuação mostra-se uma figura que representa os 
princípios e critérios para que cada país vise por uma palma de óleo mais sustentável 
e inclusiva.  
 

 
Figura 4 – Princípios e critérios para uma palma de óleo mais sustentável e inclusiva 

(Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Fedepalma, 2016)  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nos países objeto de estudo tanto no sudeste asiático como na America latina, o 
cultivo de palma de óleo gera uma transformação da propriedade agrícola com uma 
maior concentração de grandes extensões de terras férteis e com uma acumulação 
econômica na maioria dos casos violenta. É assim, que a produção da palma 
exemplifica uma das mais claras tendências mundiais de mudança na produção 
prioritária de alimentos em comunidades tradicionais, deslocamento, uso da terra, 
desmatamento e transformações na biodiversidade e serviços ecológicos.  
Os projetos expansionistas continuam invadindo as paisagens dos países objeto de 
estudo, e de certa forma direta o indiretamente o governo de cada país, gera políticas 
para atingir este objetivo. A expansão da cultura da palma de óleo visa a riscos 
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principalmente ambientais. Estes riscos podem se reduzir se houver nestes países um 
planejamento responsável para incluir a dinâmica dos ecossistemas. Da mesma 
forma, é necessário ter sistemas de controle e instituições fortes para assegurar o 
cumprimento das decisões, além de programas para aumentar o conhecimento sobre 
espécies e ecossistemas ameaçados, para apoiar possíveis iniciativas de 
conservação. 
Estratégias de desenvolvimento econômico visam à inclusão social principalmente de 
pequenos produtores, sobre todo em comunidades com demandas sociais fortes. O 
que possibilita - entre aspas - a geração de emprego e renda, tendo como fundamento 
o fato da importância dos países em promover políticas publica para o fortalecimento 
econômico e social da população rural.  Mas em países como a Indonésia e a 
Colômbia esta inclusão tem-se visto afetada pela criação de alianças entre empresas 
privadas e pequenos produtores, onde na maioria dos casos o pequeno produtor é 
influenciado de maneira negativa, gerando um conflito na aquisição da terra.  
Pese a que os objetivos da estimulação e crescimento da indústria palmeira nas 
paisagens dos países do trópico, cada um dos quatro países analisados tem certa 
divergência na forma de expandir e continuar com a expansão desta cultura. A 
Indonésia sua expansão é desmesurada e ainda continua arrasando florestas 
importantes. Na Malásia sua expansão parou e agora o país dedica fortes 
investimentos e ações para melhorar o rendimento dos frutos da palma. Na Colômbia 
a expansão é pouca, mas é feita em terras áridas sem valor agrícola e protegido 
florestas de importância nacional. E por ultimo no Brasil mesmo que a expansão da 
palma de óleo este sendo feita na Amazônia é restrita nas áreas de vegetação nativa 
intacta, áreas de conservação e reservas para quilombolas retirados e grupos 
indígenas. 
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RESUMO  
 
A área da UFAM abriga espécies endêmicas como o Sauim-de-coleira (Saguinnus 
bicolor) e diversas espécies de animais como cutias e pacas; inúmeras espécies 
vegetais, microorganismos e ecossistemas. Contribui para a manutenção do 
microclima, é uma área de proteção de nascentes de água, fornece conforto térmico, 
entre outros benefícios. Porém, em virtude do crescimento urbano da cidade de 
Manaus, essa área tem sido degradada pela ação antrópica. Problemas como 
ocupações irregulares, lixo, retirada de madeira e caça foram e continuam sendo 
fatores presentes na área do campus. Com base nisso, esta pesquisa teve como 
objetivo realizar uma avaliação da pressão antrópica sobre a cobertura vegetal da 
área verde do Campus da UFAM. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa 
bibliográfica e identificação em campo, dos principais problemas ambientais que 
ocorrem na área, através de registro fotográfico. Foi identificado que a vegetação está 
cedendo lugar a novas construções e condomínios e deposição de resíduos sólidos 
na área. Nesse sentido, é notável a necessidade de um plano de monitoramento da 
região por parte dos órgãos públicos competentes, bem como da própria 
administração do campus.  
 
Palavras-chave: Vegetação; Entorno; Resíduos Sólidos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

O processo de ocupação no município de Manaus ocorreu de forma desordenada e 
irregular. Esse tipo de ocupação ocasionou em graves consequências para as 
florestas locais, como degradações e supressão. Esse processo, conhecido como 
fragmentação florestal, traz consigo uma série de consequências ecológicas para 
esses ecossistemas, alterando ciclos reprodutivos, características climáticas nas 
bordas dos fragmentos, qualidade da água nos igarapés, entre outras.  
Além disso, esses fragmentos florestais urbanos também são pressionados pela ação 
antrópica, pois as populações residentes em seu perímetro realizam atividades 
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prejudiciais à floresta, como retirada ilegal de madeira, caça, deposição de lixo e 
efluentes residenciais, queimadas, entre outros.  
De acordo com Silva Júnior (2010), as áreas verdes são entendidas como locais de 
domínio público com atributos ambientais relevantes, capazes de propiciar atividades 
de lazer ao ar livre e proporcionam uma infinidade de benefícios para a população e 
para a biodiversidade ali existente. Dentre os benefícios das áreas verdes urbanas 
pode-se citar: abrigo a fauna, manutenção do microclima, área de lazer, proteção de 
nascentes de água, conforto térmico e psicológico, entre outros.  
Apesar de seus inúmeros benefícios, essas áreas têm sido constantemente 
degradadas, acarretando em sua supressão. Nesse sentido, Silva Júnior (2003) afirma 
que: No Brasil, os raros habitats naturais mais conservados dentro dos sistemas 
urbanos, que poderiam ser destinados a áreas verdes, estão continuamente sujeitos 
à ação antrópica, além da crescente pressão gerada pelo aumento da densidade 
populacional. Como consequência, os espaços livres destinados ao lazer vêm 
experimentando uma avassaladora ocupação imobiliária, paralelamente a um 
crescimento intenso, desordenado e incontrolado da periferia urbana.  
Sousa (2003) define antropismo como ‘toda e qualquer interferência do homem na 
natureza. De acordo com o mesmo autor, a degradação dos solos no Brasil vem 
aumentando consideravelmente nas últimas décadas, devido ao alto grau de 
destruição da vegetação natural, que vem cedendo lugar para áreas agrícolas de 
culturas anuais, queimadas, condições inadequadas do uso do solo, crescimento 
urbano, etc. Reis (1996, apud Sousa, 2003) além dos fatores naturais, causadores de 
degradações, como os fatores climáticos (ventos, chuva), os topográficos, os relativos 
à cobertura vegetal e as próprias características edáficas, a ação antrópica contribui 
de forma significativa para a degradação ambiental em virtude do uso irracional do 
solo.  
De acordo com Sousa (2003), um dos principais problemas que contribuem para a 
redução da vegetação é a expansão urbana. Uma das consequências da expansão 
urbana é a fragmentação florestal, processo em que ocorre a redução da vegetação 
e transforma grandes extensões de floresta em áreas menores. A fragmentação 
acarreta em várias modificações para os ecossistemas como alteração nos ciclos 
reprodutivos, aumento da temperatura na borda dos fragmentos, qualidade da água 
nos igarapés, entre outras. Além dos fatores biológicos, os fragmentos florestais 
urbanos também são pressionados por fatores antrópicos, pois as populações 
residentes em seu perímetro realizam atividades prejudiciais à floresta, como retirada 
ilegal de madeira, caça, deposição de lixo e efluentes residenciais, queimadas, entre 
outros. Dentre os principais problemas relacionados a fragmentos florestais urbanos 
pode-se destacar: retirada de madeira, caça, poluição dos recursos hídricos pelos 
resíduos líquidos provenientes das residências, acúmulo de lixo nas bordas, 
ocupações irregulares, entre outros. Dessa forma, segundo Sousa (2003), a pressão 
da população sobre os recursos naturais, que já se encontram fragilizados, leva à 
deterioração ambiental, gerando um ciclo de pobreza e miséria, tornando a região 
cada vez mais vulnerável. 
Nesse sentido, realizar a avaliação e monitoramento da situação desses fragmentos 
é essencial tanto para a manutenção da qualidade e equilíbrio ambiental da área, 
quanto para contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, visto que 
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as áreas verdes urbanas trazem uma série de benefícios como, por exemplo: 
alternativa para recreação e lazer, melhoria do microclima, diminuem a intensidade 
dos ventos, contribuem para a saúde física e mental do homem da cidade, melhoram 
o aspecto paisagístico das cidades, entre outros. 
Dessa forma, o planejamento territorial ambiental, é uma ferramenta essencial para 
que haja equilíbrio entre o crescimento das cidades e conservação ambiental. Esse 
planejamento deve levar em consideração vários aspectos, como ameaças, 
potencialidades, entre outros fatores relacionados as áreas de interesse. Nesse 
contexto, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), foi selecionada como objeto 
de estudo desta pesquisa em virtude das características ambientais relevantes da 
área (diferentes tipologias florestais, de solos, fauna e etc.), por ser um dos maiores 
fragmentos florestais urbanos do mundo e o segundo, a nível de Brasil e por 
apresentar forte pressão antrópica, principalmente, por parte das comunidades que 
residem no entorno.  
Com base nisso, esta pesquisa teve como objetivo realizar a uma avaliação da 
pressão antrópica sobre a cobertura vegetal da área verde do Campus da UFAM 
utilizando pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo  

A pesquisa foi desenvolvida tendo como objeto de estudo a área verde do Campus da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), localizada no município de Manaus, 
Amazonas. A área abriga grande biodiversidade e tem sido alvo de pressão, cada vez 
mais crescente, pelas comunidades do entorno. A área verde do Campus Universitário 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) é considerada uma das maiores áreas 
verdes urbanas tropicais do mundo, a qual representa aproximadamente 25% do total 
das áreas verdes públicas institucionais existentes na cidade de Manaus-AM, sendo 
um dos poucos fragmentos florestais com grande dimensão (593,86 ha) localizado no 
perímetro urbano da cidade (Tello et al., 2008).  
A área possui diferentes tipologias de solo, grande quantidade de igarapés e diversos 
representantes da fauna e flora amazônica. Porém, a biodiversidade da área do 
Campus está seriamente comprometida. A pressão à floresta pelas comunidades do 
entorno é constante. Atividades como retirada de madeira, caça de animais silvestres, 
e invasão de terras, são realizadas pelas comunidades do entorno do Campus. Na 
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Figura 1 – Vista aérea Campus UFAM 

(Fonte: Duarte, 2009) 

 
A área do Campus da UFAM está localizada a 3º08’ de latitude sul e 60º01’ de 
longitude W. Grenwich, com altitude em torno de 92,9 metros acima do nível do mar 
e tem uma área de aproximadamente 14.337 Km2 (SEPLAN, 1996 apud Barros 1998). 
Limita-se com os bairros do Coroado, Aquariquara, Zumbi dos Palmares, Armando 
Mendes, Conj. Nova República, Conj. Atílio Andreaza e Japiinlândia (Costa et al., 
1994; Barros, 1998). Na Figura 2 pode ser visualizado a área do Campus e os bairros 
limítrofes. 
 

 
Figura 2 – Área verde do Campus da UFAM 

(Fonte: Google Earth, 2009) 

 

2.2. Métodos 

Além de pesquisa bibliográfica, foi desenvolvida atividade em campo com o objetivo 
de registrar as áreas de ocorrência de mudanças (Lakatos; Marconi, 2009), 
degradação e os principais fatores de ação antrópica na área verde do Campus, como 
áreas de depósito de lixo, desmatamento, invasões e outros. Tanto a área do entorno, 
como áreas no interior do Campus foram percorridos e nos pontos identificados como 
áreas de degradação, foram fotografados e adquiridos pontos com um GPS, que 
foram utilizados para a elaboração de um mapa constando os pontos de degradação 
identificados.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O clima da região é do tipo Afi -, a temperatura média anual oscila em torno dos 26º 
C e precipitação anual é sempre superior a 2000 mm por ano (Tello; Nascimento, 
1996). 
Duarte (2000, apud Costa; Buring, 2006), descreve os tipos de florestas encontradas 
na área do Campus: a) Floresta Ombrófila Densa Submontana: fisionomicamente 
apresenta uma paisagem homogênea, com árvores com alturas médias entre 20 e 30 
metros. O dossel da floresta é denso, ocorrendo baixa intensidade luminosa nos 
estratos inferiores. É constituída ainda por lianas e epífitas em abundancia 
diferenciando-se de outras classes de formações. Nesta comunidade vegetal 
desenvolve-se sobre latossolo vermelho álico, de textura muito argilosa e com 
escassez de nutrientes. b) Floresta Ombrófila Densa Aluvial: trata-se de uma 
formação que ocorre ao longo dos cursos d’água, não é fisionomicamente uniforme. 
As espécies vegetais desta formação possuem raízes expostas, raízes superficiais e 
raízes respiratórias. Ocorre em uma grande variedade de habitats. Os solos são 
hidromórficos arenosos. c) Floresta Ombrófila Aberta: é constituído por indivíduos 
arbóreos bem espaçados de uma altura variável, cuja fisionomia distingue-se por 
freqüentes agrupamentos de palmeiras. d) Campinarana: também chamada campina 
alta, apresenta altura de 10 a 20 metros, é relativamente continua, embora permitindo 
a chegada da radiação solar direta ao solo, não ocorrem espaços abertos, a biomassa 
é moderada. As árvores e arbustos apresentam galhos tortuosos, folhas coriáceas e 
esclerofilas. São ricas em epífitas. Os solos associados a esta comunidade são 
podzólicos de textura arenosa com areia lavada (areia quartzosa), com baixa retenção 
de cátions. Quanto a fitosociologia, constata-se fortemente a presença de dez 
famílias: Lecythidaceae, Arecaceae, Burseraceae, Sapotaceae, Lauraceae, 
Mimosaceae, Sapindaceae, Melastomataceae, Humiriaceae e Myristicaceae. (Tello et 
al, 2008). 
De acordo com trabalhos realizados por Barros (1998 apud Costa; Buhring, 2006), na 
área do Campus da UFAM, são encontrados três tipos de solos, sendo: Latossolo 
amarelo, Podzólico amarelo e areias quartzosas. Costa e Buhring (2006), utilizando-
se de processo de digitalização, observaram que aproximadamente 95% da área 
possui solos do tipo Latossolo amarelo e Podzólico amarelo e os 5% restantes 
apresentam solo do tipo areia quartzosa que se concentram, principalmente, nas 
extremidades da área de estudo.  
Apesar da forte pressão exercida pelas comunidades do entorno, a floresta do 
Campus da UFAM abriga uma fauna com grande diversidade de espécies. Dentre as 
espécies existentes na área verde do Campus, pode-se citar: aves: japiim (Cacicus 
cela), o suiriri (Tyrannus melancholicus), a pomba juriti (Leptotila verreaux) e os 
sanhaçus (Thraupispalmarum e T. episcopus). Em locais de vegetação primária, há 
ocorrência de espécies como os arapaçus (Dendrocincla fuliginosa e Xyphrynchus 
pardalotus) e puripídeo (Tyranneutes virescens). (Barreira; Cavicchioli, 1997 apud 
Rebouças, 1999). 
Com relação aos primatas, Barreira e Cavicchioli (1997, apud Rebouças, 1999), 
encontraram várias espécies, sendo destacados Sauim de coleira (Saguinus bicolor), 
que se destaca por ser uma espécie endêmica do município de Manaus; Parauacu 
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(Pithecia pithecia), Macaco prego (Cebus apella) e Macaco de cheiro (Saimiri sp.). 
Observa-se frequentemente a ocorrência de outros grupos de animais como roedores, 
répteis, insetos, etc., entretanto, estudos sistemáticos sobre a caracterização destes 
grupos de animais não foram encontrados (Costa; Buhring, 2006). 
Costa e Buhring (2006), através de levantamentos de campo constataram que apesar 
da forte ação antrópica nos arredores da área de estudo, a maioria dos igarapés 
apresentam-se limpos e preservados servindo inclusive como habitat para algumas 
espécies de peixes encontradas no local. Os mesmos autores observaram que 
existem algumas nascentes na área de estudo sem nenhum sinal de ação antrópica 
o que torna até possível o consumo desta água, sendo essas áreas aquelas 
localizadas mais ao centro da floresta, porém constataram que alguns igarapés 
localizados nas extremidades da floresta encontram-se fortemente poluídos com 
poucas chances de recuperação. 
Segundo Barros (1998, apud Costa; Buhring, 2006), geomorfologicamente, o relevo 
varia de suave ondulado a forte ondulado e a maioria do topo das ondulações 
comporta comunidades vegetais de platô, com até 25% de declividade.  
Dentro dos limites da floresta do Campus, além das características naturais, estão as 
edificações de infra-estrutura da Universidade Federal do Amazonas, distribuídas em 
duas áreas construídas (Mini-campus e Campus) que contam com prédios destinados 
a administração e as atividades acadêmicas da Instituição e área urbanizada 
composta pelas calçadas, estacionamentos e etc. (Costa; Buhring, 2006). Os autores 
acima citados, afirmam também que o Campus possui estradas pavimentadas que 
dão acesso ao Mini-campus e ao Campus, circundando toda a área construída num 
total de 5 km, além dos 11 km de trilhas que possibilitam até a circulação de veículos 
e o deslocamento de pedestres pela floresta do Campus. 
Conforme Silva Junior (2003), um dos principais fatores que geram degradação as 
áreas verdes urbanas, é o aumento da densidade populacional. E o caso da cidade 
de Manaus não é diferente. O crescimento populacional de Manaus tem seu auge 
durante períodos como o da extração da borracha e instalação da Zona Franca. 
Brasileiros de todos os estados e até mesmo de municípios do interior do Amazonas 
migraram para Manaus com perspectiva de melhorar sua condição de vida. A partir 
disso, muitas pessoas, por falta de moradia, emprego e outros fatores, iniciaram a 
ocupação irregular de diversas áreas pela cidade, dentre elas parte da área da UFAM. 
Crescimento populacional e ocupações irregulares que acarretaram na criação de 
novos bairros, fizeram com que muitas áreas verdes presentes na região urbana da 
cidade de Manaus cedessem lugar a construção de moradias. Dados do IBGE indicam 
esse crescimento populacional e fazem uma projeção para o ano de 2030. De acordo 
com os números da projeção, no ano de 2030, a população de Manaus terá 
quadriplicado. Isso significa que terão que ocupar mais áreas para construção de 
moradias, e caso, não houver planejamento para as áreas verdes existentes na área 
urbana do município, as mesmas poderão ser totalmente suprimidas durante esse 
período. 
A área da UFAM ocupa uma região cercada por vários bairros, dentre eles o Japiim, 
Distrito Industrial e o Coroado, bairro originado a partir de ocupação irregular de uma 
área pertencente a Universidade Federal do Amazonas.  
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Além disso, moradores das comunidades limítrofes ampliam suas residências e 
ocupam a área da UFAM. 
Visto isso, observa-se que a pressão a área da UFAM para a ocupação é constante e 
caso não seja implementada uma ação efetiva, em alguns anos a área da 
Universidade poderá ser suprimida e ser substituída por condomínios, bairros, entre 
outros. Na Figura 3 pode ser visualizado um dos bairros localizados no entorno do 
Campus. 
 

 
Figura 3 - Conjunto Industriário (Distrito Industrial), uma das áreas limítrofes da UFAM 

(Fonte: Pesquisa de Campo, 2010) 

 
Outro problema visualizado durante o percurso no entorno do Campus, foi a deposição 
de resíduos sólidos e líquidos (Figura 4) na área da Universidade. Em alguns trechos, 
observou-se que o muro ou a cerca da UFAM (visto que a área da UFAM é cercada 
em alguns trechos por arame farpado e em outros por muro de concreto) foi retirado 
para facilitar a deposição de lixo. 
 

 
Figura 4 – Área de deposição de lixo na área limítrofe da UFAM 

(Fonte: Pesquisa de Campo, 2010) 
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Em trechos localizados no Conjunto Nova República foi observado vários pontos de 
deposição de lixo, apesar de existirem placas que identificam aquela área como 
protegida, conforme pode ser observado na Figura 5. 
 

 
Figura 5 – Deposição de lixo na área do Conj. Nova República 

(Fonte: Pesquisa de Campo, 2010) 

 
A partir dos dados de GPS obtidos elaborou-se um mapa com os pontos de 
degradação identificados. Na Figura 6 pode-se observar os pontos de controle 
coletados 

 
Figura 6 – Pontos de degradação 

(Fonte: Dados da Pesquisa, 2010) 

 

4. CONCLUSÃO  

Através deste trabalho pode-se constatar que o monitoramento da área verde do 
campus da UFAM e o planejamento de uso da mesma é essencial para a conservação 
dessa área que contribui em muitos aspectos para uma melhor qualidade de vida da 
população de Manaus. Porém, em virtude do crescimento urbano da cidade de 
Manaus, essa área tem sido degradada pela ação antrópica. Foram verificados 
problemas como ocupações irregulares, deposição de lixo e retirada do muro que 
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cerca a área da UFAM. Foi possível caracterizar espacialmente a área e os principais 
agentes de degradação da área verde do campus. Porém, para que se possa 
diagnosticar a intensidade da pressão sob a essa área seria necessário realizar uma 
análise temporal e acompanhar o processo de ocupação em vários períodos 
diferentes. Diante disso, os resultados obtidos neste trabalho mostraram-se 
satisfatórios no que diz respeito aos objetivos e metodologia adotados. 
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RESUMO 

A busca diuturna do homem em polarizar a matriz energética trouxe a possibilidade 
da substituição, em longo prazo, do uso de óleo mineral pelo uso de combustíveis à 
base de matéria orgânica. Os denominados biocombustíveis, dentre os quais, os 
produzidos a partir da palma, são o objetivo deste artigo. No Brasil, o Plano do 
Governo Federal de produção de biodiesel prevê a redução da poluição ambiental, a 
diminuição da importação de petróleo e a exportação do biodiesel. A preocupação 
com a preservação do meio ambiente tem levado o mundo moderno a mudanças de 
comportamento no intuito de buscar políticas energéticas mais limpas. Neste processo 
de transição, em busca de tecnologias energéticas de baixos custos, limpas e 
renováveis, pode-se utilizar em conjunto com o petróleo e os seus derivados outras 
fontes de energia. Corrobora também para atingimento desse objetivo, que a 
penetração do biodiesel de palma na matriz energética brasileira reduzirá as 
externalidades negativas para o sistema econômico que o uso do diesel mineral 
provoca. Assim, a valoração propicia traduzir os benefícios ambientais para a 
linguagem econômica, contribuindo para a efetiva internalização desses efeitos na 
política publica do biodiesel no Brasil.Diversas são as alternativas para a agricultura 
familiar em pequenas e médias propriedades, dentre elas o dendê se mostra como de 
grande viabilidade por ter várias características agronômicas, industriais, ambientais 
e sociais. Ademais, associam-se também os benefícios econômicos do biodiesel de 
palma aos ambientais devido à valoração dos custos evitados da poluição oferecerem 
elementos que justifiquem uma politica tributária, ou mesmo de subsídio, que 
internalize os benefícios ambientais existentes.Com o fito de estudar tais fatores 
ambientais, econômicos e sociais no intuito de atender aos objetivos gerais e 
específicos desta pesquisa, foram realizadas análises com base em referências 
bibliográficas relacionadas direta e indiretamente ao mercado da dendeicultura. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Aspectos ambientais; Biodiesel; 
Dendeicultura; Indicadores de Sustentabilidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O biodiesel é uma alternativa estratégica na matriz energética do Brasil, sendo uma 
fonte de crescente importância no setor de transportes, uma vez que representa cerca 
de um terço das emissões de gases de efeito estufa no mundo.  
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As experiências com alternativas de combustíveis não são recentes. No Brasil, 
iniciaram-se na década de 70, principalmente com o PROÁLCOOL. A utilização do 
biodiesel surgiu apenas no início dos anos oitenta. Desde 13 de janeiro de 2005, a Lei 
no. 11.097 estabelece a obrigatoriedade do B2 (2008-2012), mistura de percentual de 
biodiesel ao óleo diesel derivado de petróleo comercializado no país.  
A primeira experiência com biocombustível no Brasil ocorreu em 1931, quando o 
governo federal autorizou a utilização do álcool etílico, oriundo da cana-de-açúcar, 
adicionado à gasolina, em proporções entre 2 a 5 por cento, respeitada a 
disponibilidade regional do produto. Em 1975, houve a criação do programa Nacional 
do Álcool (PROÁLCOOL) que tinha como objetivo precípuo a substituição parcial da 
gasolina por álcool etílico. 
Atualmente, outro biocombustível está tendo grande destaque no panorama mundial: 
o biodiesel.  
Dentre outras, uma das maiores motivações para a produção do biodiesel de palma 
foi dada pelo governo federal por meio do “Selo Combustível Social”, que prevê que 
indústrias produtoras comprem matérias-primas do biodiesel oriundas da agricultura 
familiar, proporcionando com isto maior utilização da força de trabalho, estimulando a 
fixação do homem no campo e reduzindo o êxodo rural. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Biodiesel 

Considerado como uma alternativa ambientalmente correta, Biodiesel é um 
combustível obtido de fontes renováveis – tais como óleos vegetais e gorduras 
animais – por meio de processos químicos como o da transesterificação ou do 
craqueamento térmico. Quimicamente, é definido com ésteres monoalquílicos de 
ácidos graxos de cadeia longa com características físico-químicas semelhantes ao do 
diesel mineral. Por ser perfeitamente miscível, o biodiesel pode ser utilizado puro ou 
misturado em quaisquer proporções, em motores do ciclo diesel sem a necessidade 
de significativas ou onerosas adaptações (Lora; VenturinI, 2012).  
O consumo brasileiro de óleo diesel é de aproximadamente 36 milhões de litros, dos 
quais 6,4 bilhões são obtidos com o refino de petróleo importado; para completar a 
oferta de combustível, adquire-se 3,4 bilhões de litros de diesel no mercado 
internacional, submetendo o Brasil a um permanente quadro de vulnerabilidade 
estratégica. A mistura do óleo vegetal transesterificado ao diesel é uma das 
alternativas para se modificar esse quadro. Trata-se de uma solução tecnicamente 
viável, mas econômica e socioambientalmente ainda incerta (Nascimento; Vianna, 
2007). 
Castro, Lima e Silva (2010) preceituam que o biodiesel pode ser produzido a partir de 
distintas fontes de matérias-primas agrícolas, tais como o dendê, a soja, a mamona, 
a canola, o girassol, além de outras. Cada uma dessas apresentando peculiaridades 
econômicas, químicas, agronômicas, ecológicas, sociais, que podem refletir em 
resultados financeiros, quando utilizados como base para um futuro complexo 
industrial brasileiro do biodiesel. 

155



 

 

 

No Brasil, a primeira patente requerida de um processo de transesterificação foi feita 
em 1980. Sendo que naquele ano, o governo federal criou o Plano de Óleos Vegetais 
para Fins Carburantes, ou Pro-Óleo, em resposta ao desabastecimento de petróleo 
nas décadas de 70 e 80. O programa previa a adição de 30% de óleo vegetal ao diesel 
derivado do petróleo. Em 1986, com a queda do petróleo, o Pró-Óleo foi abandonado, 
mas os estudos com transesterificação foram continuados e no final do século XX o 
governo federal voltou a discutir a utilização de biodiesel, como nova alternativa 
energética renovável, que vem ganhando força devido ao aumento da conscientização 
a respeito dos problemas ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis 
(Vieira, 2011). 

2.1.1. Processo de Produção de Biodiesel 

Nos últimos anos, diversas tecnologias para a produção de biodiesel a partir de 
diferentes matérias-primas têm sido implementadas. Em nível industrial, existem dois 
modos distintos de funcionamento das usinas de biodiesel, contínuos e descontínuos 
(bateladas), sendo este último o mais usado, em virtude de permitir uma maior 
versatilidade em termos de qualidade das matérias-primas e de controle dos 
processos (Lora; Venturini, 2012). 
Segundo Vieira (2011), para a produção de biodiesel, várias são as etapas e todas 
elas possuem importância significativa na qualidade e rendimento do produto final. O 
biodiesel possui padrões mínimos para a comercialização exigidos pela Agência 
Nacional do Petróleo -ANP. Para obtenção do produto com tais parâmetros de 
excelência, é necessário que a matéria-prima utilizada seja de boa qualidade e 
devidamente armazenada, pois problemas pós-colheita podem diminuir 
consideravelmente o rendimento e causar dificuldades na linha de produção. 

2.2. Palma de Dendê 

O dendezeiro (Elaeisguineensis) é uma planta originária da África, pertencente à 
família Arecaceae e gênero Elaeis. Entrou no Brasil no século XVI,estabelecendo-se 
inicialmente no Estado da Bahia com a chegada dos escravos oriundos da África, os 
quais trouxeram as primeiras mudas nos navios negreiros (Alves, 2007). A Inglaterra 
foi a primeira grande nação a importar óleo de palma num total de 180 toneladas em 
1790, e após,com a revolução industrial ampliou para mais 20.000 toneladas de óleo 
de palma, atendendo a novas demandas principalmente para alimentação e 
lubrificação de máquinas. 
Nesse período, os países africanos eram os maiores responsáveis pelas áreas de 
plantio, atingindo cerca de 14.000 ha de plantações comerciais, entretanto, os países 
do sudeste asiático a partir de 1935 ampliaram os seus plantios comerciais fazendo 
frente aos países africanos. Na década 1990-2000, a Malásia deparou com o 
considerável aumento de cerca de 1 milhão de hectares de terras plantadas com 
palma originadas principalmente da conversão de áreas cultivadas com borracha, 
cacau e coco e reabilitação de terras ociosas. Já em 2011, a Malásia e a Indonésia 
foram consideradas como as maiores produtoras de óleo de palma do mundo, com 
aproximadamente 40 milhões de toneladas de óleo de palma (Alves et al., 2011). 
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No Brasil, no século XVI, os plantios foram estabelecidos por escravos oriundos da 
África, porém essas culturas foram direcionadas a pequenos consumidores (Homma; 
Trindade; Muller, 2000). Entretanto, em 1960 iniciaram os primeiros plantios industriais 
na Bahia para atender demandas do Polo de Siderurgia Nacional. 
Homma, Trindade, Muller (2000) preceituaram que, em 1940 as primeiras sementes 
originadas da Bahia foram introduzidas no Pará por meio da Agência de Fomento 
Agrícola do Estado do Pará, e em 1960 aconteceu nova parceria, entre a atual 
EMBRAPA – Amazônia Oriental e o Institut de Recherrchespourles Huileset 
Oléagineus, da França. Os principais motivos pelos quais os plantios desenvolveram-
se muito bem no Estado foram: pesquisas científicas com o intuito de adequar 
variedades de híbridos oriundos da África ao clima de Norte do Brasil, adaptação das 
variedades às condições edafoclimáticas do Pará, existência de grandes extensões 
de áreas. 
Em 1974, com a criação do Dendê do Pará (DENPARA), a iniciativa privada passou a 
participar do negócio e a exploração econômica ganhou uma maior dinamicidade. 
Porém, em 1980, o Governo voltou a dar um novo impulso na dendeicultura com o 
lançamento do Programa Nacional de óleos Vegetais - PROOLEO para fins 
energéticos quecontemplava a mistura do dendê com o óleo diesel e o uso em 
motores próprios. Mas com anova queda do preço dos combustíveis, o programa 
perdeu sua força. Foi na década de1980 que surgiram as principais empresas de 
dendê no Estado, principalmente pela parceria entre elas e a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. 
Para Alves et al. (2011) o dendezeiro é uma das mais versáteis fontes de óleos 
vegetais do mundo. Do fruto do dendezeiro, podem extrair dois tipos de óleo: o de 
palma que é utilizado na indústria de alimentos e o de palmiste utilizado na indústria 
química. Além desses direcionamentos, o óleo de dendê pode ser importante fonte na 
produção de biodiesel, sendo comumente denominado de palmdiesel, servindo de 
fontes energéticas principais de países asiáticos, dentre eles Indonésia e Malásia. 
Yusof e Weng (2004) asseveram que existem evidências de que a palma pode ser 
utilizada como artifício para a erradicação da pobreza na Malásia, aplicando como 
modelo em outros países com solo, clima e disponibilidade laboral similares. Que essa 
cultura se mostra como provedora constante e de baixo custo de produtos alimentares 
e não alimentares, biocompostos, produtos nutricionais e farmacêuticos, e, ainda que 
a planta em questão é uma vitrine para a implementação de melhorias ambientais. 
O agronegócio do dendê apresenta algumas peculiaridades, como o adequado 
dimensionamento da capacidade de processamento do óleo, pois, após a maturação, 
os cachos da planta carecem ser beneficiados no máximo 24 horas após a colheita. 
Por essa razão, a usina de processamento dos cachos de frutos fresco deve ser 
prevista próxima ao local de plantio. Desse modo, esses empreendimentos têm-se 
caracterizado pela implantação das áreas de cultivo integradas a plantas industriais 
de processamento primário (Lima et al., 2002). 
O sistema produtivo de palma é um empreendimento que demanda grandes 
investimentos mormente nos primeiros anos de cultura, antes de se alcançar a fase 
produtiva. De modo geral, a maior parte das agroindústrias de palma é proprietária de 
extensas áreas de cultivo e contratam toda a mão de obra para implantação e 
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manutenção dos plantios. Essas empresas contam com um corpo técnico formado por 
engenheiros e técnicos, que orientam e acompanham todas aas atividades para 
manter o plantio em boas condiçõesfitossanitárias e produtivas. Além disso, utilizam 
modernas tecnologias produzidas nos mais avançados centros de pesquisa do mundo 
(Macedo et al., 2010). 

2.3. Estado do Pará 

De acordo com levantamento de dados do site Biodieselbr (2013), verificou-se que no 
Brasil há uma grande diversidade de opções para a produção de biodiesel, sendo o 
Estado do Pará detentor de grande potencial para o de palma. 
Concernente à produção de palma de óleo, o Estado se destaca pela presença, desde 
a década de 1980, de atividades do Grupo Agropalma, que possui o maior e mais 
moderno complexo agroindustrial de plantio de palma, produção e processamento de 
óleo de palma do país. Outras empresas de óleo de palma já se instalaram naquela 
região, dentre elas o Consórcio Biopalma da Amazônia/Vale. Dos 144 municípios do 
Pará, 127 são indicados para a dendeicultura (IMA, 2011). No final de 2015, a 
Biopalma contava com mais de 650 famílias aderidas ao programa, enfatizando 
sempre o fomento do uso responsável dos recursos naturais e valorizando as 
melhores práticas agrícolas e trabalhistas na produção. 
As agroindústrias de diferentes portes, localizadas em 23 municípios do Pará 
(Abaetetuba, Acará, Aurora do Pará, Barcarena, Benevides, Bujaru, Capitão Poço, 
Castanhal, Concórdia do Pará, Irituia, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Moju, Mãe do Rio, 
Santa Bárbara, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Santo Antônio do 
Tauá, Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará, Tailândia, Terra Alta e Tomé 
Açu), respondendo por mais de 20 mil empregos diretos e pelamaior parte da 
produção, industrialização e comércio do óleo de palma no país ligado à Abrapalma, 
partilham de princípios e ideais relacionados à valorização do trabalho decente, 
respeito à legislação, adoção de técnicas agrícolas e ambientais sustentáveis e o 
investimento em pesquisa e melhoramento genético da palma de óleo (Abrapalma, 
2017). 

2.4. Diagnóstico dos Principais Entraves e Desafios da Agroindústria do Dendê no 
Estado do Pará 

Na busca de novas soluções, que relacionem os aspectos ambientais, econômicos e 
sociais, a produção de energia proveniente de fontes renováveis, como o biodiesel de 
palma, é um dos caminhos para se alcançar o desenvolvimento sustentável, 
entretanto, Alves (2011) elenca os principais entraves e desafios da agroindústria de 
palma: 
a) Pesados tributos incidentes na cadeia agroindustrial e suas influências negativas 

nos custos de produção, o que põem em risco a viabilidade do negócio e a 
competitividade de empresas. 

b) Dificuldades enfrentadas pelos produtores da agricultura familiar. 

2.5. Agricultura Familiar de Óleo de Palma no Estado do Pará 
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2.5. Agricultura Familiar de Óleo de Palma no Estado do Pará 

 

 

 

A partir do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB começou-se 
a investir mais na cultura de oleaginosas no Brasil, sendo lançados diversos 
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Alves (2011) ainda preceitua que o horizonte de investimentos em palma no Pará pode 
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familiares que serão elementos ativos no desenvolvimento da atividade na região. Em 
comum entre as antigas e novas empresas, os agricultores familiares configuram-se 
em elementos primordiais na produção de cachos de dendê, pois reduzem os 
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últimos cinco anos, com a chegada de outras grandes empresas, novas parcerias 
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Agricultor Familiar – Empresas estão sendo estabelecidas e recentemente chegou ao 
Estado do Pará a Biopalma (Alves, 2011). 
 

2.6. Biopalma, uma empresa produtora de óleo de palma 

A Biopalma (antiga Bio Vale), empresa produtora de óleo de palma, matéria-prima 
para a produção de alimentos, cosméticos e biocombustíveis; em 2011, contava com 
seis polos de extração de óleo de palma com a perspectiva de ser a maior empresa 
de palma do Brasil, com uma meta de mais de 100 mil hectares plantados nos 
próximos 6 anos; e em médio prazo esse quantitativo poderia alcançar a 1 milhão de 
hectares. Atuando nos municípios de Abaetetuba, Acará, Moju, Tomé-Açu, Concórdia 
do Pará, Bujaru, Aurora do Pará, Igarapé-Miri, São Domingos do Capim e Barcarena, 
tem ampliado seu território de dendê por meio de compra de terras e de parceria com 
o camponês. Instalou plantas industriais de grande porte e com considerável 
capacidade de processamento. Essa empresa já contava com participação marcante 
da agricultura familiar, atribuindo a cada participante 10 hectares de terra para o cultivo 
do dendê (Alves, 2011). 

2.7. Indicadores de Sustentabilidade da Agroindústria do Dendê no Pará 

O interesse global por uma agricultura sustentável exige uma revisão de como as 
plantações de óleo de palma estão sendo conduzidas de acordo compráticas 
sustentáveis de produção, dentre elas as normas da Roundtable Sustainable Palm Oil 
(RSPO), haja vista que o uso excessivo da água e o destino dos efluentes industriais 
serem os principais entraves da produção sustentável da agroindústria de palma na 
região foco. 
Alves (2011) afirma que a RSPO é uma instituição sem fins lucrativos e possui o fito 
de promover o crescimento e uso de produtos sustentáveis por meio de padrões 
globais e engajamento dos grupos de interesse. Possui oito princípios distribuídos em 
inúmeros critérios, abordando modos de produção de óleo de dendê nos aspectos 
sociais, econômicos e ambientais, tais como: 
 

I. Aborda o comprometimento das empresas com a transparência no seu modo 
de produção, onde as organizações devem prover informações adequadas 
para outros stakeholders, considerando os aspectos ambientais, sociais e 
legais relacionados àfirma. 

II. Trata da viabilidade econômica e financeira a longo prazo que as agroindústrias 
devem ter nos seus planos de ação. 

III. Aborda que futuros planos de expansão estejam engajados em manter a 
fertilidade do solo, manejo integrado de pragas, qualidade da água e uma 
gestão adequada do uso dos agroquímicos. 

 
Quanto aos efluentes da indústria do dendê, saem das fábricas com altos índices, 
esses acima dos aceitáveis pela resolução do CONAMA 357/2005. Além do agravante 
de que, há muito tempo, são jogados nos rios, representando um considerável ônus 
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ambiental às indústrias de dendê no mundo inteiro, causando desequilíbrios 
ecológicos no ecossistema aquático. Entretanto, no Estado do Pará, esse quadro 
desastroso diminuiu consideravelmente em virtude de os efluentes passarem a ser 
armazenados em grandes tanques que posteriormente são distribuídos em parcelas. 
No tocante ao manejo do solo, alguns tratos culturais são comparados aos padrões 
da RSPO. E, em relação ao Capital Social e Humano, muito as empresas já têm feito 
para o bem estar social (Alves, 2011). 
Já, o fator social possui grande impacto na economia brasileira, decorrente da 
inclusão social e do desenvolvimento regional, mormente via geração de emprego e 
renda. Estudos desenvolvidos no Brasil mostram que, a cada 1% de substituição de 
óleo diesel por biodiesel produzido com a participação da agricultura familiar, podem 
ser gerados cerca de 45 mil empregos no campo, com uma renda média anual de 
aproximadamente R$4.900,00 por emprego. Dessa forma, contribui para reduzir a 
intensa migração da população rural para os centros urbanos, promovendo a fixação 
do homem no campo (Ferreira; Leão, 2006). 

3. METODOLOGIA 

O método desta pesquisa, segundo Diehl e Tatim (2004), consiste em uma abordagem 
qualitativa e exploratória a qual fundamenta as bases lógicas de investigação a partir 
de uma revisão bibliográfica e consulta a sites, visando proporcionar mais 
familiaridade com a questão biodiesel de palma e sua adoção pela agricultura familiar, 
além dos impactos ambientais e socioeconômicos oriundos da implantação e 
manutenção dessa energia renovável. Os dados secundários foram buscados na 
literatura que trata de agricultura familiar e biodiesel de palma, os quais contribuíram 
para a sustentação do referencial teórico que corroborou para o alcance da proposta 
de pesquisa. 

4. CONCLUSÕES 

No Brasil, um dos grandes desafios atuais para a expansão de produção e uso de 
biodiesel é a disponibilidade de matérias-primas a preços competitivos. E, em face 
das condições edafoclimáticas distintas das diferentes regiões, a diversificação das 
culturas agrícolas com adaptação regional é um foco objetivo. As espécies 
convencionais, estruturadas em cadeias produtivas estabelecidas para a indústria, 
especialmente alimentar, cria as condições atuais para a disponibilidade de oferta de 
óleos no mercado nacional. No mundo, dendê, soja, canola, e girassol representam 
cerca de 80% da disponibilidade dos óleos vegetais produzidos. 
Adicionalmente, novas tecnologias de geração avançada buscam estabelecer 
parâmetros técnicos e econômicos para a produção sustentável de biodiesel, 
utilizando-se de procedimentos biológicos e mecânicos capazes de aproveitar outras 
matérias-primas e processos, em rotas tecnológicas poupadoras de recursos naturais 
ou utilização dos resíduos orgânicos disponíveis. Simultaneamente, avançam os 
estudos para a produção de novos materiais, moléculas e produtos da oleoquímica. 
A cultura do dendê, objeto deste trabalho, é considerada como a planta oleaginosa 
mais produtiva conhecida, bem como apresenta excelente adaptação às condições 
edafoclimáticas predominantes no Estado do Pará, que dispõe da maior área para 
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expansão da cultura. E, a adoção da dendeicultura pela agricultura familiar ainda é 
pequena com tendência a expansão da atividade com a ampliação do investimento 
das empresas. 
O dendezeiro é uma planta originária da África. A Indonésia e a Malásia são os 
maiores produtores, responsáveis por 90% da produção, enquanto o Brasil representa 
apenas 0,5%. Na Malásia, segundo Yusof e Weng (2004), no cultivo da palma há a 
estratégia da renda elevada, que funciona potencializando os benefícios econômicos, 
financeiros e sociais e reduzindo os aspectos ambientais; fortalecimento de relações 
e parcerias; e demonstração da integridade e comprometimento em manter os altos 
padrões da indústria, por meio da criação de políticas de desperdício zero com a 
completa utilização dos subprodutos gerados, reduzindo, assim a poluição. 
Entretanto, a Indonésia e a Malásia esgotaram suas áreas de plantio e não podem 
mais avançar por força de comitês internacionais de sustentabilidade que não 
permitem o plantio em áreas nativas.   
A maneira com que as empresas continuarão alicerçando o crescimento implica em 
como ocorrerá a expansão das novas áreas de plantio, ou seja, se ocorrerão 
obedecendo a padrões economicamente viáveis, socialmente justos e 
ambientalmente apropriados ou se seguirão os modelos impactantes ao ambiente e a 
comunidade, adotados por empresas do Sudeste Asiático. 
A parceria empresa-agricultor é estruturada em contratos de 25 anos de compra e 
venda exclusiva. E, tem sido crescente a participação da agricultura familiar na cultura 
do dendê, mormente em razão da inclusão de novas agroindústrias de palma no 
Estado do Pará, dentre elas a Biopalma. 
Inúmeras são as alternativas de cultivo com potencial agronômico positivo que podem 
promover a inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel, levando 
em consideração as especificidades de cada região geográfica brasileira, sendo 
dendê, coco, babaçu, girassol, canola mamona, pinhão-manso e gergelim, as 
oleaginosas de maior destaque. 
Além das vantagens econômicas e dos benefícios ambientais, a produção de biodiesel 
de palma em larga escala é importante instrumento de geração de renda no meio rural, 
com impacto considerável sobre a agricultura familiar.Conclui-se queo Brasil tem 
potencial para um arrojado plano de expansão dos sistemas produtivos em virtude da 
disponibilidade de terras aptas aos plantios de palma e o Estado do Pará demonstra 
grande potencial para manter-se como o maior produtor de óleo de palma do Brasil e 
expandir seus plantios por apresentar terras definidas agriculturáveis delimitadas pelo 
zoneamento agroecológico e por concentrar as maiores empresas da região, que 
pretendem alicerçar seus modelos de produção em uma parceria com os agricultores 
familiares.No intuito de ampliar esta pesquisa, deve-se buscar experiência prática da 
dendeicultura na agricultura familiar nos municípios atendidos pelo Consórcio 
Biopalma/Vale, dentre outros.  
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RESUMO 
 
O presente artigo se propõe a analisar os principais danos socioambientais causados 
às comunidades e populações tradicionais atingidas pelas obras e empreendimentos 
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém –  em especial suas grandes indústrias 
poluidoras –   situado nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, no 
Estado do Ceará. O instrumental teórico-metodológico parte da construção conceitual 
do que significa “Justiça Ambiental” – e de todo o conjunto de conceitos que daí advém 
– para buscar compreender como vem se dando o processo de desterritorialização 
dessas comunidades, causador de impactos ao ambiente natural, bem ainda, aos 
modos vida e de produção dessas comunidades. Foi possível constatar a destruição 
das formas não capitalistas de apropriação da natureza, tais como o extrativismo, a 
pesca artesanal, a pequena produção agrícola e o uso de bens comuns. Como 
resultado dessa pesquisa, além do levantamento – e denúncia – de todos esses 
processos de injustiça ambiental – que, no caso, representam um universo bem maior 
– espera-se que possa servir no apoio ao processo de organização, luta e resistência 
dessas populações. Além disso, espera-se ainda como resultado fortalecer a luta mais 
geral dos povos e comunidades tradicionais submetidos a todos esses processos de 
racismo e injustiça ambiental. 
 
Palavras-chave: Complexo Industrial do Pecém; Comunidades tradicionais; Justiça 
ambiental; Danos socioambientais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO: O CONTEXTO SOCIOESPACIAL DO CONFLITO AMBIENTAL 

Inicialmente, antes mesmo de apresentar e discutir o conjunto de impactos 
socioambientais e as alterações do modo de vida das comunidades tradicionais e 
originárias diante das intervenções existentes e planejadas para o Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém (CIPP), é importante contextualizá-las espacial, ambiental, 
social e historicamente. As comunidades afetadas estão nas proximidades das 
principais indústrias poluidoras (termoelétrica e siderúrgica) e os danos 
socioambientais foram analisados desde os impactos diretamente relacionados com 
essas comunidades (Figura 1).  
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Figura 1 – Localização da área de estudo e principais impactos ambientais associados ao CIPP e 

vinculados à operação da termelétrica, siderúrgica e esteira de transporte do carvão mineral 
(Fonte: mapa elaborado pelos autores. Imagem: Google Earth, 2017) 

 
O CIPP está situado no Pecém, distrito do município de São Gonçalo do Amarante, 
na chamada costa oeste do estado, a 60 quilômetros de Fortaleza-CE e integra ainda 
parcela do município de Caucaia. Para melhor compreensão da situação espacial do 
CIPP, colhem-se do “Cenário do Complexo Industrial e Portuário do Pecém”, as 
seguintes informações: 
 

O CIPP, em sua fase inicial, possui 13.337 ha, destinados à implantação de 
indústrias, dos quais 7.101,63 ha (53,25%) pertencem ao município de 
Caucaia e 6.235,37 ha (46,75%) ao de São Gonçalo do Amarante. Essa área 
encontra-se inserida em uma área maior, de 335 km2, considerada de 
utilidade pública, por meio do Decreto Nº. 24.032, de 06 de março de 1996. 
O Decreto Lei Nº. 30.998, de 12 de setembro de 2012, redimensionou essa 
área para 161,08 km2 (Ceará, 2013, p 37). 

 

Atualmente o CIPP tem 22 empresas em operação e oito em fase de implantação. 
Segundo reporta a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém, essas empresas se dividem em quatro setores: “o primeiro é destinado às 
termelétricas e à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP); o segundo, à refinaria e 
polo petroquímico; o terceiro, à área industrial e o quarto, é da área institucional, 
serviços e ZPE” (AECIP).  
A maior dessas empresas é a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) – constituída 
em 2008, a partir de uma associação da brasileira Vale e pelas sul-coreanas Dongkuk 
e Posco, cuja produção de placas de aço se iniciou em junho de 2016 – que ocupa 
uma área de 571 hectares (CSP). Outra indústria prevista, conforme se viu acima, 
mas ainda não viabilizada, é a refinaria de petróleo, projetada inicialmente pela 
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Petrobrás, que desistiu do empreendimento, o que fez com o que o Governo do Estado 
venha procurando atrair capitais estrangeiros para tornar viável o empreendimento. 
Ainda, dentre as grandes plantas industriais ali instaladas, se encontra a Usina 
Termelétrica Energia Pecém, em operação desde 2012, utilizando o carvão mineral 
em seu processo de geração de energia. Altamente poluente e grande emissora de 
CO2, a termelétrica a carvão mineral veio a ser escolhida pelo seu baixo custo em 
relação às outras fontes de energia. 
Para dar lugar a esses empreendimentos, nestes últimos 20 anos (já que as primeiras 
desapropriações datam de março de 2016), tem ocorrido um processo de 
desapropriação e desterritorizalização de populações e comunidades tradicionais, 
causador de profunda injustiça ambiental. Albuquerque e Carvalho dão notícia de 
como vem se dando esse processo: 
 

Registram-se, assim, mais uma vez, as marcas da desinformação e do 
autoritarismo desse processo, provocadas pela falta de diálogo com os 
moradores sobre a questão, por parte do Governo, deixando-os então 
inseguros e tontos. Tal situação propiciou a efervescência dos conflitos e um 
verdadeiro pânico instaurado na população face ao enfrentamento desse 
novo momento, para o qual não foram preparados (2001, pp. 196-197). 

 

Há uma previsão de que, em toda a área do complexo, na medida em que as indústrias 
continuem a se instalar, um total aproximado de 3.800 pessoas serão impactadas. Na 
primeira fase das desapropriações, 381 famílias foram atingidas, das quais, 218 foram 
reassentadas14.  
 Várias comunidades deixaram de existir em função não só da construção das 
instalações da CSP, mas, até mesmo para a não instalada refinaria. Dentre elas, 
Gregório, Paul e Madeiro desapareceram para dar lugar à Siderúrgica, enquanto 
Cambeba, Lagoinha e Tapuio desapareceram no terreno destinado hoje à refinaria.  
Para caracterizar as populações das comunidades tradicionais que foram 
desterritorializadas pelo projeto do CIPP, importante a contribuição de Tofoli (2013), 
abaixo transcrita: 
 

As localidades próximas, circunvizinhas ao local de instalação do porto – 
Matões, Paú, Madeiros, Bolso, Chaves, Gregório, Tapuio, Suzano, Torém, 
Cambeba –, eram agrupamentos humanos muito antigos que remontam a, 
pelo menos, meados do século XIX. A população que ali permaneceu esteve 
atrelada a fazendas de cana-de-açúcar, ao trabalho nos engenhos de 
rapadura, na agricultura de subsistência, na extração de palha e cera de 
carnaúba e na produção de tijolos com o barro das lagoas. No final do século 
XX, a configuração fundiária da região encontrava-se subdividida em 

                                                           
14Segundo o “Cenário” já citado: “A pesquisa de campo realizada pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do 
Ceará – Idace em 2009 [...] apontou que na área potencialmente afetada pelo Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (CIPP), correspondente a uma superfície de 335 km², encontravam-se as comunidades de Bolso, 
Madeiro, Paul, Camará, Cambeba, Caraúbas, Fazenda Olho D´Água, Itapará, Matões, Mixira, Comunidade Olho 
D´água, Suzano e Tapuio, que somavam uma população de 3.717 pessoas, sendo que 483 foram pesquisadas e 
3.234 foram estimadas” (Ceará, 2013, p.142). 
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pequenas e médias propriedades, resultado de sucessivos processos de 
partilhas por herança, compondo um mosaico de pequenos produtores rurais 
e de trabalhadores rurais sem posse de terras, moradores em terra alheia ou 
agrupados em pequenos núcleos em torno de igrejas, sede de grandes 
fazendas e armazéns. 

 
Estamos falando de comunidades centenárias, que foram violadas em seus direitos 
possessórios, territoriais, culturais e afetivos, que acabem sofrendo uma “dupla pena” 
ao serem reassentadas exatamente no entorno do distrito industrial, sofrendo assim 
todos os males da poluição atmosférica, hídrica, do solo e da fauna e flora, por ele 
causada. 

2. JUSTIÇA AMBIENTAL E A TERRITORIALIZAÇÃO DOS DANOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

Inicialmente, faz-se necessário apresentar, enquanto categoria analítica de 
abordagem, o conceito de Justiça Ambiental listado por Walker (2012, ,pp. 8/9) que, 
por sua amplitude, pode ser aplicado ao caso concreto, qual seja: 
 

A condition of environmental justice exists when environmental risks, hazards, 
investments and benefits are equally distributed without direct or indirect 
discrimination at all jurisdictional levels and when access to environmental 
investments, benefits, and natural resources are equally distributed; and we 
access to information, participation in decision-making, and access to justice 
in environmental-related matters are enjoyed by all (Steger, 2007). 

 
Nesta revisão de literatura, importante destacar que Angyemanat et al. (2016) 
apresentaram o início do Movimento por Justiça Ambiental, situando-o na mobilização, 
ocorrida no ano de 1982, dos ativistas afro-americanos contra a disposição de lixo 
tóxico na comunidade do Condado de Warren, na Carolina do Norte (EUA), no qual 
houve a prisão de 414 manifestantes, desencadeando uma série de outras ações e 
eventos, protagonizados tanto pela sociedade civil, como por instituições públicas (p. 
232). 
Na verdade, se apurarmos ainda mais esse conceito a partir de seu surgimento, 
veremos que ele aparece mesmo como Racismo Ambiental, quando – noticiam 
Acselradet al –  a pesquisa realizada por Robert D. Bullard, em 1987, a pedido da 
Comissão de Justiça Racial da United ChurchofChrist, demonstrou que “a composição 
racial de uma comunidade é a variável mais apta a explicar a existência ou  
inexistência de depósitos de rejeitos perigosos de origem comercial em uma área” 
(Latury; Kirby, apud Acserald et al., 2009, p. 19). 
Aqui, no Brasil, esse conceito de racismo ambiental foi adaptado, modificado e 
ampliado, para contemplar, além do aspecto racial, os diversos povos e as diversas 
etnias vulnerabilizadas por projetos públicos e privados que atingem seus direitos, 
territórios, culturas, posses e modos de vida. Foi assim que Herculano (2006) 
conceituou racismo ambiental: 
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um processo social de desumanização, de recusa de direitos; é uma forma 
coletiva de pensar e de agir que naturaliza hierarquias e desigualdades 
sociais, fazendo com que os custos dos danos socioambientais provenientes 
de um tipo de desenvolvimento excludente, autoritário e uniformizador, 
recaiam de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas, tidas como 
inerentemente inferiores (p. 320). 

 
Importante, ainda, neste percurso histórico-conceitual, visitarmos a concepção 
antípoda à de justiça ambiental. Acselrad et al. (2009) assim definem o que é injustiça 
ambiental: “o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista 
econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 
desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos 
povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e 
vulneráveis” (op. cit, p.  41). 
Para a compreensão do que são os casos de injustiça ambiental, faz-se necessário 
conhecer o que é mesmo a desigualdade ambiental e como se classificam os conflitos 
ambientais. 
Acselrad et al. (op cit., p. 73/4) explicam que a desigualdade ambiental pode se 
manifestar de duas maneiras: na desigualdade da proteção ambiental (pela 
implementação desta ou por sua omissão) ou na desigualdade de acesso aos 
recursos (bens) ambientais necessários à reprodução social, econômica e cultural 
dessa comunidades. 
Passemos agora ao conceito de conflito ambiental a partir de Zhouri e Laschefski 
(2010). Para os autores, os conflitos ambientais se relacionam com as diversas 
práticas de “apropriação técnica, social e cultural do mundo material” e podem ser 
classificados de três maneiras: distributivos, espaciais e territoriais (p. 17/26). 
Os primeiros, os conflitos ambientais distributivos referem-se às desigualdades no 
acesso e na utilização dos recursos naturais (op. cit., p. 18). Já os conflitos ambientais 
espaciais se relacionam a impactos ambientais que “ultrapassam os limites entre os 
territórios de diversos agentes ou grupos sociais, tais como emissões gasosas, 
poluição da água etc.” (p. 21). Finalmente, na concepção dos autores, se encontram 
os conflitos ambientais territoriais, que são, ao lado dos espaciais, os que envolvem 
mais fortemente as relações entre o poder – econômico e político – e o meio ambiente 
(p. 18), pois “marcam situações em que existe sobreposição de reivindicações de 
diversos segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas culturais 
diferenciadas, sobre o mesmo recorte especial [...] (p. 23)”. 
Importante trazermos, ainda sobre a questão territorial, a visão de Porto (2007): 
 

É no nível local que ocorrem os  encontros particulares entre tempo, lugares 
e pessoas, cujas interações e possibilidades, por sua vez, são configuradas 
historicamente pelos modelos de desenvolvimento passados e vigentes. 
Além da exposição ambiental e dos efeitos à saúde decorrentes dos riscos, o 
nível local é também o espaço onde as pessoas se mobilizam e se organizam 
para enfrentar os riscos em seus cotidianos (p. 40).  
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Por último, mas, não menos importante nesta revisão de literatura, consideramos 
fundamental trazer aqui o conceito de sujeito de resistência à produção de 
desigualdades sociais, que são, segundo Acselrad et al,as vítimas de contaminação 
de espaços não diretamente produtivos, onde se encontram aqueles que estão 
sofrendo danos à saúde por estarem nos entornos de grandes empreendimentos 
poluidores e/ou as “vítimas da despossessão de recursos ambientais[...]  e de  
territórios essenciais à reprodução identitária de comunidades e grupos socioculturais 
por grandes projetos infraestruturais e empreendimentos produtivos que 
desestabilizam as práticas espaciais de populações tradicionais” (p. 145/6). 
São essas pessoas e comunidades que são a um só tempo vítimas dos conflitos 
ambientais e sujeitos de resistência à produção de desigualdades ambientais, que 
foram objeto da presente pesquisa, como algo que simboliza um caso de profunda 
injustiça ambiental. 

3. OS DANOS SOCIOAMBIENTAIS  

As unidades ambientais que sustentam as práticas comunitárias de subsistência e 
relacionadas com a disponibilidade dos recursos pedológicos, dos sistemas hídricos 
superficiais e subterrâneos, das condições climáticas, do relevo e da cobertura 
vegetal, foram fortemente impactadas pelas indústrias em operação no CIPP.  
Ao analisar os componentes ambientais de usufruto comunitário e integrados com os 
demais ecossistemas (principalmente os rios Anil e Cauípe e seus afluentes, sistemas 
lacustres, diversidade de solos, cobertura vegetal, condições climáticas regionais, 
relevo plano), foram caracterizados recursos ambientais fundamentais para a 
continuidade das práticas produtivas comunitárias. Por outro lado, esses 
componentes ecológicos mostraram-se de elevada fragilidade quando apropriados 
para as instalações do complexo industrial e portuário.  
Com as atividades de campo e as entrevistas realizadas com representações das 
comunidades afetadas pelo CIPP, foi possível constatar sequências contínuas de 
danos ambientais. Foram analisados como impactos cumulativos e relacionados com 
(Figura 2):  
a) Impermeabilização do solo – devido à elevada permeabilidade do solo da área de 

estudo, o lençol freático associado ao Tabuleiro Pré-litorâneo é alimentado através 
do processo de infiltração das chuvas durante o primeiro semestre do ano. Este 
processo de infiltração é integrado com a disponibilidade de água para os sistemas 
lacustres e de drenagem superficial (rios e riachos); 

b) Extinção e fragmentação das lagoas e riachos – danos ambientais constatados 
durante as atividades de campo e identificados nas imagens de satélite e 
fotografias aéreas. Interferências que provocaram danos à quantidade e qualidade 
dos recursos hídricos, com impactos negativos às atividades tradicionais de índios 
e não-índios que utilizam estes sistemas ambientais. Parte do leito e margens da 
lagoa Murici foi aterrada, riachos afluentes dos sistemas lacustres, principalmente 
os relacionados à lagoa da Gereberaba, foram aterrados pela atual concentração 
de indústrias. Um conjunto de impactos relacionado com a disponibilidade de 
ecossistemas (e a soberania alimentar) fundamentais para o plantio de vazantes, 
pesca e lazer;  
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c) Desmatamentos–foram realizados de modo a elevar a fragmentação dos 
remanescentes de mata arbórea, interferindo diretamente nos demais 
componentes relacionados com a hidrodinâmica, aspectos morfológicos e 
pedológicos do Tabuleiro Pré-litorâneo e da borda das dunas fixas à norte da 
siderúrgica. Impactos também relacionados com o assoreamento das lagoas, rios 
e riachos. Verificou-se que os desmatamentos para implantação dos aterros 
interromperam o transito dos pescadores, pequenos agricultores e índios às lagoas 
e aos riachos; 

d) Danos pedológicos – com a execução dos aterros e terraplenagem utilizando 
material (areia e argila) proveniente de jazidas localizadas no tabuleiro, foram 
originados danos ao sistema de solos. Foram suprimidas áreas com solos 
adequados para a continuidade das atividades de plantio de roçados e vazantes. 
Com as indústrias implantadas, ocorreu uma supressão de extensas áreas 
agricultáveis e de suporte para a soberania e a segurança alimentar. As emissões 
de poluentes através das esteiras de transporte de carvão mineral e dos volumes 
acumulados na termoelétrica e siderúrgica, estão interferindo na qualidade dos 
solos (afetando, possivelmente, a qualidade da água superficial e à biodiversidade) 
e, certamente, na saúde dos moradores e, principalmente, às comunidades na 
direção preferencial dos ventos após a suspensão das partículas de carvão mineral 
das esteiras transportadoras e dos depósitos de carvão acumulados na 
termelétrica e siderúrgica;  

e) Comprometimento da biodiversidade – foi extinta parte dos ecossistemas 
associados aos rios, riachos e lagoas. A ocupação do tabuleiro pelas indústrias 
fragmentou os ecossistemas e provocou perdas de biodiversidade; 

f) Danos socioambientais às comunidades tradicionais e étnicas – a elevada 
disponibilidade de água superficial e subterrânea, qualidade do solo, setores com 
mata de tabuleiro arbustiva (dão suporte às atividades agroextrativistas), de relevo 
plano a suavemente ondulado e das áreas úmidas interligadas pelos riachos, 
favoreceram uma diversidade de atividades de subsistência e demais 
manifestações culturais vinculadas ao uso tradicional da terra. Com a chegada das 
indústrias, iniciaram-se os deslocamentos das populações atingidas e consolidado 
processo de degradação dos componentes ambientais, poluição ambiental e a 
restrições e extinção de áreas de uso tradicional dos recursos.  
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Figura 2 – Principais danos socioambientais relacionados com as indústrias do CIPP. Evidenciar a 

fragmentação e extinção dos recursos hídricos, poluição industrial da termoelétrica e da siderúrgica e 
a contaminação dos sistemas ambientais por particulados provenientes do transporte de minério de 

ferro e carvão mineral pela esteira 
(Fonte: mapa elaborado pelos autores. Imagem: Google Earth, 2017) 

 

Os impactos socioambientais descritos foram relacionados com elevada 
disponibilidade de área para locação dos diversos equipamentos industriais e de 
infraestrutura do CIPP. O plano diretor definiu setores para a implantação de 
fundações de concreto, depósitos de matéria prima, vias de acesso interligando as 
unidades industriais, rodovias e ferrovia para o transporte de matéria prima e 
escoamento da produção, sistema de correias transportadoras de carvão mineral e 
minério de ferro para as termoelétricas e siderúrgicas, respectivamente, entre outros 
equipamentos. A quase totalidade dos empreendimentos industriais encontra-se 
inserida no território com maior diversidade de ecossistemas e que tradicionalmente 
é utilizado pelos índios Anacé e demais comunidades tradicionais.  
Portanto, foi possível constatar que as indústrias implantadas e com suas áreas de 
influência associadas aos assentamentos, se demonstraram definitivamente 
incompatíveis com as práticas extrativistas, de produção de alimentos e promoveram 
danos à saúde comunitária. Como as atividades de subsistência de plantio de 
roçados, hortaliças e mandioca, realizadas através de práticas agrícolas relacionadas 
com manejo e conservação do solo. Sistemas pedológicos com baixa fertilidade 
(terreno denominado de “arisco” pelos Anacé), são adubados por produtos orgânicos, 
utilizando a “bagana da carnaúba” (derivado do extrativismo vegetal, após o 
beneficiamento da palha). Nas áreas úmidas o uso da água (período mais chuvoso e 
com maior vazão nos córregos) é realizado por práticas de plantio em terraços com 
cavas que drenam o excesso hídrico para o leito dos riachos.  
Os sistemas ambientais vinculados às práticas tradicionais foram evidenciados 
(através das atividades de campo e entrevistas), como de fundamental importância 
para a continuidade de suas práticas de subsistência e de manutenção da qualidade 
de vida. As principais atividades tradicionais foram relacionadas com a qualidade e 
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disponibilidade da água armazenada no lençol freático, uma vez que utilizam poços 
artesianos e cacimbas para a irrigação e consumo doméstico. Entretanto, está em 
processo a perfuração de poços profundos15 para elevar a disponibilidade de água 
para as indústrias do CIPP o que certamente provocará rebaixamento do lençol 
freático e interferência direta na disponibilidade hídrica (tanto superficial como 
subterrânea) para a continuidade das atividades tradicionais. Impacto socioambiental 
de elevada magnitude e, de modo cumulativo, incrementado pelos extremos 
climáticos evidenciados pelo Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 
2013).  
Esses componentes ambientais do Tabuleiro Pré-litorâneo e seus ecossistemas 
associados foram analisados como suporte para as atividades produtivas e 
responsáveis pelos recursos necessários para a continuidade das atividades das 
comunidades tradicionais, que, ancestralmente vêm promovendo as bases de 
subsistência para a segurança alimentar e a produção econômica.  

4. CONCLUSÕES 

A constatação dos impactos socioambientais do CIPP foi relacionada com a 
degradação dos ecossistemas vinculados às práticas extrativistas e ao modo de vida 
comunitário.  Portanto, foi possível evidenciar a destruição das formas não capitalistas 
de apropriação da natureza, tais como o extrativismo, a pesca artesanal, a pequena 
produção agrícola e o uso de bens comuns.  
As categorias de análise relacionadas com a (in) justiça ambiental e os conflitos 
ambientais espaciais e territoriais foram territorializados desde o início da ocupação 
do território tradicional e étnico pelas indústrias poluidoras e de uso perdulário dos 
recursos hídricos. Práticas de racismo ambiental evidentes e de desterritorialização. 
As comunidades remanescentes ou reassentadas têm sido submetidas aos referidos 
danos ambientais dos complexos industriais, e operacionalizadas, desde a sua 
retirada até à chegada nos assentamentos onde se encontram hoje, pelos governos 
estadual e municipal e pela termelétrica e siderúrgica (CSP).  
Como resultado dessa pesquisa, além do levantamento – e denúncia –  de todos 
esses processos de injustiça ambiental – que, no caso, representam um universo bem 
maior – espera-se que possa servir no apoio do processo de organização, luta e 
resistência dessas populações. Além disso, espera-se ainda como resultado fortalecer 
a luta mais geral dos povos e comunidades tradicionais submetidos a todos esses 
processos de racismo e injustiça ambiental. Finalmente, alimenta-se a esperança de 
que essa pesquisa, ainda que com seus limites, possa vir a contribuir na mudança do 
modelo de desenvolvimento atrelado aos interesses do capital e produtores de 
injustiça e racismo ambiental. 
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RESUMO 
 
Desde que a humanidade dominou, há milhares de anos, os fundamentos da 
agricultura ela passou a depender da produção de alimentos e não apenas da 
predação natural como antes fazia. O desenvolvimento das ciências agronômicas 
possibilitou uma grande produção de alimentos. Se hoje ainda há fome no mundo é 
em decorrência da falta de renda, consequência direta da brutal concentração de 
renda do modo de produção capitalista, e não pela escassez de alimentos. No caso 
específico do estado do Amazonas, onde apesar das condições gerais serem 
favoráveis há um histórico de fracassos nas experiências agrícolas e predominância 
do extrativismo enquanto atividade econômica, a pretensão do presente trabalho foi 
procurar entender as causas que determinam ou condicionam essa situação e sugerir 
alternativas, tendo presente que é necessário menos de 0,5% de sua área para 
produzir todo o alimento básico que a sua atual população necessita e que os registros 
históricos indicam que todos os povos que aqui habitavam quando da invasão 
europeia praticavam agricultura regularmente, à exceção dos “índios” Purus e parte 
dos Muras. 
 
Palavras-chave: Alimentos; Experiências agrícolas; Extrativismo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A saga da humanidade sobre a face da terra é longa, tortuosa, e cheia de superação. 
Sem maiores recursos tecnológicos venceu tragédias naturais, guerras e epidemias. 
Superou todos os obstáculos que a natureza ou a sociedade lhe impôs. 
O desenvolvimento das forças produtivas fez com que teses catastrofistas, como a 
teoria malthusiana, se revelasse limitada e mesmo ultrapassada, ao tempo em que se 
experimentava uma constante expansão na produção de alimentos, embora com 
enorme assimetria produtiva entre regiões e, principalmente, na apropriação desses 
alimentos pelas distintas classes sociais. 
Mas o mesmo desenvolvimento tecnológico que possibilitou esse extraordinário 
aumento de produção e produtividade agrícola também alimentou a ilusão de que os 
recursos naturais eram infinitos, sem considerar que todo progresso da agricultura 
capitalista significa progresso na arte de despojar não só o trabalhador, mas também 
o solo; e todo aumento da fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento 
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mais rápido das fontes duradouras dessa fertilidade, como já advertia Marx (2011), 
ainda nos idos de 1867. 
A intensidade desse modo de produção, como previa Marx, citado, provocou o 
esgotamento de vários recursos naturais e tornou áreas outrora produtivas em 
desertos estéreis, o que serviu de argumento para o surgimento de teses que 
defendiam o congelamento da atividade produtiva ou “crescimento zero”, como ficou 
conhecida a teoria dos países ricos, especialmente Estados Unidos da América, 
apresentada na Conferência de Estocolmo de 1972. 
Mas uma vez havia açodamento. E mais uma vez se fazia uma interpretação 
unilateral, sem considerar que a humanidade não se põe problema que não possa 
resolver e, principalmente, o principio dialético sublinhado por Marx (2008) destacando 
que o desenvolvimento das ciências naturais e da agronomia modifica a fertilidade do 
solo e propicia a recuperação de terras antes consideradas inferiores. 
A partir dessa reflexão teórica básica é possível concluir que nem os recursos naturais 
são infinitos e tampouco que não se possa mais usa-los, de onde se infere que o 
desafio é produzir esses alimentos em bases sustentáveis para assegurar a 
reprodução social da espécie humana sobre a face da terra. 
A área total da terra é da ordem de 510.072.000 km2, dos quais 368.271.984 km2 
(72,20%) corresponde à parte líquida e 141.800.016 km2 (27,80%) à parte sólida. 
Numa unidade mais usual no mundo agrário seria algo como 51 bilhões de hectares, 
sendo 36,8 e 14,2 bilhões, respectivamente, às partes líquidas e sólidas. 
A população mundial em 2013 está estimada em 07 bilhões de pessoas. Se cada 
pessoa tivesse acesso a uma ração básica diária de duas mil calorias, seria 
necessário algo como 2,55 bilhões de toneladas/ano para alimentar toda essa 
população, cujo valor seria em torno de 5,1 trilhões de reais. Considerando uma 
produtividade média anual de 02 toneladas por hectare, todo esse alimento poderia 
ser produzido em 1,27 bilhões de hectares, equivalente a algo como 9% ou 2,49%, 
respectivamente, da superfície sólida ou total do planeta terra. 
Essa mesma equação aplicada para o Brasil e o estado do Amazonas apresenta 
dados ainda mais alentadores, como se pode constatar a partir de dados aproximados 
para a mesma realidade do ano de 2013. 
O Brasil tem uma área de 850 milhões de hectares e 200 milhões de habitantes. 
Necessita, portanto, de 73 milhões de toneladas de alimentos, que custa 146 bilhões 
de reais e podem ser produzidos em 36,5 milhões de hectares, equivalentes a 4,29% 
de seu território. 
O estado do Amazonas tem de 156 milhões de hectares de área e 3,8 milhões de 
habitantes. Sua população consome 1,38 milhões de toneladas de alimentos/ano a 
um custo de 2,76 bilhões de reais, os quais podem ser produzidos em apenas 693,5 
mil hectares ou 0,44% de seu território. 
Como é fácil concluir, se hoje há fome no mundo não é por falta de espaço adequado 
para produzir alimentos e tampouco pela inexistência de tecnologia que possa otimizar 
ainda mais a atual produtividade. 
A fome que hoje alcança milhões de pessoas, repito, não é pela falta de alimentos e 
sim pela escassez de renda para adquirir comida, em decorrência do modo de 
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produção capitalista, cuja característica é a brutal concentração de renda em torno da 
classe dominante e da pobreza absoluta no outro extremo da pirâmide social. 
No caso específico do Amazonas, temos uma preocupação adicional que é 
compreender quais fatores, além do desenvolvimento desigual das sociedades, 
historicamente condicionaram a atividade agrícola no Amazonas e que medidas, 
necessariamente, terão que ser tomadas para superar esse impasse. 

2. REGISTROS HISTÓRICOS E FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE A 
AGRICULTURA NO AMAZONAS 

Quando a esquadra de Pedro Alvares Cabral aportou no que hoje seria o Brasil, o 
retrato que lhe foi desenhado pelo escrivão da armada Pero Vaz de Caminha era de 
uma terra imensa, erma, sem qualquer atividade econômica, cujos habitantes sequer 
dominavam a agricultura, fenômeno que ocorreu há mais ou menos 10 mil anos. 
Dentre as tantas novas que o zeloso escrivão relatou estava à ausência de qualquer 
atividade agrícola, o que então passou a ser mecanicamente reproduzido como uma 
realidade de todo aquele novo mundo, sem que se apercebesse que este novo mundo 
era um verdadeiro continente e que o que era fato num determinado local, 
necessariamente não seria noutro. A frase extraída da carta de Pero Vaz de Caminha 
não deixa dúvidas quanto a essa confusão. 
 

Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem 
ovelha nem galinha, nem qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver 
dos homens. Nem comem senão desse inhame, de que aqui há muito, e dessas 
sementes e frutos que a terra e as árvores de si lançam. E com isto andam tais 
e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes 
comemos (Wehling, 1999, p. 23). 

 

Essa ausência de agricultura poderia ser real no litoral, não na Amazônia, como os 
registros históricos, posteriormente, vieram a demonstrar. Mas esse “retrato” assim 
ficou, sem retoques, até que os primeiros registros demonstrassem o contrário, 
levando até mesmo estudiosos da Amazônia a reproduzirem acriticamente a assertiva 
de Pero Vaz de Caminha. 
Djalma Batista (2005), por exemplo, afirma que quando os colonizadores portugueses 
se apossaram das terras brasileiras o extrativismo era a única atividade econômica. 
Depois iniciaram a plantação da cana no nordeste brasileiro, o que explica em certa 
medida a monocultura até hoje predominante nessa região. 
Além disso, sustenta Batista (2005), as condições alimentares e higiênicas das nossas 
classes pobres são miseráveis, resultantes de seus salários insuficientes, alertando 
que na Amazônia, então, o que se observa é estarrecedor: a área cultivada de 
produtos alimentares é de apenas 2,70 ares por habitante quando estudos americanos 
afirmam que são necessários 50 a 80 ares para que a alimentação seja satisfatória. A 
fome degenera física e mentalmente, compromete gerações futuras. 
Para Batista (2005) a opção pelo extrativismo e pela monocultura foi o fator 
determinante para restringir a produção de alimentos, fato que deveria ser encarado 
com caráter de segurança alimentar e defesa nacional, na medida em que, argumenta, 
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dos 500.000 convocados para a Força Expedicionária Brasileira (FEB), na 2ª Guerra 
Mundial, apenas 25.000 (5%) estavam aptos. Os demais padeciam de subnutrição.  
Se Batista (2005, 2006, 2007) errava ao afirmar que quando os colonizadores 
chegaram só encontraram extrativismo – isso, insisto, poderia ser a realidade da costa 
do Brasil, não da Amazônia – estava inteiramente correto em relação à monocultura 
e o caráter estratégico da produção de alimentos, sem o que nenhuma nação jamais 
será soberana. 
Um dos primeiros registros conhecidos foi precisamente o de Frei Gaspar de Carvajal 
(1992) quando de sua viagem como escrivão da expedição Orellana, nos idos de 
1540, no qual relata a descoberta do novo rio grande, posteriormente rio Amazonas. 
E o seu relato é recorrente quanto à fartura de alimentos ao longo de todo o trecho 
percorrido, o que é coerente com a densa população nativa que igualmente ele 
registra em seu relatório. Diz Carvajal (1992): 
 

Navegamos pela região de Omágua mais de cem léguas, finalmente chegamos 
à outra região chamada Paguana, também muito habitada, mas amigável, 
porque no inicio de suas terras há uma aldeia de duas léguas de extensão onde 
os índios nos esperavam em suas casas, sem que fizessem nenhum mal ao 
contrario, nos davam o que tinham; o chefe desta terra tem muitas ovelhas, 
como as do Peru, e é muito rico em prata, como todos os índios nos diziam. A 
terra é muito alegre, bonita e farta de comidas e frutas, tais como pinhas e 
peras, que na língua da Nova Espanha, se chamam abacates, ameixas, 
guanas e muitas outras frutas deliciosas; partimos deste lugar e navegamos 
sempre por um grande povoamento; houve um dia em que passamos por mais 
de vinte aldeias; e isto, pelo lado direito por onde íamos porque pelo tamanho 
do rio atravessávamos e íamos pelo lado esquerdo e não conseguíamos ver o 
outro lado (Carvajal, 1992, p. 67). 

 

Noutro trecho Carvajal (1992) prossegue informando que no sábado, véspera da 
santíssima trindade, o capitão mandou aportar em uma aldeia onde os índios se 
prepararam para defender-se; apesar disso, os expulsamos de suas casas. Provimo-
nos de comida achando até galinhas. 
Ou ainda que o capitão Orellana mandou pôr fogo na casa onde estavam, eles, então, 
saíram dela e fugiram, permitindo que recolhêssemos a comida, que nesta aldeia, 
graças a nosso senhor, não faltou, uma vez que havia muitas tartarugas, perus e 
papagaios em abundância geral; de pão e milho então nem se fala. 
Fomos caminhando, informa Carvajal, citado: 
 

Tomando alimentos onde percebíamos que não podiam defender-se e ao final 
de quatro ou cinco dias, ocupamos uma aldeia, onde os índios não se 
defenderam. Achamos muito milho (e também muita aveia), da qual os índios 
fazem pão, e muito bom vinho parecido com cerveja. Achou-se na aldeia uma 
adega deste vinho, o que alegrou os nossos companheiros e também muito 
boa roupa de algodão (Carvajal, 1992, p. 77). 
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O relatório de outro padre, desta feita do jesuíta Cristóbal de Acuña (1994), em Novo 
descobrimento do grande rio das Amazonas, como escrivão da expedição de Pedro 
Teixeira, por volta de 1640, não apenas confirma as informações preliminares de 
Carvajal (1992) como acrescenta novos dados sobre a agricultura da Amazônia, tais 
como o uso de silos naturais para conservar a mandioca: 
 

Todo esse rio está povoado de ilhas, algumas grandes, outras pequenas, e por 
serem tão numerosas não se podem contar, pois se encontram a cada passo; 
há também outras mui pequenas, onde os nativos fazem suas plantações, 
ficando as maiores para moradia; são banhadas durante o ano todo pelo rio, 
que as fertiliza com sua lama; embora por muitos anos consecutivos nelas se 
colham apenas os produtos mais comuns e abundantes, que são o milho 
e o aipim, ou mandioca, alimento habitual de todos; e embora tal produção 
pareça estar sujeita a grande diminuição e a perdas, devido a grandes 
enchentes, a natureza, mãe comum de todos, deu a esses bárbaros meios 
fáceis para sua sobrevivência; eles colhem a mandioca, que é uma raiz, e 
preparam a caçava, farinha com a qual se faz o pão geralmente consumido 
naquelas costas do Brasil; cavam na terra uns buracos ou silos profundos e ali 
enterram as raízes, tapando-as muito bem, a fim de protegê-las durante todo o 
tempo das enchentes, e, passadas estas, desenterram-nas e delas se 
alimentam, sem que isso em nada as afete (Acuña, 1994, p. 74). 

 

Acuña (1994) faz um relatório bem mais detalhado que seu antecessor Carvajal.  
Procura não apenas observar, mas informar em detalhes as particularidades da região 
como, por exemplo, que os índios consumiam não apenas frutas (bananas, abacaxis, 
goiabas, abius e umas castanhas muito saborosas, que no Peru recebem o nome de 
amêndoas-da-serra); informa que eles também tem palmeiras de diversos gêneros, 
produzindo cocos maduros, outras, deliciosas tâmaras, que, apesar de silvestres, tem 
sabor de terras quentes, tem também raízes comestíveis, como a batata-doce, a 
mandioca-mansa, que os portugueses chamam de macaxeira, o cará, trufas e outros 
alimentos, que, assados ou cozidos, não apenas são gostosos como nutritivos. 
E de forma explícita Acuña (1999), citado, informa que o rio Amazonas tem madeira, 
cacau, tabaco e cana de açúcar; colhe-se abundantemente o algodão, o urucum, o 
açafrão, a canfístula, a salsaparrilha, os óleos (que competem com os melhores 
balsamos para a cura de feridas), as gomas e resinas perfumadas, a pita (da qual se 
obtém uma fibra de excelente qualidade), além de outras. E já menciona o transtorno 
com as grandes enchentes que então, tudo indica, já eram recorrentes. 
Também o Padre João Daniel (2004) que a partir de 1741 percorreu a região e 
condensou suas observações em Tesouro descoberto no máximo Rio Amazonas trata 
da atividade agrícola, inclusive de agroindústrias. Identifica, corretamente, que apesar 
da instalação de uma agroindústria exigir certo capital para a sua instalação, elas 
devem ser desenvolvidas, pois se constituem nas atividades mais rentáveis do setor. 
Menciona explicitamente os engenhos de açúcar e aguardentes que na época já eram 
desenvolvidos, embora restrito a quem dispusesse de grande capital e expressiva 
mão de obra (Daniel, 2004). 
Anota que os nativos: 
 

179



 

 

 

Por terem na mandioca tão bom sustento, pouco caso fazem no estado do 
Amazonas das mais sementeiras usuais em todo o mundo, exceto no reino de 
Quito e Peru, e com muita especialidade na cidade de Lima, que por ser corte 
tão populosa há já mais curiosidade nos moradores, e mais uso da agricultura. 
Por isso, já beneficiam as terras ao modo da Europa, e fazem grandes lavouras 
e searas de trigo, e mais grão, e legumes, aproveitando-se da bondade da 
terra, para que ajudam muito os cotidianos e ordinários orvalhos da terra em 
lugar da chuva, que não têm (Daniel, 2004, p. 421). 

 

A descrição que Daniel (2004) faz do modo de produção dos nativos é de extrema 
racionalidade, embora não seja com essa intenção que o padre faz a observação. 
Registra que os índios escolhem qualquer terra para plantar sem que haja disputa 
entre eles, tal a abundância de terras disponíveis; escolhem terras mais ou menos 
distante do sitio, localizadas nas margens dos rios e lagos, o que lhes permite tirar 
proveito dos ventos, dos ares, das pescarias, de seus banhos e a própria navegação. 
Como se pode perceber, racionalidade pura.  
Os “índios” certamente já sabiam que as terras de várzeas eram precisamente as mais 
férteis, o que provavelmente não era do conhecimento de Daniel (2004). Isso fica 
evidente tanto quando ele informa que: 
 

As províncias dos cambebas (de Portugal) e a dos mainas (distrito de Castela) 
têm diversa agricultura nas suas searas, porque nem usam de roças de matas 
como os mais índios, nem de lavouras como na Europa. Para o que há de saber 
que os seus naturais nem usam de grão para o pão ordinário ou quotidiano 
como usam as mais nações do mundo; nem de farinha-de-pau como os mais 
índios do Amazonas. O seu pão são frutas, e raízes, que comem ou assadas, 
ou cozidas ou cruas, como são pacovas, jeticas, batatas, e principalmente as 
raízes chamadas macaxeiras que usam em lugar de pão (Daniel, 2004, p.14). 

 
Como quando ele compara a prática agrícola dos cambebas e mainas com a dos 
demais povos da região, anotando que: 
 

A sua agricultura, pois, é mui diversa da dos mais índios, que já dissemos, 
porque sem cortar matos, nem outro trabalho, fazem os seus plantamentos nas 
margens e praias dos rios, e lagos, assim que vão ficando descobertas na 
vazante do Amazonas, onde com a muita umidade e lodo logo pegam, 
crescem, e lançam boas raízes (Daniel, 2004, p. 26). 

 
Mais uma vez está evidente a racionalidade desses povos: usavam as várzeas tanto 
por ser mais fácil de usar – não exigia desmatamento – quanto por ser mais fértil e 
consequentemente mais produtiva. 
Mas, numa evidência de que a sociedade não se desenvolve de forma retilínea e 
mesmo que alguns povos desapareceram, foram eliminados (e continuarão sendo), 
sem jamais terem ultrapassado os estágios iniciais de organização social, como bem 
demonstra os estudos de Lewis Henry Morgan (2009), em A Sociedade Antiga, e Marx 
& Engels (1979), na Introdução a dialética da natureza, Daniel (2004) constata que os 
índios Purus não dominavam a agricultura. Diz literalmente: 
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Por terem na mandioca tão bom sustento, pouco caso fazem no estado do 
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As províncias dos cambebas (de Portugal) e a dos mainas (distrito de Castela) 
têm diversa agricultura nas suas searas, porque nem usam de roças de matas 
como os mais índios, nem de lavouras como na Europa. Para o que há de saber 
que os seus naturais nem usam de grão para o pão ordinário ou quotidiano 
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índios do Amazonas. O seu pão são frutas, e raízes, que comem ou assadas, 
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raízes chamadas macaxeiras que usam em lugar de pão (Daniel, 2004, p.14). 

 
Como quando ele compara a prática agrícola dos cambebas e mainas com a dos 
demais povos da região, anotando que: 
 

A sua agricultura, pois, é mui diversa da dos mais índios, que já dissemos, 
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Mais uma vez está evidente a racionalidade desses povos: usavam as várzeas tanto 
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índios Purus não dominavam a agricultura. Diz literalmente: 

 

 

 

 
Há outras nações, que ainda mais descansadas que os cambebas e mainas 
nem usam de farinha, nem ainda de macaxeira assada, ou cozida, mas só de 
frutas, que lhes servem de pão, com são além de outros os índios Purus, cuja 
nação mui populosa deu o nome ao rio em cujas margens vivem; não se 
cansam em fazer roças, nem searas, pomares, ou alguns outros plantamentos 
que lhes sirvam, e donde tiram o pão quotidiano, e mais sustento; porque 
pendentes só da Providência Divina, vivem, como as feras, das frutas dos 
matos, e com especialidade da fruta do cacau, de que estão cheias as suas 
matas léguas, e léguas. Quase da mesma sorte vivem os índios da nação mura, 
porque também se não ocupam com roçados, nem searas, ou plantamentos 
alguns; e só vivem de frutas silvestres, peixe, e carne, porque a sua vida é só 
caçar, e pescar; e muitas nações também caçam gente para comer (Daniel, 
2004, p. 26). 

 

Essa particularidade dos Purus é igualmente registrada por outros observadores e 
naturalistas que resenharam a região amazônica. 
Assim é possível concluir que, na Amazônia colonial, existiam povos que já 
manejavam as várzeas de forma racional; outros que praticavam a agricultura 
convencional (derrubada, queimada, abertura de novas áreas); e ainda os que sequer 
dominavam a agricultura, vivendo exclusivamente do extrativismo, da predação. 
A partir de então começam os registros de natureza mais acadêmica, na qual os 
naturalistas que por aqui passaram buscaram estudar em maior profundidade as 
várias facetas da região, desde a sua atividade econômica aos aspectos 
antropológicos. 
O cientista francês Charles-Marie de La Condamine (2000) foi um dos primeiros a se 
dedicar a essa tarefa. Em Viagem na América Meridional descendo o rio das 
Amazonas, por volta de 1743, ele dedica um espaço considerável não apenas para 
tratar do assunto que oficialmente lhe trouxe a Amazônia: a demarcação correta dos 
meridianos, mas também para relatar as riquezas naturais da região, com ênfase para 
os óleos essenciais, a borracha e seu consequente uso industrial. 
Pertence a esse naturalista a primeira descrição mais detalhada da borracha, produto 
que viria a ser uma das principais fontes de riqueza da região amazônica um século e 
meio após a sua visita. 
La Condamine (2000), ao se referir aos povos da América Meridional registra, 
corretamente, que era impróprio se chamar de “índios” a todos os habitantes da 
região. 
 

Não se trata de crioulos espanhóis ou portugueses, nem das diversas espécies 
de homens produzidos pela mestiçagem dos brancos na Europa, dos negros 
d’África, e dos vermelhos da América, desde que os europeus aí entraram, e 
aí introduziram os pretos da Guiné. Todos os antigos nativos do país são 
trigueiros e de cor avermelhada, mais ou menos clara (La Condamine, 2000, 
p. 59). 
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O seu exacerbado preconceito contra os índios, todavia, não lhe permitiu 
compreender melhor a cultura de povos que ele tinha dúvidas se eram apáticos, 
estúpidos ou bestas, que pouco se diferenciavam das feras (La Condamine, 2000) e 
por isso destila talvez a maior carga de preconceito já expressa por um homem de 
ciências contra os nativos da Amazônia. 
Dentre as características que La Condamine (2000) atribuiu aos “índios” está a 
afirmação de que a insensibilidade é o fundamental. Fica a decidir se a devemos 
honrar com o nome de apatia, ou se lhe devemos dar o apodo de estupidez. Ela nasce 
indubitavelmente do número limitado de suas ideias, que não vai além de suas 
necessidades. 
Na mesma linha ele sustenta que todas as línguas da América meridional de que eu 
tive alguma noção são muito pobres; várias são enérgicas e suscetíveis de elegância, 
principalmente a antiga língua do Peru; mas em todas há falta de termos que 
exprimam as ideias abstratas e universais, prova evidente do acanhado progresso que 
fizeram os espíritos de tais povos (La Condamine, 2000) Argumenta, em seu favor, 
que nomes como “tempo”, “duração”, “espaço”, “ser”, “substância”, “matéria”, “corpo” 
e muito outros, faltam em suas línguas, lembrando que não há palavra que 
corresponda exatamente a “virtude”, “justiça”, “liberdade”, “reconhecimento”, 
“ingratidão”. Quanto às outras nações da América austral, ignora-se que elas hajam 
nunca saído da barbárie. 
Constata, também, que algumas vezes uma língua só é entendida por duas ou três 
famílias, como resto miserável de um povo destruído, devorado por outros; pois, ainda 
que não haja antropófagos nas margens do Maranhão, há ainda no interior, 
particularmente do lado norte remontando o Japurá, índios que comem seus 
prisioneiros e, assim, volta a destilar seu preconceito sugerindo que não se trata por 
enquanto senão de fazer deles uns homens, o que não é pequeno trabalho (La 
Condamine, 2000), de onde se infere que para La Condamine índio sequer era gente. 
Ao usar o termo barbárie La Condamine, citado, introduz sem maior sustentação 
teórica a classificação de Morgan (2009), que só viria a ser sistematizada por volta de 
1877 em Ancient Society e que representou uma importante contribuição para uma 
melhor compreensão da trajetória das sociedades humanas. 
E apresenta uma grande contradição com a sua linha de argumentação ao 
reconhecer, no trecho a seguir, que os índios tinham noção de astronomia, assim 
posto:  
 

Notei também que eles conheciam diversas estrelas fixas, e que davam nomes 
de animais a diversas constelações. Eles chamam as Híades, ou cabeça de 
touro, “tapiira raiuba”, dum nome que significa em sua língua “queixada de boi”; 
eu digo “hoje”, porque, desde que foram transportados os bois da Europa para 
a América, os brasileiros, como os naturais do Peru, aplicaram a esses animais 
o nome que davam, na sua língua materna, ao “alce”, o maior dos quadrúpedes 
que eles conheciam antes da chegada dos europeus (La Condamine, 2000, 
p.87). 

 
Mesmo assim ele destila seu preconceito contra os índios: 
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Glutões até a voracidade, quanto têm de que saciar-se; sóbrios quando a 
necessidade os obriga a se privarem de tudo sem parecerem nada desejar; 
pusilânimes ao excesso, se a embriaguez os não transporta; inimigos do 
trabalho, indiferentes a toda ambição da gloria, honra ou reconhecimento; 
unicamente ocupados das coisas presente, e por elas sempre determinados; 
sem a preocupação do futuro; incapazes de previdência e reflexão; entregues, 
quando nada os molesta, a brincadeiras pueris, que manifestam por saltos e 
gargalhadas sem objeto nem designo; passam a vida sem pensar, e 
envelhecem sem sair da infância, cujos defeitos todos são conservados. Mas 
os índios das missões e os selvagens que gozam de liberdade são tão limitados 
por não dizer tão estúpidos quanto os outros, e não se pode ver sem 
humilhação o quanto o homem abandonado à natureza, privado de educação 
e sociedade, pouco difere das bestas (La Condamine, 2000, p. 60). 

 
E arremata recorrendo à velha argumentação da preguiça, sugerindo que a natureza 
parece ter favorecido a preguiça dos índios, e ter ultrapassado suas necessidades, 
pois, prossegue, os lagos e os mangues que se encontram a cada passo nas 
proximidades do Amazonas, e não raro bem no interior das terras, são enchidos de 
peixes de todas as qualidades, nos tempos do extravasamento; e quando as águas 
baixam, ai eles ficam encerrados como em tanques ou reservatórios naturais, e onde 
se pescam com a maior facilidade (La Condamine, 2000). 
Provavelmente La Condamine (2000) desejava que os índios, ao invés de 
simplesmente recolherem o peixe, optassem por métodos mais convencionais, 
adotado muito afora, apenas para não parecerem “preguiçosos”. Isso é racionalidade, 
não preguiça. Não compreender tal fato revela, além dos limites ideológicos, uma 
profunda limitação teórica. Ademais ele não explica como populações enormes, 
conforme seus próprios registros, poderiam se alimentar sem uma atividade agrícola 
regular, na medida em que a simples predação dificilmente seria capaz de suprir as 
suas necessidades. Os Omáguas, por exemplo, ocupavam uma área de cerca de 200 
léguas de extensão (mais de 1.000 km em qualquer conversão) abaixo do rio Napo, 
sugerindo uma grande população e consequentemente uma enorme demanda por 
alimentos. 
E apesar de toda a sua carga de preconceito La Condamine (2000) não tem como 
deixar de reconhecer o potencial da região ao afirmar que pode-se calcular qual seja 
a abundância e variedade das plantas em uma zona em que a umidade e o calor 
contribuem para tornar fértil, sugerindo, ainda, o aprofundamento dos estudos dessa 
exuberante riqueza nos seguintes termos: 
 

Que será se alguém quiser considerar as virtudes que são atribuídas a várias 
delas pelos naturais do país? Exame que é, sem dúvida, a parte mais 
interessante de semelhante estudo. Não se deve duvidar que a ignorância e 
preconceito multiplicaram e exageraram de muito essas virtudes; mas a 
“quinina”, a “ipecacuanha, a “simaruba”, a “salsaparrilha”, o “guáiaco”, o 
“cacau”, a “baunilha”, etc. seriam as únicas plantas úteis que a América 
encerra, e a sua grande utilidade conhecida e comprovada não é de molde a 
encorajar a novas rebuscas? (La Condamine, 2000, p. 71). 
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E conclui afirmando que as gomas, as resinas, os bálsamos, todos os sucos que 
derivam de diversas incisões de árvores, assim como os diferentes óleos que delas 
se tiram, são coisas sem conto. Informa que o cacau, colhido de forma extrativa, é um 
dos principais produtos do comércio que fazem com o Pará e que tal atividade dá a 
estes índios e aos seus missionários um ar de conforto que logo distingue as missões 
portuguesas das outras castelhanas do alto Maranhão, nas quais tudo se ressente (La 
Condamine, 2000). 
E La Condamine (2000) traz a luz um debate bastante incômodo para a atual política 
indigenista, seja a oficial ou extraoficial. Ao informar que muitas dessas nações 
indígenas eram transplantadas de um lado para outro pelos missionários – fato 
confirmado por todos os demais naturalistas - fragiliza o argumento de vínculo da terra 
com determinados grupos étnicos, os quais, como se percebe, ao serem 
transplantados passariam a ocupar uma terra com a qual não tinham qualquer relação 
histórica; estariam, assim, usando uma terra que originalmente pertencia a outro grupo 
étnico, jogando por terra o argumento da ancestralidade na qual tem se baseado toda 
a política de demarcação de terras indígenas. Ele informa, por exemplo, que Coari é 
a derradeira das seis povoações dos missionários carmelitas portugueses; as cinco 
primeiras são formadas dos restos da antiga missão do Padre Samuel Fritz, e 
composta de um grande número de diversas nações, a maior parte transplantadas. 
E outra informação que reforça a anterior diz respeito ao fato de que um determinado 
povo, ao fazer guerra e destruir o outro povo, naturalmente se apropriava de seu 
território, como fica explicito na informação de que as margens do Japurá são 
habitadas aqui e ali por nações ferozes, de que falei, e que se destroem mutuamente; 
algumas delas comem ainda seus prisioneiros (La Condamine, 2000). 
Nem mesmo ao príncipe Adalberto da Prússia (2002) – mais interessado na estrutura 
militar e real capacidade de defesa de nosso país do que em eventuais proselitismos 
– passou despercebido o potencial agrícola da região, bem como as suas limitações 
tecnológicas, as quais ele anotou em Brasil: Amazônia-Xingu, quando de sua viagem 
em 1842, nesses termos: 
 

O café exige as melhores terras, sobretudo do lado exposto ao sol, e em geral 
planta-se nas terras das florestas queimadas de novo; só em casos 
excepcionais plantam-no em velhas capoeiras, isto é, com pelo menos vinte 
anos, cujas cinzas lhe servem como único adubo. Dá bons frutos durante dez 
até quine anos; depois cortam-se, brotam novamente da raiz, e dois anos 
depois voltam a frutificar abundantemente (Prússia, 2002, p. 128 e 129). 

 

Segundo os últimos dados, prossegue Adalberto da Prússia, citado, a ilha de Marajó 
possui cerca de 20.000 cabeças de gado, que ao lado do arroz cultivado em larga 
escala naquela ilha, em grande parte plana e pantanosa, constitui o seu primeiro artigo 
de comércio. O solo desta grande ilha tão favoravelmente situada para o comércio é, 
ademais, apropriado a qualquer outra cultura da zona quente (Prússia, 2002). 
E pertence aos naturalistas bávaros Spix e Martius (1976) talvez a mais detalhada 
observação sobre a região. Na obra Viagem pelo Brasil: 1817-1820, eles iniciam 
reclamando da qualidade da comida e, ao mesmo tempo, registrando as técnicas a 
que já se recorria para armazenar e conservar a farinha na Amazônia. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na introdução à dialética da natureza, Marx e Engels (1979) sugerem a finitude de 
toda forma de vida, alertando que se aproxima inflexivelmente o tempo em que o calor 
decrescente do Sol já não poderá derreter o gelo procedente dos polos e a 
humanidade, cada vez mais amontoada em torno do equador, não encontrará nem 
sequer ali o calor necessário para a vida. Num determinado tempo desaparecerá toda 
vida orgânica, assim como a terra, a lua, o próprio sol e todos os demais planetas. 
A finitude dos recursos naturais decorre do fato de que na natureza, como na 
sociedade, todos os fenômenos estão interligados, interconectados e 
interdependentes, o que faz com que tanto a natureza quanto a sociedade estejam 
em constante movimento, transformação e evolução, não sendo possível uma ação 
que não provoque impacto ambiental. Isso é um fenômeno objetivo, provocado tanto 
pela ação antrópica quanto por fenômenos naturais (glaciações, explosão solar, 
tsunamis, terremotos, epidemias, ou mesmo a simples predação natural). 
O desafio contemporâneo da ciência, portanto, não é meramente preservar os 
recursos naturais, mas sim desenvolver outro padrão de desenvolvimento social, no 
qual a concepção dialética de interdependência esteja sempre presente e, por outro 
lado, aprofundar o conhecimento cientifico e tecnológico para, através de manejo 
apropriado, otimizar e racionalizar o uso desses recursos em benefício coletivo da 
humanidade; desafio, aliás, que vem sendo perseguido ao longo dos tempos de 
acordo com o grau de desenvolvimento das forças produtivas e seu respectivo nível 
de consciência. 
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RESUMO 

No Estado do Ceará estão sendo desenvolvidas ações para aumentar as áreas 
protegidas na região semiárida, inclusive em ambientes com presença de patrimonio 
espeleológico, tendo como exemplo a área da gruta Casa de Pedra. Este artigo aborda 
as experiências, atuações e propostas da participação direta da Secretaria do Meio 
Ambiente – SEMA, no Grupo de Trabalho relativo à proteção ao patrimônio 
espeleológico no Estado do Ceará (GT de Espeleologia), capitaneado pelo Ministério 
Público Estadual – MPE-CE. Neste contexo, destaca-se o trabalho realizado pela 
SEMA, no Projeto “Proteção e Conservação da Gruta Casa de Pedra”, que na sua 
proposta de execução engloba ações de educação ambiental e criação de uma 
Unidade de Conservação em plena  sertão semiário cearense. A área da gruta Casa 
de Pedra, localizada no município de Madalena, foi escolhida por estar sendo alvo de 
significativos impactos ambientais, como ações de vandalismo e descarte de resíduos 
sólidos no local. Objetiva-se também com este artigo, discutir as melhores soluções 
para os problemas ambientais observados nesta área.  

Palavras chave: Unidade de Conservação; Proteção Ambiental; Caverna; Secretaria 
do Meio Ambiente (SEMA); Ceará. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA) está desenvolvendo 
importantes ações objetivando aumentar as áreas protegidas no sertão semiárido do 
territorio cearense, inclusive em ambientes com presença de patrimonio 
espeleológico, tendo como exemplo a área da gruta Casa de Pedra. 
A cerca de 180 km de Fortaleza, está localizada a área da caverna Casa de Pedra, 
no município de Madalena, próximo à divisa com o município de Itatira. Esse local foi 
escolhido como projeto-piloto do Grupo de Trabalho composto pelo Ministério Público 
Estadual (MPE-CE), SEMA e demais instituições, com vistas à proteção do patrimônio 
espeleológico do Ceará (GT de Espeleologia), devido aos significativos impactos 
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ambientais que estão ocorrendo nesta área, como vandalismo em mais de uma 
centena de pichações na entrada e no interior da caverna e com a poluição 
ocasionada pelo descarte de resíduos sólidos durante visitações eventuais ao local.  
Este artigo aborda as experiências, atuações e propostas da participação direta da 
SEMA, no GT de Espeleologia. Neste contexo, destaca-se o trabalho realizado por 
esta secretaria, no Projeto “Proteção e Conservação da Gruta Casa de Pedra”, que 
na sua proposta de execução engloba ações de educação ambiental e criação de uma 
Unidade de Conservação em plena  sertão semiário cearense. 
Ademais, vale destacar que a criação de áreas especialmente protegidas, como as 
Unidades de Conservaçãos, são um dos importantes instrumentos de preservação 
ambiental, meio pelo qual é possível restabelever os processos ecológicos do 
ambiente, como promover a inclusão social, econômica e cultura das comunidades 
tradicinais.  
Por outro lado, também participa dos mecanismos de adaptação às mudanças 
climáticas globias, especialmente no ambiente semiárido brasileiro onde é esperada 
o agravamento da excessez hídrica. Segundo as previsões do Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), em cenários críticos, é esperado que a magnitude 
e a frequência de eventos climáticos extremos se intensifiquem, resultando no 
recrudescimento de tensões sociais e desequilíbrios econômicos, sobretudo em 
países técnica e economicamente menos desenvolvidos, os quais terão maiores 
dificuldades para se adaptar as novas condições ambientais (SOLOMON et al., 2007). 
Desta situação, emerge a demanda por ações que busquem o restabelecimento dos 
processos naturais, como a criação de áreas protegidas. 

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi empregado em um primeiro momento o 
levantamento e a análise do material bibliográfico relacionado ao assunto, com 
destaque para a legislação brasileira pertinente à áreas protegidas, unidades de 
conserrvação e espeleologia. Tendo em sua continuidade, a pesquisa do histórico de 
origem e evolução do Grupo de Trabalho (GT) de Espeleologia e as ações da SEMA 
nesta seara. Seguido pela análise do andamento das atividades e discussões do 
referido GT. Ao final, expõem-se as propostas de ação discutidas para o caso da área 
da gruta Casa de Pedra. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil existe um conjunto de normas legais pertinentes a áreas protegidas, 
unidades de conservação, à proteção das cavidades naturais subterrâneas e do 
patrimônio espeleológico brasileiro. Sobre a questão da espeleologia, a propria 
Constituição Federal de 1988, no Art. 20, inciso X, elenca as cavidades naturais 
subterrâneas, como um dos “bens da União” (Monteiro, 2014). No Decreto Federal nº 
99.556/1990 cita-se a definição de cavidades naturais subterrâneas. 
 

Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 
subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 
popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou 
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buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora 
ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que 
tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas 
dimensões ou tipo de rocha encaixante (Brasil, 1990). 

 

O referido Decreto Federal dispõe sobre a proteção das cavernas existentes no Brasil, no 
texto original do seu Art. 5º, apresentava-se o seguinte conceito de patrimônio 
espeleológico, “conjunto de elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos e 
histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas cavidades 
naturais subterrâneas ou a estas associados”.  Com a publicação do Decreto Federal 
nº 6.640/2008, este último fez alterações na redação original do decreto anterior, 
suprimindo o conceito de patrimônio espeleológico (Brasil, 2008). 
Mas a definição de patrimônio espeleológico na legislação ambiental brasileira, ainda 
está mantida na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 
347/2004, que dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. Nesta resolução, 
em suas considerações afirma-se que “as cavidades naturais subterrâneas compõem 
o Patrimônio Espeleológico Nacional”, e no Art.2º o conceito de patrimônio 
espeleológico é idêntico ao da redação original do Decreto nº 99.556/1990. Também 
merece destaque no mesmo artigo da Resolução do CONAMA, a definição de área 
de influência sobre o patrimônio espeleológico que é conceituado como “área que 
compreende os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, 
necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente 
cavernícola” (CONAMA, 2004). 
Para um melhor dimensionamento e compreensão do desenvolvimento deste 
trabalho, demonstra-se relevante fazer o levantamento histórico da origem do estudo 
de caso, da gruta Casa de Pedra e do já citado GT de Espeleologia, que trata da 
proteção do patrimônio espeleológico do território cearense, que estão 
intrinsecamente ligados. 
O antigo Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM), atualmente 
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) do Estado do Ceará, que tem uma coordenação 
técnica responsável pela conservação da Biodiversidade no estado, a Coordenadoria 
de Biodiversidade (COBIO), recebeu em abril de 2014, um ofício do MPE-CE, 
solicitando um técnico especialista em espeleologia para realizar uma vistoria, com o 
objetivo de averiguar as questões acerca da proteção do patrimônio espeleológico da 
caverna Casa de Pedra no município de Madalena, que vem sofrendo degradação 
ambiental. A COBIO providenciou reunir-se com o MPE-CE para discutir a questão, 
apresentando a importancia do Patrimônio Espeleológico no Estado do Ceará e 
propostas de ações para a sua proteção. Após as discussões sobre a temática, fico 
estabelecido a realização de uma reunião no MPE-CE com todas as instituições 
públicas relacionadas à proteção do Patrimônio Espeleológico. Tendo-se como 
proposta a formação de um Grupo de Trabalho para tratar das ações necessárias para 
garantir a efetivação da proteção do Patrimônio Espeleológico no Estado do Ceará, e 
como projeto-piloto da atuação deste GT de Espeleologia, o caso de degradação 
ambiental da caverna Casa de Pedra, que propiciou a origem destas discussões e 
trabalhos. 
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Em julho de 2014, realizou-se a primeira reunião do GT de Espeleologia, na sede do 
Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, 
Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (CAOMACE), do 
MPE-CE, que contou com a participação do CONPAM, da Superintendencia Estadual 
do Meio Ambiente (SEMACE), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), do Batalhão de Polícia 
Militar Ambiental (BPMA), e de um professor-espeleólogo do Departamento de 
Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  
Como ações iniciais do GT de Espeleologia, definiu-se uma vistoria técnica conjunta 
do CONPAM e equipe de espeleologia do Departamento de Geologia da UFC, à gruta 
Casa de Pedra para o reconhecimento deste patrimônio espeleológico e providenciar 
o cadastramento da referida cavidade natural subterrânea junto ao Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
 

Art. 5-B.  Cabe à União, por intermédio do IBAMA e do Instituto Chico 
Mendes, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da 
competência comum a que se refere o art. 23 da Constituição, preservar, 
conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro, 
bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem 
ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes 
no território nacional (Brasil, 2008). 

 

Nos dias 18 e 19 de setembro de 2014, o CONPAM realizou uma vistoria técnica 
conjunta com a equipe da Geologia da UFC, na gruta Casa de Pedra no município de 
Madalena-CE. Na ocasião procedeu-se a coleta de dados para o devido 
cadastramento da caverna no CECAV. Como resultado do trabalho de campo, a 
equipe da UFC elaborou o Mapa de Registro de Cavidades Naturais (Figura 1), 
contendo a localização, as vias de acesso, os detalhes do local das cavidades 
naturais, contorno aproximado do afloramento rochoso e as 3 (três) entradas de 
cavidade encontradas, existindo a possibilidade de que as entradas estejam 
conectadas formando uma única cavidade natural subterrânea. Portanto, para efeitos 
deste trabalho, será tratado aqui como se houvesse apenas uma cavidade/caverna, 
“Casa de Pedra”. 
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Figura 1 – Mapa de registro de cavidades naturais subterrâneas da Casa de Pedra, Madalena-CE 

(Fonte: Veríssimo et al (2014)) 

 

Nesta inspeção técnica em campo foi possível constatar a situação de expressiva 
degradação em que se encontra a Casa de Pedra, a imensa quantidade de pichações 
feitas nas paredes da cavidade, no seu interior, mas principalmente em sua entrada, 
onde devem ser superior a uma centena, de vários tamanhos, feitas com corretivo 
escolar e até mesmo com spray de tinta a óleo, cuja remoção é mais difícil. É 
extremamente perceptível o impacto visual provocado pelas pichações, além de 
resíduos sólidos (garrafas pet de refrigerante e de água, papel, embalagens plásticas 
e etc.) dispostos dentro da cavidade natural subterrânea e vestígios da ocorrência de 
fogueiras (Figuras 2 e 3).  
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Figura 2 – Vistas da Gruta Casa de Pedra. A) Entrada principal da cavidade. B) Trabalho de campo 
dos espeleólogos. 

(Fonte: Fotografias tiradas pelo autor principal, set. 2014) 

 

  

Figura 3 – Degradação no interior da cavidade ocasionada por visitas eventuais. A) Pichações e 
descarte de lixo. B) Vestígios de fogueiras e pichações. 

(Fonte: Fotografias tiradas pelo autor principal, set. 2014) 

 

As condições encontradas na Casa de Pedra são típicas dos impactos decorrentes 
das visitações eventuais às cavernas, que foram estudadas por Ferreira (2013): 
 

Uma variação bastante danosa de visitação a cavernas é aquela praticada 
geralmente de forma eventual, não sistemática, sem controle e que resulta 
em vandalismo. Geralmente manifesta-se através das pichações, quebra de 
espeleotemas e demais formações, roubo de fósseis, ataque à fauna, lixo e, 
até mesmo, a queima de fogos de artifício em seu interior. 
Algumas cavernas brasileiras foram totalmente descaracterizadas por esta 
ação, como por exemplo, a Gruta do Catingueiro em Lagoa da Prata-MG, ou 
a Gruta da Faustina, em Pedro Leopoldo-MG. Esta última está localizada às 
margens de uma rodovia movimentada e seu pórtico de entrada é chamativo, 
pelo tamanho, talvez por isso tendo sido tão depredada (Ferreira, 2010). 
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descarte de lixo. B) Vestígios de fogueiras e pichações. 

(Fonte: Fotografias tiradas pelo autor principal, set. 2014) 

 

As condições encontradas na Casa de Pedra são típicas dos impactos decorrentes 
das visitações eventuais às cavernas, que foram estudadas por Ferreira (2013): 
 

Uma variação bastante danosa de visitação a cavernas é aquela praticada 
geralmente de forma eventual, não sistemática, sem controle e que resulta 
em vandalismo. Geralmente manifesta-se através das pichações, quebra de 
espeleotemas e demais formações, roubo de fósseis, ataque à fauna, lixo e, 
até mesmo, a queima de fogos de artifício em seu interior. 
Algumas cavernas brasileiras foram totalmente descaracterizadas por esta 
ação, como por exemplo, a Gruta do Catingueiro em Lagoa da Prata-MG, ou 
a Gruta da Faustina, em Pedro Leopoldo-MG. Esta última está localizada às 
margens de uma rodovia movimentada e seu pórtico de entrada é chamativo, 
pelo tamanho, talvez por isso tendo sido tão depredada (Ferreira, 2010). 
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São várias as modalidades existentes de atividades de visitação à cavernas, podem-
se destacar as visitações de turismo de massa, de turismo religioso, visitações 
eventuais, de exploração, pesquisa e aventura. As visitações eventuais às cavernas, 
tem se demonstrado em geral bastante prejudiciais às cavidades naturais 
subterrâneas, pois ocorrem comumente sem nenhum cuidado e respeito ao meio 
ambiente (Monteiro, 2014). 
 

As atividades de visitação, em suas diversas formas, constituem importante 
ferramenta de educação e, de sensibilização, mas em muitos casos, se 
transformou em meio de destruição. Muitas cavernas foram 
descaracterizadas através desta prática.  
Vale lembrar que, as cavernas são recursos naturais não renováveis, elas se 
formaram com o passar de muito tempo, de muita água. Portanto, apesar de 
benéfica em muitos casos, a atividade de espeleoturismo deve ser bem pen-
sada a fim de resultar em ganhos na conservação destes ambientes, em 
conhecimento acerca do seu funcionamento e não apenas em recreação 
descompromissada (Ferreira, 2010). 

 

Por deliberação do GT de Espeleologia foram realizadas audiências públicas na 
região da gruta Casa de Pedra, no dia 10 de junho de 2015 no município de Madalena, 
e no dia 11 no distrito de Lagoa do Mato no município de Itatira, com a presença dos 
promotores do MPE-CE, SEMA, SEMACE, IPHAN, BPMA, CPRM, representante da 
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), das respectivas prefeituras, vereadores, 
associações, comunidades, professores e estudantes, objetivando que a população 
pudesse tomar conhecimento da caverna e da sua situação, e explicar a importância 
da preservação do patrimônio espeleológico da região, pois muitas pessoas da 
comunidade pouco conheciam sobre esta gruta. 
No mesmo período das audiências públicas, uma equipe de espeleólogos da Geologia 
da UFC, SEMA e SBE realizaram um trabalho de campo na gruta, sendo detectada a 
ocorrência de novas pichações com tinta à base de óleo, inclusive em blocos rochoso 
com registros arqueológicos. Com a orientação técnica do IPHAN, a prefeitura de 
Madalena providenciou colocar sobre estes blocos rochosos uma lona plástica, 
sobreposta por um anel de concreto cheio de pedras e areia, para proteger os registros 
arqueológicos encontrados na gruta (Figura 4). 
 

  

Figura 4 – Depredação do patrimônio arqueológico da Casa de Pedra. A) Inscrições rupestres com 
pichação. B) Aneis de concreta para proteção. 
(Fonte: Fotografias tiradas pelo autor principal, jun. 2015) 
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Os trabalhos desenvolvidos pelo GT de Espeleologia na área da gruta Casa de Pedra 
têm despertados a atenção dos meios de comunicação no estado do Ceará, sendo 
realizadas entrevistas e reportagens com integrantes do GT e na Casa de Pedra, pela 
TV Diário, TV Cidade, Rádio FM Jangadeiro, Jornal O Estado, Jornal O Povo e outros 
blogs e sites (Figura 5). 
 

  

Figura 5 – Divulgação da Casa de Pedra na mídia regional. A) Gravação de reportagem. B) Matéria 
de capa do jornal O Povo publicada em novembro/2015 

(Fonte: fotografias tiradas pelo autor principal, nov. 2015) 

 

Diante do ocorrido, o GT de Espeleologia discutiu sobre a necessidade de realizar 
projetos para avançar nos estudos espeleológicos, arqueológicos e ambientais, 
desenvolver ações de educação ambiental e propor a criação de uma Unidade de 
Conservação na área da gruta Casa de Pedra, entendendo que a Casa de Pedra 
preserva a história geológica da região onde está inserida, podendo ter sobrevivido às 
grandes mudanças climáticas, e ainda, embasado em Guedes e Seehusen (2011) os 
quais concordam que os bens e serviços mais importantes prestados por Áreas 
Protegidas são: matérias-primas, alimentação, recursos genéticos, medicinal e 
ornamental, purificação de água, a regulação da qualidade do ar, prevenção da 
erosão, a mitigação de eventos extremos, polinização, controle biológico e sequestro 
de carbono. 
Segundo a Lei Federal nº 9.985 de 2000, Unidade de Conservação é um espaço 
territorialmente protegido para garantir a manutenção da diversidade biológica, 
proteger a natureza, conservando os recursos naturais e os aspectos geológicos, 
geomorfológico, espeleológico, arqueológico, paleontológico e cultural para as 
próximas gerações, buscando o desenvolvimento sustentável. 
Tendo-se conhecimento sobre a possibilidade de inscrição de projetos para seleção 
no edital do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará – FDID, do 
MPE-CE, algumas das instituições integrantes do GT de Espeleologia se interessaram 
em participar deste certame. 
Inscreveram-se no Edital nº 03/2015 do FDID, três projetos relacionados à gruta Casa 
de Pedra: a SEMA com o projeto “Proteção e Conservação da Gruta Casa de Pedra”, 
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para desenvolver ações de educação ambiental na região e realizar estudos e 
trabalhos técnicos para analisar a viabilidade para criação de Unidade de 
Conservação na área da gruta; o IPHAN-CE com o projeto “O Homem e o Ambiente 
na Pré-história do Ceará Central”, visando fazer o estudo arqueológico da gruta e o 
seu respectivo levantamento técnico; e a Geologia da UFC com o projeto “Estudando 
e Conservando a Gruta Casa de Pedra”, com o objetivo de realizar os estudos 
geológicos e espeleológicos da cavidade e seu entorno, inclusive com o mapeamento 
3D da gruta. Em janeiro de 2016 foi divulgado o resultado do edital de seleção do 
FDID, com a aprovação de três projetos relativos à gruta Casa de Pedra. Desses, a 
UFC e o IPHAN, por questões burocráticas não assinaram o contrato para execução 
dos projetos com o FDID. A SEMA conseguiu celebrar o convênio e atualmente, está 
com o projeto em execução, passando pelas etapas de elaboração de Termo de 
Referencia para contratação dos serviços de consultoria e demais, procedimentos 
inerentes aos trâmites licitatórios. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente existe no Ceará um Grupo de Trabalho de Espeleologia, capitaneado pelo 
MPE-CE/CAOMACE com apoio direto da SEMA, integrado por instituições como 
SEMACE, IBAMA, IPHAN, DNPM, CPRM, BPMA, Geologia da UFC, e SBE, que visa 
tratar das ações necessárias para garantir a efetivação da Proteção do Patrimônio 
Espeleológico no Estado do Ceará. Esta integração do GT de Espeleologia possibilita 
a realização de reuniões periódicas para discutir e deliberar sobre questões 
pertinentes e conduz o desenvolvimento de ações, que buscam dar maior atenção a 
proteção ambiental de áreas de cavernas no território cearense. 
O GT de Espeleologia, de forma experimental, tem no presente como projeto-piloto a 
área da gruta Casa de Pedra no município de Madalena, destaca-se por ter um 
significativo Patrimônio Espeleológico, inclusive com a existência de importantes 
registros arqueológicos no seu interior, segundo o IPHAN. Mas este patrimônio 
encontra-se bastante degradado pela ação depredadora de dezenas de pichações e 
poluição neste relevante ambiente. 
Diante desta situação, o GT de Espeleologia e alguns de seus integrantes vêm 
desenvolvendo ações na perspectiva de solucionar os problemas ambientais da área 
da gruta Casa de Pedra, como articulações, reuniões técnicas e com autoridades 
locais, audiências públicas, relatórios técnicos, estudos, mapeamento e trabalhos de 
campo (SEMA, IPHAN e UFC), fiscalizações ambientais (SEMACE e BPMA), 
elaboração de projetos (SEMA, IPHAN e UFC), divulgação da área da gruta em 
entrevistas e reportagens em jornais, televisões e rádios, dentre outras atividades 
realizadas. Almeja-se no final deste complexo processo de proteção e recuperação 
do ambiente natural da área da gruta Casa de Pedra, poder proporcionar a sociedade 
cearense a criação de mais uma Unidade de Conservação na região do semiárido, 
com informações relevantes sobre os estudos ambientais, arqueológicos e 
espeleológicos, que possa se tornar uma verdadeira sala de aula natural, ensinando 
a importância de proteger este importante patrimônio natural. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa buscou diagnosticar a percepção ambiental de 50 moradores 
com faixa etária entre 18 a 63 anos de idade, residentes no bairro Zumbi dos Palmares 
da cidade de Manaus. Na área especificamente escolhida para a aplicação desse 
estudo, encontra-se a uma ONG, que tem um foco relevante nessa pesquisa, visto 
que um dos objetivos específicos consistiu em identificar se são realizadas atividades 
de Educação Ambiental no bairro em questão. A coleta de dados e avaliação do nível 
de percepção ambiental dos moradores selecionados foi realizada através da 
aplicação de um questionário com 10 perguntas, fechadas e abertas. Foi possível 
observar que a percepção ambiental teórica e empírica dos moradores estão bastante 
evidenciadas, e muitas vezes, são divergentes. Apesar disso, a percepção ambiental 
geral de todos os moradores está dentro do esperado. Todos tem noção da 
problemática ambiental e sofrem com ela, demonstrando preocupação, 
principalmente com os problemas relacionados ao desmatamento do bairro onde 
vivem e a falta de saneamento básico. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento; Sociedade; Meio ambiente urbano. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O termo “ambiente”, segundo Ferreira (2010), no dicionário Aurélio, é conceituado 
como aquilo “que cerca ou envolve os seres vivos ou coisas, por todos os lados”. Tem 
sido vinculado exclusivamente ao pensamento ecológico, biológico e naturalista, mas 
na realidade, não se resume apenas a essas concepções. Para Dulley (2004), 
“ambiente” é composto pelo meio ambiente humano e o meio ambiente das demais 
espécies conhecidas. Em outras palavras, o autor afirma que “o conjunto dos meios 
ambientes de todas as espécies conhecidas pelo homem constituiria o ambiente, ou 
seja, a natureza conhecida pelo homem” (Dulley, 2004, p. 25). É o lugar, em sua 
totalidade, que pode ser percebido, e onde os aspectos naturais e sociais estão em 
relação dinâmica e em constante interação. 
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Atualmente, os assuntos relacionados ao meio ambiente tem sido discutidos 
globalmente, deixando de ser um tema exclusivo de ambientalistas e estudiosos da 
área. A preocupação com os problemas ambientais vem afligindo o mundo todo, 
sejam eles por intervenção humana ou não. É devido ao aumento do interesse pelos 
assuntos ambientais, que o conhecimento atual sobre o tema é maior se comparado 
ao conhecimento de décadas passadas.  
De acordo com Leal, Farias e Araújo (2008), os maiores problemas ambientais 
encontram-se nas áreas urbanas, onde observa-se constantemente poluição do ar, 
sonora, visual e hídrica; destruição dos recursos naturais; desintegração social e 
descaso com o tratamento dos esgotos e com a destinação final do lixo coletado. 
Grande parte dos problemas sanitários que afetam a população urbana e rural 
também estão intimamente associados ao meio ambiente. A diarréia, por exemplo, é 
uma consequência séria da falta de saneamento básico, que pode levar à desnutrição 
e à morte (Lazzaretti, 2012).  
Os problemas ambientais e de saúde pública fizeram a humanidade buscar soluções 
de saneamento para a coleta e o tratamento de esgotos e resíduos sólidos, e para o 
abastecimento apropriado de água para o consumo humano. Entretanto, a situação 
se torna desproporcional com o crescimento da população, e os problemas de 
saneamento tornam-se cada vez mais difíceis de serem resolvidos (Ribeiro; Rooke, 
2010).  
Na maioria das vezes, os moradores de um determinado local, podem ser 
considerados, concomitantemente, como causadores e vítimas de parte dos 
problemas ambientais. Talvez sejam os maiores interessados em resolver tais 
problemas com urgência, pois convivem constantemente com eles (Marcatto, 2002). 
Para que se chegue a esse ponto, ocorre, inicialmente, a percepção desses 
problemas. Kuhnen (2009, p. 47) define percepção como: [...] a captação, seleção e 
organização das informações ambientais, orientada para a tomada de decisão que 
torna possível uma ação inteligente [...] e que se expressa por ela. A percepção do 
ambiente permite atuar.  
Ribeiro (2003, p. 38 ) menciona que “falar de percepção ambiental significa [...] 
verificar como os sentidos do ser vivo apreendem a realidade em que ele está imerso. 
Como o ambiente é compreendido a partir desta apreensão”.  
De acordo com Pacheco e Silva (2006), a percepção ambiental é hoje, um tema 
recorrente e relevante, de modo que seu estudo auxilia a compreender melhor as 
interações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, julgamentos e condutas.  
Tuan (1980) defende a ideia de que há diversas maneiras de se perceber as 
paisagens, e isso acontece porque quando se entra em contato com o meio ambiente, 
as pessoas fazem uso dos seus cinco sentidos, que são essenciais no processo de 
percepção ambiental, mas visto que a visão é o sentido mais aguçado e evoluído entre 
os animais, acaba sendo, portanto, o mais utilizado no processo de percepção dos 
indivíduos e das suas sensações relacionadas ao ambiente em que vivem.  
Atualmente, vários estudos sobre percepção ambiental tem sido realizados, com o 
intuito de investigar as relações que uma sociedade tem com seu ambiente vivencial 
e buscando entender os fatores que levam os indivíduos a terem opiniões e atitudes 
sobre as mudanças no dado ambiente em que vivem. No Brasil, as pesquisas sobre 
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esse tema ganhou espaço no meio acadêmico e nas instituições envolvidas na 
elaboração de políticas públicas. Por ser uma questão complexa, a percepção 
ambiental deve ser estudada agregando-se aos aspectos em sua totalidade, e não de 
forma isolada (Bay; Silva, 2011; Sotero, 2013). Dentre os métodos mais eficazes para 
se trabalhar a percepção ambiental, destacam-se os questionários, que podem ser 
semi-estruturados, estruturados e mistos (Alencar, 2004). 
Levando em consideração esses aspectos, a presente pesquisa teve como principal 
objetivo diagnosticar a percepção ambiental de moradores do bairro Zumbi dos 
Palmares da cidade de Manaus, mais especificamente da subdivisão Zumbi II. Além 
de avaliar o conhecimento que os moradores têm sobre o ambiente em que vivem, 
esse estudo buscou identificar se são realizadas atividades de Educação Ambiental 
no bairro em questão, bem como verificar qual a atuação de órgãos públicos, 
empresas e ONG’s no que tange a promoção de atividades de Educação Ambiental. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O Bairro Zumbi dos Palmares – situado na cidade de Manaus, capital do estado do 
Amazonas – está localizado na Zona Leste da cidade, conforme mostra a Figura 1. É 
um dos bairros mais populosos da Zona Leste de Manaus.  

  
Figura 1 – Localização do bairro Zumbi dos Palmares.  

(Fonte: Google Earth, 2016) 

 

Na área especificamente escolhida para a aplicação desse estudo (Zumbi dos 
Palmares), encontra-se uma ONG que tem um foco relevante nessa pesquisa, visto 
que um dos objetivos específicos do presente estudo consistiu em identificar se são 
realizadas atividades de Educação Ambiental no bairro em questão. A OELA – Oficina 
Escola de Lutheria da Amazônia baseia-se em uma entidade de direito privado sem 
fins lucrativos (ONG), desenvolvendo ações que visam o desenvolvimento 
sustentável, a formação cidadã e educacional do público com o qual trabalha.  
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A pesquisa foi aplicada com os moradores dos arredores da ONG, especificamente 
nas ruas Vinte e Dois, Dois e Primeiro de Junho (Figura 2), pois acredita-se que a 
entidade tenha considerável influência no comportamento da comunidade, já que 
trabalha com projetos voltados à Educação Ambiental e procura auxiliar seu público 
na percepção ambiental do meio em que vivem.  

  
Figura 2 – Ruas onde foi realizada a pesquisa.  

(Fonte: Google Earth, 2016) 

 

A coleta de dados e avaliação do nível de percepção ambiental dos moradores 
selecionados foi realizada através da aplicação de um questionário com 10 perguntas, 
abertas e fechadas. Foi desenvolvida com 50 moradores do bairro Zumbi dos 
Palmares da cidade de Manaus. Os moradores selecionados consistiram em jovens e 
adultos com faixa etária entre 18 a 63 anos de idade, dentre homens e mulheres.  

O questionário foi o método utilizado, pois é um dos instrumentos mais eficazes para 
recolher informações em um intervalo de tempo relativamente curto. Segundo Marconi 
e Lakatos (1996, p. 98), “questionário é um instrumento de coleta de dados constituído 
por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 
a presença do entrevistador”.   

Dependendo dos tipos de perguntas, os questionários podem ser de 3 tipos principais: 
fechados, abertos e mistos (Richardson, 2012). Na presente pesquisa, apesar de, em 
sua maioria, o questionário elaborado ter fornecido em algumas questões apenas 
respostas fixas, com alternativas “Sim” ou “Não”, possibilitou-se também aos 
moradores expandir suas respostas em determinadas questões.  

Durante a aplicação dos questionários, não ocorreu qualquer tipo de orientação 
específica com os moradores, como forma de não influenciar nas respostas dos 
mesmos. Não houve estabelecimento de limite de tempo para o preenchimento do 
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questionário, embora a aplicação tenha ocorrido em um curto período de tempo, 
suficientemente aceitável para a reflexão e entendimento dos moradores.  

As respostas dos questionários foram tabuladas por questão como forma de facilitar 
a leitura e análise dos dados obtidos por meio da presente pesquisa. 

A contagem das respostas fechadas por questão se deu manualmente, verificando a 
frequência das respostas das alternativas “Sim” e “Não”, enquanto as respostas 
abertas foram analisadas e categorizadas por similaridade de frequência. Para as 
respostas fechadas, foi utilizada uma planilha eletrônica (Microsoft Excel 2010), que 
serviu como ferramenta para a produção dos gráficos de colunas. As respostas 
abertas foram categorizadas em formato de tabelas. 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa realizada por meio do questionário de conhecimento permitiu diagnosticar 
o nível de percepção ambiental dos moradores do Zumbi dos Palmares II no entorno 
da Oficina Escola de Lutheria da Amazônia.  

Das 50 pessoas que responderam aos questionários, 96% disseram saber o que é 
meio ambiente (Gráfico 1). Entretanto, quando o assunto se tratou de percepção 
ambiental, o percentual caiu para 84% dos moradores que tem noção desse conceito 
(Gráfico 2). Isso indica que alguns moradores assimilam que meio ambiente está 
relacionado ao local onde vivem, mas não associaram esse conceito à “percepção 
ambiental”, que é o ato de captar as informações do meio ambiente.  

Gráfico 1 – Conceito de Meio Ambiente  

 
As respostas obtidas sobre os conceitos de “meio ambiente” e “percepção ambiental” 
foi significativo para notar que alguns moradores reconhecem que há uma certa 
diferença de sentido entre os dois conceitos. E realmente essa divergência de sentido 
nos conceitos é defendida por autores como Ribeiro (2003), Dulley (2004) e Kuhnen 
(2009), ao abordarem sobre meio ambiente e percepção ambiental.  

Para Dulley (2004), o meio ambiente faz parte de um conjunto que constitui o 
ambiente, ou seja, a natureza como um todo conhecida pelo homem. Já percepção 
ambiental, na visão de Ribeiro (2003) e Kuhnen (2009), envolve a captação e 
organização das informações ambientais, ou seja, a forma como o ambiente é 
compreendido pelo ser humano.  
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Gráfico 2 – Conceito de Percepção Ambiental 

 
 
Quando perguntado se sabem o que são problemas ambientais, 96% dos moradores 
responderam positivamente, conforme demostra o Gráfico 3. A partir daí, percebeu-
se que os mesmos – e poucos – moradores que afirmaram não saber conceitualmente 
o significado de percepção ambiental (Gráfico 2), disseram ter noção do que é 
problema ambiental, talvez por ser um termo comumente ouvido e utilizado, tanto na 
vida pessoal quanto na escolar e profissional.   

 
Gráfico 3 – Conceito de Problemas Ambientais 

 
Braga e Cazetta (2012) ressaltam que muito se tem discutido acerca dos problemas 
ambientais, sendo um tema constantemente divulgado pelos meios de comunicação, 
como jornais impressos e Internet, com o intuito de informar a sociedade sobre as 
questões ambientais no Brasil e no mundo e a sua problemática no contexto global. 
Essa ideia é também defendida por Dubeux e Correa (2011), ao afirmarem que as 
gerações atuais tem maior familiaridade com a temática ambiental por já nascerem 
em um tempo onde os problemas ambientais são bastante conhecidos do ponto de 
vista científico e divulgados pela mídia, de modo que termos como “poluição” e “meio 
ambiente” passaram a estar presentes nos meios de comunicação de massa, na 
publicidade, educação e até mesmo na política. 

Além do satisfatório entendimento dos moradores sobre o contexto de “problema 
ambiental” ser possivelmente oriundo da divulgação dos meios de comunicação em 
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geral, não se pode deixar de mencionar como outro fator-chave a atuação da Oficina 
Escola de Lutheria da Amazônia, localizada nas proximidades de onde foi realizada a 
presente pesquisa. A maioria dos moradores sabe o que são problemas ambientais, 
pois a entidade busca ter considerável influência no comportamento da comunidade.  

Em relação a menção sobre a existência de problemas ambientais no bairro, 100% 
dos entrevistados reconheceram que o bairro apresenta problemas ambientais. 
Curiosamente, até mesmo os 4% dos moradores que disseram não saber o que são 
problemas ambientais (Gráfico 3), afirmaram que encontram esses tipos de problemas 
no bairro em que moram. Através dessa observação, é possível crer que talvez na 
visão empírica o contexto de problema ambiental seja melhor compreendido do que 
na teoria.  

A Tabela 1 mostra quais são os problemas ambientais que os 50 moradores acreditam 
existir no bairro onde vivem, levando em consideração que alguns moradores 
forneceram mais de uma resposta. Dessa forma, o percentual representado na tabela 
baseia-se na quantidade de respostas dadas, e não na quantidade de moradores.  

 

Tabela 1 – Problemas ambientais existentes no bairro Zumbi dos Palmares sob a ótica dos 
moradores 

Respostas por 
similaridade 

Quantidade das 
respostas % 

Desmatamento 16 32% 
Lixeiras viciadas 15 30% 

Saneamento 11 22% 
Degradação ambiental 6 12% 
Falta de Infraestrutura 5 10% 
Urbanização acelerada 2 4% 

 

Observando a Tabela 1, nota-se que o maior problema ambiental existente no bairro 
Zumbi dos Palmares, de acordo com os moradores, é o desmatamento, com 32% das 
respostas, seguido de lixeiras viciadas (30%) e saneamento básico (22%). O problema 
ambiental menos citado foi a urbanização acelerada (4%).  

Em concordância com a opinião dos moradores, pode-se destacar o estudo realizado 
por Costa, Pinto e Soares (2012), na área urbana de Manaus, no qual apontou o 
problema do desmatamento nos bairros da zona Leste da cidade, bem como a 
deficiência em infraestrutura básica, como margens de igarapés, barrancos e antigos 
depósitos de lixo. Nogueira, Sanson e Pessoa (2007) também ressaltam que a zona 
Leste da cidade de Manaus foi uma das que mais sofreu impactos ambientais 
significativos, devido ao crescente e intenso processo de ocupação para a construção 
de moradias, ocasionando perdas de cobertura vegetal, o que transformou essa zona 
em uma área com pouquíssimo verde e sérios problemas de desabamento e 
alagamento.  

Analisando a predominância das respostas envolvendo “saneamento” (no qual está 
incluso também o problema das “lixeiras viciadas”, visto que fazem parte da mesma 
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categoria), observa-se que há uma grande preocupação por parte dos moradores com 
relação a saúde pública. A estreita relação entre saneamento e saúde pública é 
bastante discutida por diversos autores, como Soares, Bernardes e Netto (2002), 
Barcellos e Quitério (2006), Calijuri et. al., (2009), Machado et al. (2010), Ribeiro e 
Rooke (2010) e Lopes, Pauli e Ambrosino (2014). Abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos, e drenagem 
urbana de águas pluviais são os quatro principais serviços públicos que compõem o 
saneamento básico, de acordo com a lei 11.445/07 (Brasil, 2007). Tais serviços não 
são devidamente executados no bairro estudado da presente pesquisa.  

Quando perguntado se os moradores acreditam que as pessoas podem contribuir na 
melhoria do meio ambiente, 88% responderam positivamente (Gráfico 4). A Tabela 2 
demonstra as respostas abertas que os 88% dos moradores forneceram referente às 
medidas que podem ser tomadas na contribuição da melhoria do ambiente em que 
vivem.  

 

Gráfico 4 – Contribuição das pessoas para o meio ambiente 

 
 

Tabela 2 – Medidas de como as pessoas podem contribuir na melhoria do meio ambiente 
Respostas por 
similaridade 

Quantidade das 
respostas % 

“Não jogar lixo nas ruas” 19 43% 
“Não degradando o meio 

ambiente” 14 32% 

“Não desmatando” 8 18% 
“Praticando ações 

educativas” 3 7% 

 

Tendo como base a Tabela 2, pode-se perceber que a maioria dos moradores que 
acreditam que a comunidade pode contribuir na melhoria do meio ambiente, 
abordaram a medida de não jogar lixo nas ruas, visto que é um problema recorrente 
no bairro em questão.  

Acredita-se que a predominância dessa resposta (43%) dada pelos moradores se 
deve ao pensamento e associação de que é uma medida simples e prática de ser 
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tomada, sendo necessário apenas a conscientização e sensibilização por parte da 
comunidade em geral para executá-la. Da mesma forma que é tão fácil jogar lixo nas 
ruas, pode ser fácil também evitar.  

A consciência de que jogar lixos nas ruas é prejudicial para o meio ambiente e para si 
mesmo e a mudança de atitudes evidencia o que Sá (2001) chama de 
responsabilidade social, por meio do qual pode se iniciar um novo ciclo cultural com 
efeitos a médio e longo prazo, de modo que todos consigam ir e vir livremente em um 
ambiente melhor.  

As medidas de não degradar e não desmatar o meio ambiente foram citadas com os 
percentuais de 32% e 18%, respectivamente.  

Com relação à coleta seletiva, 96% dos moradores afirmaram conhecer o seu 
conceito.  E apenas 24% disseram que a praticam, ou seja, separam o lixo 
corretamente para ser posteriormente reciclado, demostrando, portanto, que a maioria 
dos moradores possuem consciência teórica sobre o assunto, mas não, consciência 
prática. 

A coleta seletiva é de extrema importância para o meio ambiente, pois contribui para 
a minimização de resíduos sólidos, sendo reciclados ou reaproveitados (Cunha e 
Filho, 2002). Ainda assim, é comum as pessoas não selecionarem e classificarem seu 
lixo. De modo geral, colocam em sacolas e deixam nos locais de coleta sem a devida 
separação, e muitas vezes, o lixo ainda é depositado em locais impróprios como 
terrenos baldios (Richter, 2014).  

Na presente pesquisa, a questão sobre o poder público também foi levada em 
consideração. Quando perguntado se a prefeitura desenvolve algum tipo de política 
pública ambiental na comunidade, 100% dos moradores responderam “não”. Todos 
os moradores disseram que na área onde residem, existe uma ONG que desenvolve 
projetos sociais voltados para a Educação Ambiental, a Oficina Escola de Lutheria da 
Amazônia (OELA), conforme mostra a Tabela 3.  

Tabela 3 – ONG voltada à Educação Ambiental na área de pesquisa, de acordo com o 
conhecimento dos moradores 

Respostas por 
similaridade 

Quantidade das 
respostas % 

“OELA” 50 100% 

 

As Organizações Não-Governamentais voltadas para a área do meio ambiente, como 
é o caso da OELA, têm desempenhado uma importante função na Educação 
Ambiental. Melazo (2005, p. 49) salienta que a Educação Ambiental tem como 
principal função “a formação de cidadãos conscientes, preparados para a tomada de 
decisões e atuando na realidade sócio-ambiental, com um comprometimento com a 
vida, o bem estar de cada um e da sociedade, tanto a nível global como local”. Quando 
aliada à percepção ambiental, consegue transmitir conhecimentos e compreensão dos 
problemas ambientais, como meio de provocar uma maior sensibilização das pessoas 
quanto à preservação dos recursos naturais e melhoria dos problemas que afetam a 
qualidade da vida urbana.  
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Na presente pesquisa, o fator “escolaridade” não foi analisado, mas a diferença de 
idade entre os moradores não influenciou nos conhecimentos voltados aos problemas 
ambientais existentes no bairro, pois todos souberam identificar – nem que fosse de 
forma básica – as problemáticas do ambiente em que vivem. Acredita-se que isso se 
deva, especialmente também, à atuação da OELA. Apesar da diferença de 
historicidade e hábitos de cada morador selecionado, pode-se afirmar que todos 
tiveram uma percepção ambiental satisfatória.   

4.  CONCLUSÃO 

Através da análise geral dos resultados da presente pesquisa, é possível observar 
que a percepção ambiental teórica e prática dos moradores estão bastante 
evidenciadas. Para determinados contextos, os moradores conhecem o 
embasamento teórico, como no caso de a maioria saber o que é coleta seletiva. 
Porém, nem todos se preocupam a prática em si.  

A existência e atuação da Oficina Escola de Lutheria da Amazônia nas proximidades 
da área estudada tem influência na percepção ambiental dos moradores, pois 
desenvolve atividades relacionadas à Educação Ambiental no bairro.  

Todos os moradores têm noção da problemática ambiental e sofrem com ela, 
demonstrando preocupação, principalmente com os problemas relacionados ao 
desmatamento do bairro onde vivem e a falta de saneamento básico. Apesar disso, 
cada morador faz sua própria leitura do meio ambiente, de modo que essa leitura está 
pautada nos hábitos e costumes de cada um.  
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RESUMO 
 
Os intercâmbios apresentam-se como uma atividade formativa entre as pessoas que 
o praticam, proporcionando trocas de experiências e vivências que incrementam a 
construção do conhecimento e promovem trocas intangíveis. A atividade de 
intercâmbio foi realizada por um grupo de estudantes e professores do Centro de 
Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB) da Universidade Federal do Cariri 
(UFCA) e a Universidade de Cabo Verde (UNICV). Neste, ainda foi possível visitar o 
INIDA, o DGASP, o Parque da Serra da Malagueta e um agricultor na sua unidade de 
produção familiar. O objetivo deste resumo foi relatar as experiências que ocorreram 
durante o intercâmbio tecnológico e cultural realizado por um grupo de estudantes e 
professores do curso de Agronomia do CCAB da UFCA, e agricultores, 
profissionais/técnicos e estudantes de Cabo Verde, onde UNICV, INIDA, DGASP, 
Parque da Serra da Malagueta e uma Unidade de Produção Familiar (camponesa) 
foram visitados. Os debates ocorridos abordaram assuntos de interesse para 
formação de parcerias institucionais de cooperação. Também foi possível observar 
questões no desenvolvimento da agricultura local semelhantes a agricultura familiar 
do semiárido brasileiro que atuamos, ciência e tecnologia, desafios e potencialidades 
que pudessem ser estimuladas e aspectos trabalhados pelos agricultores na 
produção, insumos e comercialização. Avaliou-se a vivência como de fundamental 
importância pois proporcionou uma visão do local que anteriormente só seria relatada 
em histórias, e assim fortaleceu a percepção do grupo acerca das questões 
institucionais, além de contribuir para a formação dos estudantes e experiências dos 
professores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Troca de experiências; Cooperação institucional; Agricultura 
familiar 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, o Programa de Intercâmbio (década 80), acenou-se com a possibilidade de 
haver recursos para facilitar o contato pessoal entre pesquisadores pertencentes a 
instituições que desenvolviam ou começavam a desenvolver pesquisa educacional, 
atividade esta que não resultava necessariamente em nenhum produto concreto, mas 
apenas em troca de ideias e experiências, lições mútuas, resolução de dúvidas, e no 
inevitável estímulo recíproco que nasce por saber-se que as dúvidas, as vacilações, 
as alegrias, os obstáculos, as compensações e as decepções que se encontram no 
trabalho de pesquisa eram comuns aos pesquisadores (Gatti, 2005). 
Os intercâmbios promovem relações entre pessoas, em seus aspectos ímpares, e 
entre instituições, como é o caso deste relato, que trata da realização de intercâmbio 
interinstitucional, tecnológico e cultural ocorrido em agosto do ano de 2016 entre a 
Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade de Cabo Verde (UNICV) e 
outras instituições de Cabo Verde, que foram o Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde (INIDA), o Parque Natural da Serra da 
Malagueta, a Direção Geral de Agricultura Silvicultura e Pecuária (DGASP) e a 
unidade de produção familiar de um agricultor, também foram visitadas.   
A UFCA é uma instituição da federação brasileira, desmembrada da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) no ano de 2013, mantendo entre elas um Termo de 
Cooperação. Sua sede localiza-se em Juazeiro do Norte, e possui mais 4 campi nas 
cidades de Crato, Brejo Santo, Icó e Barbalha, no estado do Ceará. O Centro de 
Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB) localizado no município de Crato, que 
sedia o curso de Agronomia, formou o grupo de participantes intercambistas. 
Cabo Verde tornou-se um território diferenciado pela metrópole em relação às demais 
colônias portuguesas na África, em razão do arquipélago ter sido marcado por 
processos longos de assimilação e aculturação. Em contraponto, a insatisfação social 
ocorreria devido às condições de seca, fome e distribuição de renda, o que gerou, por 
parte de uma parcela da elite local, a fundação de sindicatos e associações setoriais, 
grupos esses favoráveis à modernização, liberalização, (muitos como embriões dos 
anseios de semidependência, no sentido de uma relativa autonomia político-
administrativa, mantendo a união com Portugal) (Rizzi, 2012). 
Em razão da sua condição de insularidade e da consequente dispersão geográfica, 
as ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde tiveram desenvolvimento 
econômico e estruturação social diversa. Santiago despontou como principal eixo 
econômico, centro político-administrativo e espaço de maior concentração 
populacional da colônia, além de ponto de parada dos mercadores que faziam a rota 
África-Europa-Américas, pois ali também eram feitos os pagamentos dos dízimos e 
tributos à Coroa portuguesa (Rizzi, 2012). 
Durante o intercâmbio, os pontos comuns e oportunidades entre as instituições foram 
ressaltados. A cooperação e as relações institucionais estão pautadas entre os pilares 
do desenvolvimento para a sustentabilidade. Nas relações institucionais reconhece-
se e potencializam-se essas oportunidades, promovidas pelo diálogo e planejamento 
de estratégias para execução de atividades cooperadas. Em tempos de crise e de 
escassez de recursos, esse diálogo institucional apresenta-se como uma ferramenta 
inteligente de sustentabilidade.  
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As políticas de internacionalização da universidade encontram-se principalmente no 
campo de Cooperação Internacional de diferentes instituições governamentais de 
desenvolvimento de recursos humanos de ensino superior e de desenvolvimento 
científico e tecnológico. A regionalização da produção do conhecimento a construção 
coletiva de um saber regional que permita enfrentar criticamente os desafios 
colocados às sociedades nesta fase da economia globalizada. Neste sentido, as 
construções coletivas da produção do conhecimento regional pressupõem que os 
pesquisadores e suas instituições passem a pensar em si próprios fora dos limites 
nacionais e assumam enfoques transnacionais (Krawczyk, 2008). 
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agricultura, ciência e tecnologia, desafios e potencialidades que podem ser 
estimuladas, aspectos trabalhados pelos agricultores na produção (manejo de solos, 
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estudantes de Cabo Verde, onde UNICV, INIDA, DGASP, Parque da Serra da 
Malagueta e uma Unidade de Produção Familiar (camponesa) foram visitados. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. A temática de intercâmbios 

Forjaz em 1997, estudando a emergência da Ciência Política acadêmica no Brasil e 
aspectos institucionais, traça comentários a respeito do sistema nacional de pós-
graduação implantado pela Reforma Universitária de 1968, que ampliou enormemente 
o mercado de docentes universitários, pesquisadores, bolsas de estudo, bibliotecas, 
laboratórios e todos os outros aparatos necessários ao desenvolvimento científico 
num leque bastante diversificado de áreas do conhecimento.  
O desenvolvimento da pesquisa em educação beneficiou-se, em décadas passadas, 
de iniciativas de intercâmbio que criaram possibilidades para fomentar interlocuções 
e formar grupos de referência. Na década de 1980, especialmente, desenvolveu-se 
um esforço grande, com apoio de agências de fomento e das associações, para 
constituir bases para trocas entre pesquisadores em mesma temática, que até então 
não tinham condição, nem a cultura, de intercambiar (Gatti, 2005). 
Nesse período, a Fundação Ford influenciou enormemente a formação de novas elites 
intelectuais permeáveis aos padrões da produção acadêmica norte-americana. 
Formar elites e influenciar o policy-making no Brasil fez parte da estratégia política da 
Ford e de outras organizações americanas concatenadas com o projeto mais amplo 
de hegemonia na América Latina (Forjaz, 1997). 
O intercâmbio científico tem um poder formativo inestimável e se processa não só por 
congressos e reuniões científicas de diversas naturezas, mas também por vários 
mecanismos como estágios, professores visitantes, desenvolvimento de projetos 
interinstitucionais, participações em redes de pesquisadores em temas correlatos, 
participação em grupos de pesquisa etc. (Gatti, 2005). 
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A análise da realidade regional e a troca de experiências e preocupações promovida 
pelas políticas de intercâmbio podem favorecer a construção de um processo de 
“baixo para cima” de produção de um saber regional alternativo dos contextos sociais, 
políticos e econômicos regionais e internacionais. (Krawczyk, 2008). 
Em 2008, na política externa do governo brasileiro havia um maior incentivo também 
para a cooperação Sul/Sul, isto é com Índia, China e África; também com países de 
língua portuguesa e com a América Latina. As políticas de cooperação privilegiam 
mais os projetos institucionais do que as solicitações individuais e abrangem não 
somente o desenvolvimento da pesquisa acadêmica, mas também a pesquisa 
aplicada para, por exemplo, a geração de saberes e desenvolvimento industrial 
(Krawczyk, 2008). 

2.2. Características gerais do local 

Cabo Verde é um arquipélago de origem vulcânica, localizado no Oceano Atlântico, a 
640 km a oeste do continente africano. Sua área de 4.033 km² é composta por um 
grupo de 10 ilhas (09 habitadas) e dezenas de ilhéus desabitados, dividindo o país ao 
norte (ilhas de Barlavento – ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia – São 
Nicolau, Sal, Boa Vista e os ilhéus desabitados de Branco, Raso, dos Pássaros, Rabo 
de Junco, Sal Rei e do Baluarte) e ao sul (ilhas de Sotavento – Maio, Santiago, Fogo 
e Brava – e os ilhéus de Santa Maria, Grande, Rombo, Baixo, de Cima, do Rei, Luiz 
Verneiro, Sapado e da Areia (Rizzi, 2012). 
Segundo Rizzi, 2012, a população de 515 mil habitantes (2010) se localiza, 
majoritariamente, nas maiores ilhas, como a de Santiago, onde se situa a capital do 
país, Praia (com aproximadamente 135.000 habitantes), e a ilha na ilha de São 
Vicente, onde se localiza a cidade de Mindelo (com 75.000 habitantes). O ponto mais 
elevado do relevo cabo-verdiano, com 2.829m, é o vulcão inativo na Ilha do Fogo. As 
ilhas são montanhosas e sem rios permanentes, além de solos áridos em 
consequência da corrente fria das Canárias. O arquipélago se localiza na zona sub-
saheliana, com um clima árido ou semi-árido. O oceano e os ventos alísios moderam 
a temperatura, onde a média anual raramente é superior a 25°C e a mínima em torno 
de 20°C. As estações do ano são fundamentalmente duas: a chuvosa (de agosto a 
outubro) e a seca (de novembro a julho). 
Pratica-se em Cabo Verde dois tipos de agricultura: a de sequeiro praticadas 
sobretudo na época das águas, e a agricultura de regadio, praticadas na época seca. 
Apesar das suas limitações sobretudo no que toca a produção de sequeiro, elas são 
atividades importantes para a população rural cabo-verdiana, pois são através delas 
que a população rural na sua maioria garante a sua sobrevivência (53,9% das 
explorações agrícolas, na Ilha de Santiago tem como fonte de rendimento o sector 
agropecuário RGA, 2004). Essa atividade é rotina tanto na época das chuvas com as 
culturas pluviais como na época seca com as culturas irrigadas, aproveitando as 
águas subterrâneas. São atividades praticadas por toda a população do meio rural, 
mas, sem uma análise em termos numéricos dos custos e benefícios que uma 
exploração agrícola possa trazer para uma família camponesa (Mendes, 2010). 
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2.3. A abordagem da ruralidade e meio ambiente em Cabo Verde 

É evidente o significado destas perspectivas: a agricultura não desempenha nem 
poderá desempenhar papel decisivo no sistema produtivo Cabo Verde – 
necessariamente baseado em atividades secundárias e terciárias – mas na 
perspectiva do equilíbrio sócio-econômico do País (quer na fixação de populações 
fora dos centros urbanos, quer na garantia duma cobertura demográfica adequada 
das várias ilhas que constituem o País) a agricultura tem já função preponderante 
(Murteira; Abreu, 2012). 
Cabo verde é um País pobre do ponto de vista agrícola, pois as condições edafo-
climáticas condicionam o desenvolvimento desse sector. Apesar desses 
constrangimentos, o sector agrícola desempenha um papel socioeconômico muito 
importante para o mundo rural, pois contribui significativamente para a melhoraria das 
condições de vida dos camponeses, diminuir o desemprego rural e estimular a 
atividade pecuária (Mendes, 2010). 
Para Murteira e Abreu, 2012, parece poder afirmar-se que Cabo Verde e a sua 
agricultura de sequeiro são afetadas por fenómenos climáticos de determinação difícil 
e efeitos agrícolas pouco controláveis. Em primeiro lugar, esta afirmação ao mesmo 
tempo que reconhece o avanço no conhecimento dos fenômenos meteorológicos que 
afetam a zona, reconhece também os limites desse conhecimento no campo da 
previsão a longo prazo e as debilidades das explicações com base num eventual 
regime cíclico de longo prazo para a precipitação. Em segundo lugar, a afirmação 
estende-se para o modo como os efeitos, ainda que pudessem ser previstos, são 
controlados.  
Na verdade, conhece-se já um conjunto de medidas que, incidindo sobre a produção 
ou o consumo, visam controlar os efeitos dos acidentes meteorológicos, poupando às 
populações as consequências mais dramáticas. No caso de Cabo Verde, se 
reconhece que as medidas atuando sobre o consumo têm sido oportunamente 
utilizadas introduzindo o conceito de segurança alimentar, verifica-se que a 
capacidade de atuar sobre a produção, em previsão de seca, é reduzida (Murteira; 
Abreu, 2012). 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Realizou-se um intercâmbio tecnológico e cultural entre as instituições de ensino 
superior Brasil-África, representados neste por instituições de ensino superior da 
esfera Federal. A equipe de intercambistas estava composta por 4 (quatro) estudantes 
e 3 (três) professores do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias e da 
Biodiversidade (CCAB) da Universidade Federal do Cariri - UFCA. Além da 
Universidade de Cabo Verde, foram visitas as demais instituições: Instituto Nacional 
de Investigação e Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde (INIDA), o Parque Natural 
da Serra da Malagueta, a Direção Geral de Agricultura Silvicultura e Pecuária 
(DGASP), e a Unidade de Produção Familiar de um agricultor familiar da Ilha de 
Santiago. Nestas, ocorreram visitas técnicas para diálogo e troca de experiências. 
A duração do intercâmbio foi de 8 dias, desde a partida dos intercambistas brasileiros 
em 05 de agosto de 2016, com chegada à Ilha de Santiago em Cabo Verde (África) 

213



 

 

 

no dia 06 de agosto de 2016 e o retorno para o Brasil no dia 12 de agosto deste 
mesmo ano. 
As atividades realizadas foram previstas e executadas em cronograma preparado 
previamente pelas instituições com vistas a visitação dos locais e trocas de 
experiências com agricultores, estudantes e técnicos. As visitas tiveram duração de 
aproximadamente um dia para cada experiência. Nestas, foram realizadas reuniões, 
rodas de conversas, visitação a instalações físicas e áreas de desenvolvimento de 
pesquisa de campo, e uma visita a unidade de produção da agricultura familiar ou 
camponesa como é o termo utilizado em Cabo Verde. 
Na visita a unidade de produção familiar foram utilizadas a observação, a travessia, a 
caracterização da produção e a troca de experiências. Este momento proporcionou 
uma avaliação e caracterização da produção agrícola, na qual puderam ser 
observadas as semelhanças e diferenças entre os agricultores familiares do Nordeste 
do Brasil e da Ilha de Santiago em Cabo Verde. Em seguida, foram trocadas 
informações técnicas para melhoramento dos processos de produção familiar e 
agroecológicos da Unidade de Produção.  
Foram deferidos recursos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) na forma de 
auxílio financeiro aos estudantes, para utilização durante o intercâmbio. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As visitas institucionais ocorreram com um viés interessante de reconhecimento de 
identidades e trocas de experiências, onde perceberam-se pontos semelhantes entre 
elas, e desta forma compreendemos que, o que nos une vai além das questões 
históricas entre Brasil e África, pois observou-se a construção de laços de cooperação 
para o desenvolvimento institucional, profissional e humano. 
Foi possível observar e vivenciar o que era conhecido apenas em relatos contatos em 
livros. Sobre tudo, durante as visitas buscou-se dar foco as dimensões socioculturais, 
ambientais, econômicas-produtivas, institucionais e educacionais considerando as 
particularidades pertinentes a cada local visitado.  
Na visita a UNICV, a reunião realizada com os representantes das instituições 
abordaram-se aspectos relevantes no que tange a criação de uma parceria 
institucional com a UFCA e o curso de Agronomia do CCAB no sentido da elaboração 
de propostas de cursos de capacitação em temáticas como construções de barragens 
e gestão de recursos hídricos, projetos de fortalecimento do curso de Agronomia da 
UNICV com o melhoramento de instalações de laboratórios de ensino e pesquisa e 
experiências de extensão rural para estudantes, com as trocas de experiências de 
estudantes graduandos em Agronomia, professores e técnicos das duas 
Universidades. 
Nesse aspecto, além das informações sobre os cursos de graduação em Agronomia 
no Brasil e em Cabo Verde, trocaram-se experiências relacionadas às áreas de pós-
graduação. Assim, foi possível observar a maturidade das duas instituições nos 
programas de especialização e mestrado desenvolvidos, como também da existência 
de revistas científicas e grupos de estudos para publicação e divulgação de suas 
pesquisas. Projetos de pesquisas foram citados como ferramenta estratégica para 
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investigação científica e envolvimento dos corpos discentes e docentes das 
Universidades, em suas diversas áreas das ciências. 
Foram citados pontos importantes para a construção do conhecimento científico pelos 
profissionais e estudantes, como o saber técnico e empírico dos fatores agropecuários 
e da conservação dos ambientes naturais, e a aplicação desses conhecimentos nas 
atividades de campo com agricultores e demais conviventes do ambiente. O INIDA 
levantou comentários sobre o Mapa de Fertilidade de Solos de Cabo Verde, Mapa de 
Produção Agrícola e Conservação do Solo e Produção, como áreas para debate 
intensivo e otimização de estudos para apropriação desses assuntos. Ressaltou-se a 
participação do Ministério de Infraestrutura e Reordenamento Agrícola de Cabo Verde. 
No Parque Natural da Serra da Malagueta ocorreram observações das riquezas 
naturais exuberantes das características locais de biodiversidade, fauna, flora e clima. 
Foi realizada uma visitação ao escritório sede do Parque, uma trilha de 
reconhecimento local e uma roda de conversa com algumas mulheres e jovens que 
desenvolviam trabalhos de produção de mudas em viveiro para o reflorestamento do 
Parque.  
As atividades de Ecoturismo e o envolvimento das comunidades locais foram citados 
como fatores importantes para apropriação das questões de sustentabilidade 
ecológica e ambiental, e oportunidade de desenvolvimento econômico do Parque e 
das pessoas que lá vivem. Foram ressaltadas as necessidades de aplicações de 
recursos humanos, tecnológicos e financeiros para essas atividades de construção do 
desenvolvimento local e regional. 
A visita a unidade de produção familiar (ou camponesa) como é utilizada na linguagem 
local dos cabo-verdianos, foi uma atividade muito esperada pelos estudantes e 
professores intercambistas, dada a especificidade do grupo, que era proveniente do 
curso de Agronomia da UFCA. 
O agricultor mostrou e explicou sobre a realização de suas atividades de campo, 
durante uma caminhada com o grupo. Observaram-se características de semelhanças 
com a agricultura familiar praticada no semiárido brasileiro, como: o tipo de posse da 
terra e suas pequenas extensões compartilhadas entre irmãos, ou como conhecemos 
no Brasil as “terras de herdeiros”; disponibilidade informal de documentação da posse 
da terra; pouca disponibilidade de água e nessa questão ressaltou-se as 
especificidades da questão hídrica de Cabo Verde em relação ao Brasil; necessidades 
de utilização de técnicas de fertilização e conservação de solos; controle de pragas e 
doenças agrícolas; comercialização e políticas públicas para agricultura familiar ou 
camponesa.   
A propriedade possuía um tamanho considerado de 6 (seis) hectares, que para as 
características locais cabo-verdianas, tratava-se de uma propriedade de médio a 
grande porte, já que as características locais de extensão de terras entre os 
agricultores são pequenas.  
Traçando um comparativo entre as áreas de extensão/divisão e posse de terras na 
agricultura familiar do semiárido brasileiro, poderíamos enquadrá-la como uma 
pequena propriedade, e assim classifica-la como agricultura familiar, pois outros 
aspectos como a mão de obra familiar proporcionada pela participação dos irmãos do 
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agricultor e da sua família (filhos e companheiras), estão contempladas na realidade 
desta família e nas definições de agricultura familiar utilizadas no Brasil. 
As principais atividades desenvolvidas na propriedade são com a agricultura. Destaca-
se a produção de hortifrutigranjeiros, o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de 
água ardente e o manejo da área para retirada de lenha. 
Dentro da produção de hortifuti, destaca-se o morango, comercializado em mercado 
local e também exportado para outras localidades. Demais produtos como o tomate, 
pimenta, frutas e folhas verdes são produzidos e comercializados em mercado local. 
Como explicou o agricultor, o início da produção de cana-de-açúcar e água ardente 
aconteceu por curiosidade, com o tempo e a qualidade da produção, também foram 
destinados para a comercialização. A produção era feita em alambique inox e todas 
as etapas de produção do caldo, fermentação, destilação e separação da cachaça 
eram realizadas pelo agricultor. 
A retirada de lenha era uma atividade autorizada/regularizada pelo Governo local. O 
agricultor praticava o manejo de prosopis e comercializava a lenha em mercado local. 
Prosopis, pertencente à família Mimosaceae, é uma espécie vegetal também 
comumente encontrada no Brasil, conhecida como algaroba. 
As práticas de manejo da produção eram baseadas em técnicas de uso e aplicação 
de produtos naturais. A adubação de maior parte dos hortifruti era realizada com 
composto orgânico (compostagem) produzido por ele com material da propriedade. A 
preparação do solo era realizada em maior parte de forma manual, seguindo de limpa 
e capina nos cultivos após consolidados. Os cultivos eram realizados tanto em estufa 
quanto em áreas abertas. 
A água para irrigação era oriunda de sistema de adução que perpassava a 
propriedade, havia um tanque de alvenaria para armazenamento de água, construído 
em local de topografia mais alta da propriedade, do qual irrigava-se algumas áreas 
por gravidade. Apesar da irrigação, o cultivo de sequeiro era bastante praticado. 
Caracterizando a mão-de-obra, mulheres e homens trabalhavam nas atividades de 
campo. As mulheres trabalhavam principalmente em plantios e colheitas, enquanto os 
homens atuavam principalmente no manejo dos cultivos e alguns serviços mais 
intensos. 
A comercialização era de responsabilidade do agricultor que recebeu a equipe de 
intercambistas, e ele distinguia-se do restante da família como sendo um dos 
principais líderes e com responsabilidades de administração da propriedade, além de 
possuir maior quantidade de área de terra em relação aos irmãos, pois já havia 
comprado dos irmãos parte de suas parcelas de terra.  
A agricultura familiar desenvolvida na Ilha pelo agricultor, apresentava um manejo 
relacionado principalmente a produção agrícola com aproveitamento de produtos 
naturais da propriedade como compostagem, palha e bagaço de cana-de-açúcar para 
cobertura morta, produção em estufa e manejo de pragas com receitas de defensivos 
naturais, capinas e limpas manuais e rotação de culturas principalmente nas hortas. 
O intercâmbio promoveu a construção de conhecimento dos estudantes de agronomia 
e a troca de experiências entre as instituições, que demostraram interesses de no 
futuro, traçar parcerias de cooperação mútua. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os intercâmbios entre as diversas instituições foram avaliados como promotor e 
sistematizador de conhecimentos e ideias comuns aos grupos participantes.  
As considerações sobre o surgimento de parcerias são ainda parciais, tendo em vista 
que ações futuras a médio e longo prazos poderão e deverão ser desenvolvidas entre 
as instituições, em resposta as questões levadas e seus objetivos.  
As parcerias institucionais, despontariam uma forte estratégia no debate/discussão e 
planejamento de ações para o enfrentamento de crises econômicas e produtivas, 
sociais e culturais, ambientais, educacionais e de desenvolvimento humano. 
Uma cooperação bilateral, oportuniza desenvolvimento e otimização de recursos, 
profissionais e estratégias, além da disseminação do conhecimento e das vivências 
entre os povos. 
O intercâmbio gerou uma construção de conhecimento científico, tecnológico e 
cultural diferenciado, contribuindo para além da formação profissional, para formação 
do sentimento de humanidade dessas pessoas através da trocas intangíveis. 
Como ações futuras, o firmamento de intercâmbios entre estudantes e agricultores 
para troca de experiências, potencializaria a sistematização e disseminação dos 
conhecimentos sobre as técnicas agropecuárias adaptáveis em ambos os países, 
para atender questões semelhantes de melhoramento da produção, conservação do 
solo e otimização do uso e gestão das águas, intrínsecas de cada local. 
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RESUMO 
 
O biofertilizante vem sendo utilizado para minorar os efeitos da salinidade sobre as 
plantas. Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar o acúmulo de 
fitomassa de plantas de feijão-de-corda (Vignaunguiculata), cultivadas sob diferentes 
níveis de salinidade e de biofertilizante. O experimento foi conduzido em casa de 
vegetação, na fazenda experimental da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira, tendo duração de 70 dias. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 x 4, sendo três níveis de 
salinidade da água de irrigação e quatro doses de biofertilizante, com cinco repetições. 
Foram avaliadasa massa seca da parte aérea, da raiz, e a razão entre elas. Observou-
se que a aplicação do biofertilizante influenciou significativamente o acúmulo de 
fitomassa nas variáveis avaliadas. As variáveis: massa seca da parte aérea, da raiz e 
a razão entre elas,apresentaram melhores resultados quando as plantas foram 
biofertilizadas com doses superiores a 1600 mL, em todos os níveis de salinidade da 
água de irrigação.A aplicação de doses entre 1600 e 2400 mL de biofertilizante 
mostra-se eficiente para o acúmulo de fitomassa do feijão-de-corda para ambos os 
níveis de salinidade da água de irrigação. 
 
Palavras-chave: agroecologia, irrigação, salinidade, Vignaunguiculata. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O feijão-de-corda (Vignaunguiculata (L.) Walp.), conhecido vulgarmente também 
como feijão-caupi, é a leguminosa anual mais cultivada nas áreas semiáridas 
brasileiras. Pertencente à família Fabaceae, a planta é uma espécie rústica de fácil 
manejo e bem adaptada às condições edafoclimáticas da região Nordeste (Lima et al., 
2007). 
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O feijão-de-corda (Vignaunguiculata (L.) Walp.), conhecido vulgarmente também 
como feijão-caupi, é a leguminosa anual mais cultivada nas áreas semiáridas 
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2007). 

 

 

 

O cultivo do feijão-de-corda é uma atividade de grande importância para o 
desenvolvimento agrícola do Brasil, tanto no aspecto econômico como no nutricional, 
pois constitui-se como um dos principais elementos da dieta alimentar das 
populações, sendo bastante cultivado em propriedades de pequeno porte e da 
agricultura familiar de forma agroecológica ou orgânica (Silva et al., 2010). Além da 
sua utilização na alimentação humana, pode ser usado na alimentação animal, como 
forragem, e ainda como adubação verde e cobertura do solo (Machado et al., 2008).  
O feijão-de-corda é cultivado, basicamente, em regime de subsistência, nas regiões 
Norte e Nordeste, principalmente por sua adaptação às condições edafoclimáticas. A 
cultura apresenta grande importância na alimentação das populações que vivem 
nessas regiões, pois fornece um alimento de alto valor nutritivo sendo portanto, um 
dos principais componentes da dieta alimentar. Dentre as cultivares mais utilizadas no 
Nordeste, destaca-se a “Setentão”, que além da excelente qualidade de semente com 
relação a cor e tamanho, apresenta boa capacidade produtiva (Barbosa et al., 2010; 
Lima et al., 2007). 
Apesar de ser uma cultura moderadamente tolerante ao estresse salino, os efeitos da 
salinidade se configuram como um dos principais fatores que contribuem em 
alterações morfofisiológicas que reduz sua produtividade, pois essas afetam o 
desenvolvimento da planta por meio do desequilíbrio nutricional, déficit hídrico e pela 
toxidez provocada por íons (Lima et al., 2007; Neves et al., 2009). Esses efeitos 
afetam também a assimilação líquida de CO2, inibem a expansão foliar e aceleram a 
senescência de folhas maduras, reduzindo, consequentemente, a área destinada à 
fotossíntese, a fitomassa e à produção total de fotoassimilados (Lacerda et al., 2006; 
Sousa et al., 2010). 
Várias alternativas vêm sendo estudadas para minimizar os efeitos do uso de água 
salina da irrigação e, concomitantemente, favorecer a aquisição de nutrientes pelas 
plantas em condições de salinidade, de forma a aumentar sua produtividade. Alguns 
estudos têm demonstrado que o uso de biofertilizantes em ambientes salinos pode 
atenuar parcialmente os efeitos da salinidade sobre o crescimento das plantas 
(Ahmed et al., 2010; Bezerra et al., 2010; Cavalcante et al., 2010).  
No feijão-de-corda, Silva et al. (2011) verificaram que o aumento da salinidade das 
águas prejudicou seu crescimento inicial, porém, com menor intensidade no substrato 
onde foi aplicado o biofertilizante bovino. Medeiros et al. (2011) e Sousa et al. (2012) 
também constataram efeitos benéficos do biofertilizante bovino em ambiente salino 
sobre as plantas de tomate-cereja e milho, respectivamente.  
O esterco é uma solução amplamente adotada para o suprimento de nutrientes, tais 
como nitrogênio, fósforo e potássio, e a sua utilização em biofertilizantes líquidos 
incorporados ao solo, beneficia o feijoeiro registrando aumento em sua produtividade 
(Araújo et al., 2011). Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar 
o acúmulo de fitomassa de plantas de feijão-de-corda cultivadas sob diferentes níveis 
de salinidade e doses de biofertilizante. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, durante o período de janeiro a 
março de 2016 em uma área da fazenda experimental da Universidade da Integração 
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Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), localizada no Sítio Piroás, 
município de Redenção, no Maciço de Baturité – CE, a uma latitude de 04º14’53”S, 
longitude de 38º45’10”W e altitude média variando de 240 a 340, sendo o clima local 
classificado como Aw’, ou seja, tropical chuvoso. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em um arranjo 
fatorial 3 x 4, sendo três níveis de salinidade da água de irrigação (CEa: 0,5; 2,5 e 4,5 
dS m-1) e quatro níveis de biofertilizante caprino + cinzas de madeira, na forma liquida, 
aplicados ao solo, correspondendo a (0, 5, 10 e 15%) do volume do solo, o que 
corresponde a 0, 800, 1600 e 2400 mL, respectivamente, com cinco repetições. O 
experimento teve a duração de 70 dias, contados a partir do início da aplicação dos 
tratamentos, sendo as plantas mantidas em um telado com 50% de luminosidade.   
Utilizou-se as sementes de feijão-de-corda (cultivar setentão). As mesmas foram 
fornecidas pelo Laboratório de Tecnologia de Sementes da UFC e semeadas em 
vasos plásticos com capacidade para 16 L, contendo solo da região (argissolo 
amarelo-vermelho eutrófico) e com uma camada de brita número 1 na base, para 
facilitar a drenagem da água de irrigação. Utilizou-se 3 sementes por vaso em uma 
profundidade cerca de 3 cm e após uma semana fez o desbaste manual, deixando 
apenas uma planta de feijão em cada vaso. 
Utilizou-se um total de 60 plantas, sendo estas, identificadas aleatoriamente, de 
acordo com o delineamento experimental e após 3 semanas de plantio foi feito o 
tutoramento das mesmas com auxílio de barbante, estacas e fios de aço. 
Para analisar as condições do solo utilizado no experimento, antes da realização do 
mesmo, foram coletadas amostras de solo (compostas e representativas dos 
diferentes tratamentos), sendo estas enviadas para análise química no Laboratório de 
Química e Fertilidade do solo da Universidade Federal do Ceará (UFC), apresentada 
na Tabela 1.  
 
Tabela 1 - Atributos químicos do solo, na camada de 0 a 0,20 m de profundidade, onde as plantas de 

feijão-de-corda foram cultivadas 

C N C/
N MO  Ca²

+ 
Mg²
+ Na+ K+ H++Al³

+ Al³+ S T 

(g Kg-1)  (cmolc Kg-1) 
11,
6 

1,
2 10 20,

1  4,2 1,9 0,2
1 

0,2
6 1,65 0,1

5 
6,
6 

8,
2 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

O biofertilizante aeróbico utilizado foi preparado em caixa de polietileno, com 
capacidade de 500 L, utilizando esterco caprino (100 L), cinzas de madeira (10 L) e 
água (210 L). Foram realizadas 4 aplicações do biofertilizante líquido caprino, sendo 
estas fornecidas uma vez por semana, de acordo com as dosagens calculadas para 
os tratamentos 0, 5, 10 e 15% do volume do solo (0, 800, 1600 e 2400 mL, 
respectivamente), a partir dos 7 dias após a germinação (DAG). A aplicação do 
biofertilizante era realizada de forma manual e localizada, para evitar que este 
entrasse em contato com as folhas das plantas. 
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Uma amostra de cada uma das quatro aplicações de biofertilizante fornecidas às 
plantas foram enviadas ao laboratório de Solos e Água da UFC para análise química. 
Os resultados dessa análise apresentam-se disponíveis na Tabela 2.  
 
 
Tabela 2 - Composição química do biofertilizante, aplicado em plantas de feijão-de-corda, Redenção 

– CE, 2016 

Nº da 
aplicação 

(mg/L) 

N P P2O5 K K2O Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

1 129,2 41,38 94,75 3028,85 3695,19 255,65 719,12 4,76 0,01 4,21 5,09 

2 186,7 50,95 116,67 4038,46 4926,92 282,47 892,69 2,05 0,01 3,47 7,47 

3 108,2 24,72 56,6 2575,76 3142,42 195,17 614,94 2,4 0,01 4,41 4,39 

4 97 53,06 121,51 2783,51 3395,88 320,25 728,3 4,54 0,01 6,67 8,28 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

As fontes de água utilizadas foram preparadas, em reservatórios com capacidade de 
200 L, sendo utilizados NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O nas proporções de 7:2:1. A 
concentração dos sais foi calculada pela equação [Cs (mmolcL-1) = CE x 10], em que: 
Cs = Concentração de sais; CE = condutividade elétrica pré-estabelecida (Rhoades et 
al., 2000).  
A irrigação era realizada a cada dois dias e a quantidade de água aplicada foi estimada 
com o objetivo do solo alcançar a capacidade de campo, adicionando-se uma fração 
de lixiviação de 0,15 para que a água percolasse pelo fundo dos vasos, a fim de evitar 
o acúmulo excessivo de sais. A aplicação da água também era realizada de forma 
manual e localizada, para evitar que esta entrasse em contato com as folhas das 
plantas. 
Ao final do experimento (70 dias após o transplantio), as plantas foram fracionadas 
em partes (folha, caule e raiz), alocadas em sacos de papel devidamente identificados 
e colocadas para secagem em estufa, com circulação forçada de ar, a 75°C até massa 
constante, para obtenção da massa seca da parte aérea, da raiz e da razão massa 
seca da parte aérea e massa seca da raiz. 
Os dados qualitativos das variáveis analisadas foram submetidos à análise de 
variância e posteriormente, quando significativos pelo teste F, submetidos ao teste de 
médias de Tukey com P < 0,05. Para os dados de natureza quantitativos realizou-se 
uma análise de regressão, as equações que melhor se ajustaram aos dados, foram 
selecionadas com base na significância dos coeficientes de regressão a 1% e 5% de 
probabilidade pelo teste F e com maior coeficiente de determinação, ou maior R². Para 
as análises estatísticas utilizou-se o programa computacional “ASSISTAT 7.6 BETA”. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise de variância apresentada na Tabela 3, pode-se observar que para o fator 
salinidade apenas a variável razão da massa seca da parte aérea e massa seca da 
raiz (MSPA/MSR)não apresentou efeito significativo. Já para o fator biofertilizante, 
bem como a interação entre os fatores salinidade e biofertilizante, observou-se que 
todas as variáveis sofreram influência significativa ao nível de 1% de probabilidade 
pelo teste F. 

Tabela 3 - Resumo da análise de variância para massa seca da parte aérea (MSPA), da raiz 
(MSR) e da razão massa seca da parte aérea e massa seca da raiz (MSPA/MSR) de plantas de 

feijão-de-corda, submetidas a três níveis de salinidade (CEa: 0,5, 2,5 e 4,5 dS m-¹) e quatro doses de 
biofertilizante (0, 800, 1600 e 2400 mL), Redenção -  CE, 2016 

Fontes de Variação 
Quadrado médio 

MSPA (g) MSR (g) MSPA/MSR (g/g) 

Salinidade (S) 74,42** 1,35* 0,20 ns 

Biofertilizante (B) 362,94** 3,20** 2,32** 

Int. S x B 89,24** 2,20** 0,81** 

Resíduo 14,37 0,28 0,15 

Média Geral 53,06 9,88 5,68 

CV (%) 6,77 5,36 6,83 
** Significativo pelo teste F a 0,01; * Significativo pelo teste F a 0,05; ns – não significativo 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
Para a variável MSPA e a interação entre os fatores salinidade e biofertilizante na 
mesma, ajustou-se uma equação linear crescente para as plantas irrigadas com água 
de 0,5 dS m-1 com aumento unitário de 0,0049g por dia. Para aquelas irrigadas com 
2,5 dS m-1 observou-se um comportamento quadrático, onde as plantas quando 
submetidas a dose de biofertilizante referente a 1912,5mL apresentaram ponto 
máximo de MSPA, com valor de 63,43g, sendo superior cerca de 25,29% que o menor 
valor (47,39g), encontrado nas plantas irrigadas com água de 2,5 dS m-1 e submetidas 
a dose de 0 mL de biofertilizante. Já para as plantas irrigadas com 4,5 dS m-1, ajustou 
uma equação polinomial de 3º grau, onde verificou-se um decréscimo acentuado 
quando aplicou-se uma dosagem de 1600 mL de biofertilizante seguido de uma leve 
acréscimo na dosagem de 2400 mL (Figura 1). 
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Figura 1 - Massa seca da parte aérea (MSPA) de plantas de feijão-de-corda, submetidas a três níveis 
de salinidade (CEa: 0,5, 2,5 e 4,5 dS m-1) e quatro doses de biofertilizante (0, 800, 1600 e 2400 mL), 

Redenção -  CE, 2016 
(Fonte: elaborada pelo autor) 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Galbiattiet al. (2011), que ao trabalhar 
com feijão (Phaseolusvulgaris L.) observaram que a massa seca da parte aérea foi 
influenciada significativamente pela aplicação do biofertilizante. Então, os resultados 
positivos para essa variável quando as plantas foram submetidas a dose de 2400 mL 
de biofertilizante, deve-se possivelmente a maior disponibilidade de nutrientes e pela 
melhoria física do solo cultivado. 
Para a variável massa seca da raiz (MSR) ajustou-se uma equação linear com 
aumento unitário de 0,0003 g por dia para as plantas irrigadas com água de CEa 0,5 
dS m-1. Para aquelas irrigadas com água de CEa 2,5 dSm-1, observou-se um 
comportamento quadrático, onde as plantas quando submetidas a dose de 
biofertilizante referente a 1224,5 mL apresentaram ponto máximo de MSR, com valor 
de 12,05 g, sendo superior cerca de 25,06% que o menor valor (9,03g) encontrado 
nas plantas irrigadas com água de CEa 2,5 dS m-1 e submetidas a dose 0 de 
biofertilizante. (Figura 2). 
 

y (0,5)  = 0,0049x + 49,469 R² = 0,6616

y (2,5)  = -0,000004x2 + 0,0153x + 48,801 R² = 0,7665
y (4,5)  = 0,000000006x3 - 0,00002x2 + 0,0236x + 49,88 R² = 1
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Figura 2 - Massa seca da raiz (MSR) de plantas de feijão-de-corda, submetidas a três níveis de 

salinidade (CEa: 0,5, 2,5 e 4,5 dS m-1) e quatro doses de biofertilizante (0, 800, 1600 e 2400 mL), 
Redenção -  CE, 2016 

(Fonte: elaborada pelo autor) 
 

Segundo Assis Júnior et al. (2007), o crescimento, o incremento da biomassa, a 
produtividade e o estado nutricional do feijoeiro são afetados por um grande número 
de fatores, destacando-se as adubações realizadas. Portanto, o aumento linear 
observado na MSR quando as plantas foram irrigados com água de CEa 0,5 dS m-1, 
possivelmente, foram influenciados pela adubação orgânica realizada com o 
biofertilizante. Esses resultados se assemelham com os encontrados por Silva et al. 
(2013), que trabalhando com Vignaunguiculata, observaram incremento significativo 
para massa seca de caule e médias superiores na massa seca da raiz de acordo com 
o aumento nas doses de biofertilizante. 
No que diz respeito a variável razão massa seca da parte aérea e massa seca da raiz 
(MSPA/MSR) e a interação entre os fatores salinidade e biofertilizante na mesma, 
ajustou-se uma equação linear crescente para as plantas irrigadas com água de 0,5 
dS m-1 com aumento unitário de 0,003g por dia. Para aquelas irrigadas com 2,5 dS m-

1 observou-se que as plantas quando submetidas a dose de biofertilizante referente a 
2400 mL apresentaram ponto máximo da razão, com valor de 6,85g/g.  
 

y (0,5) = 0,0003x + 9,544 R² = 0,8982

y (2,5) = -0,00000147x2 + 0,0036x + 9,1325 R² = 0,9443

y (4,5) = 9,61
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Figura 2 - Massa seca da raiz (MSR) de plantas de feijão-de-corda, submetidas a três níveis de 

salinidade (CEa: 0,5, 2,5 e 4,5 dS m-1) e quatro doses de biofertilizante (0, 800, 1600 e 2400 mL), 
Redenção -  CE, 2016 
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Figura 3 – Razão da massa seca da parte aérea e massa seca da raiz (MSPA/MSR) de plantas de 

feijão-de-corda, submetidas a três níveis de salinidade (CEa: 0,5, 2,5 e 4,5 dS m-1) e quatro doses de 
biofertilizante (0, 800, 1600 e 2400 mL), Redenção -  CE, 2016 

(Fonte: elaborada pelo autor) 
 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Linhares et al. (2016) que ao 
trabalhar com feijão-de-corda (Vignaunguiculata), observaram que a relação 
MSPA/MSR foi incrementada pela aplicação de húmus de minhoca incorporado ao 
solo. Os melhores resultados apresentados quando as plantas foram irrigadas com 
2,5 dS m-1 e biofertilizadas com doses de 2400 mL, deve possivelmente aos efeitos 
benéficos do composto orgânico ao solo, auxiliando o pleno desenvolvimento do 
feijoeiro. 

4. CONCLUSÃO 

A aplicação de doses entre 1600 e 2400 mL de biofertilizante mostra-se eficiente para 
o acúmulo de fitomassa do feijão-de-corda para ambos os níveis de salinidade da 
água de irrigação. 
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RESUMO 

A produção de energia por fonte eólica apresenta-se como uma das mais importantes 
e promissoras tecnologias na geração complementar de energia “limpa”, contudo, o 
desenvolvimento dessa matriz energética trouxe consigo exigências para o 
licenciamento ambiental e, por esse motivo, observou-se a necessidade de avaliar a 
efetividade do processo da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) das eólicas. A AIA 
é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), sendo o 
Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) o 
instrumento legal de implementação da AIA de projetos. Uma das formas de análise 
do EIA/RIMA é por meio do estudo de efetividade, que possibilita identificar se o 
instrumento funciona conforme estabelecido e se atende à finalidade para a qual foi 
concebido. O objetivo dessa investigação foi realizar a avaliação do EIA/RIMA quanto 
a sua conformidade com a legislação e sua função de instrumento informativo e 
norteador da tomada de decisão, por meio da análise da efetividade processual de 
três EIA/RIMA de eólicas licenciadas pelo órgão ambiental estadual do Ceará, no 
período entre 2010 a 2014. A análise da efetividade processual mostrou que os 
estudos apresentaram 61%, 50% e 50% de conformidade aos critérios averiguados. 
Quanto aos critérios, observou-se um padrão na elaboração dos estudos, onde os 
critérios com aspectos mais descritivos foram quase que completamente atendidos, 
enquanto que aqueles de aspectos mais analíticos e propositivos foram apresentados 
com deficiências. Recomendam-se ajustes para o aperfeiçoamento e melhoria da 
qualidade dos EIA/RIMA, além de uma mudança na atitude dos empreendedores e 
gestores envolvidos em todo o processo do licenciamento ambiental e na tomada de 
decisão. 

Palavras-chave: Estudo de impacto ambiental; Efetividade Processual; Eólicas.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da demanda energética mundial em razão da melhoria dos padrões de 
vida nos países em desenvolvimento trouxe a preocupação com alguns aspectos 
essenciais para a política e planejamento energético de todas as economias 
emergentes. Dentre esses aspectos, pode-se citar a segurança no suprimento de 
energia necessária para o desenvolvimento social e econômico de um país e os custos 
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ambientais para atender a esse aumento no consumo de energia (Goldemberg; 
Villanueva, 2003). O desenvolvimento da energia eólica, assim, apresenta-se como 
uma das mais importantes e promissoras tecnologias na geração complementar de 
energia “limpa”, além de atender às necessidades quanto aos custos de produção e 
de segurança no fornecimento (GWEC, 2012). Além disso, essa tecnologia é ideal 
para auxílio na contenção do aquecimento global e pode proporcionar o 
desenvolvimento sustentável de diversos países ou localidades. 
A expansão da energia eólica para a produção de energia elétrica no cenário mundial 
e no Brasil se deu a partir da significativa redução dos custos, principalmente pelo 
avanço tecnológico estimulado pelos programas de incentivo (Costa; Vargas, 2014). 
No Brasil, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, instituiu o Programa de Incentivo 
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), do Governo Federal, que foi 
decisivo na implementação dessa fonte energética no país, principalmente na região 
nordeste (Barroso Neto, 2010; Brasil, 2002).  
Atualmente, o Brasil figura como o maior gerador de energia eólica da América Latina 
e ocupa a 5ª colocação no ranking mundial de expansão da capacidade instada (Portal 
Brasil, 2017). O Ceará, por sua vez, possui o 3º lugar no ranking dos maiores 
produtores de energia eólica no país e o 2º lugar entre os estados com maior 
capacidade instalada (CCEE, 2017), com 68 parques em operação e mais 37 em 
instalação (ABEEÓLICA, 2017). 
O desenvolvimento dessa matriz energética, contudo, trouxe consigo exigências para 
o licenciamento ambiental, e, por isso, observou-se a necessidade de avaliar a 
efetividade do processo da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) dos 
empreendimentos eólicos no estado do Ceará. 
No Ceará, atualmente, o licenciamento ambiental de eólicas onshore obedece às 
normas do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), por meio da Resolução 
COEMA nº 11, de 01 de junho de 2017 (Ceará, 2017), onde os empreendimentos com 
potência superior a 150 MW devem apresentar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Anteriormente a isso, o EIA/RIMA era exigido 
para o licenciamento ambiental de todos os projetos de geração de energia por fonte 
eólica, com exceção dos micros empreendimentos. 
A AIA é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1988 (Brasil, 1981), sendo o EIA/RIMA o instrumento legal 
de implementação da AIA de projetos, estando previsto na Resolução nº 01, de 23 de 
janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (Brasil, 1986) e 
no inciso IV, do artigo 225, da Constituição Federal (Brasil, 1990), sendo obrigatório 
para o licenciamento de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente. 
O EIA/RIMA é uma das ferramentas que auxilia no alcance do desenvolvimento 
sustentável, a partir do instante em que avalia a viabilidade de implantação de um 
empreendimento ou atividade, em um determinado território, informando a sociedade 
e norteando os tomadores de decisão, sendo, portanto, apropriada a sua análise e 
revisão, buscando alcançar maior qualidade e efetividade em sua aplicação.  
Uma das formas de analisar o EIA/RIMA é por meio do estudo de efetividade, que 
possibilita identificar se o instrumento funciona conforme estabelecido e se atende à 
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finalidade para a qual foi concebido. Avaliar a efetividade do EIA/RIMA serve para 
analisar sua conformidade com a legislação vigente e o cumprimento da sua função 
de instrumento de gestão e política ambiental (Sadler, 1996). Ainda, a avaliação da 
efetividade dos estudos ambientais pode ser considerada como um indicador do 
desempenho do processo da AIA (Badr; Zahran; Cashmore, 2011). 
O objetivo desse estudo, portanto, foi realizar a avaliação do instrumento EIA/RIMA quanto a 
sua conformidade com a legislação e sua função de instrumento informativo e norteador de 
tomada de decisão, por meio da análise da efetividade processual de três EIA/RIMA de eólicas 
licenciadas pelo órgão ambiental estadual do Ceará. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para análise da efetividade processual foram selecionados três EIA/RIMA a partir do 
levantamento de todas as eólicas licenciadas no período entre 2010 a 2014, cujos 
estudos estivessem disponíveis para a consulta pública. O período escolhido para o 
levantamento dos dados ocorreu em virtude do volume de solicitações para o 
licenciamento de eólicas no Ceará. 
A efetividade processual foi analisada por meio de 28 critérios criados com base nas 
diretrizes e no conteúdo básico para elaboração do estudo de impacto ambiental e do 
relatório de impacto ambiental, presentes nos artigos 5º, 6º e 9º da Resolução 
CONAMA nº 01/86.  
A pesquisa seguiu três etapas:  
a) 1ª Etapa: Identificação dos EIA/RIMA dos projetos de geração de energia por fonte 
eólica que foram submetidos ao processo de licenciamento ambiental no período de 
2010 a 2014 e que estivessem disponíveis para a consulta pública. 
b) 2ª Etapa: Elaboração dos critérios para avaliação da efetividade processual dos 
EIA/RIMA (Quadro 1). 

Quadro 1 – Conjunto de critérios para análise da efetividade processual dos EIA RIMA 
CRITÉRIO DESCRIÇÃO EMBASAMENTO 

CONAMA 01/86 
C1 EIA   Alternativas tecnológicas Artigo 5º, inciso I 
C2 EIA Alternativas locacionais Artigo 5º, inciso I 
C3 EIA Hipótese de não implantação do empreendimento Artigo 5º, inciso I 
C4 EIA Avaliação dos impactos nas fases de implantação e operação Artigo 5º, inciso II 
C5 EIA Área de influência direta Artigo 5º, inciso III 
C6 EIA Área de influência indireta Artigo 5º, inciso III 
C7 EIA Planos e programa governamentais e compatibilidade Artigo 5º, inciso IV 
C8 EIA Diagnóstico ambiental do meio físico Artigo 6º, inciso I 
C9 EIA Diagnóstico ambiental do meio biótico Artigo 6º, inciso I 
C10 EIA Diagnóstico ambiental do meio antrópico Artigo 6º, inciso I 
C11 EIA Identificação dos impactos ambientais do projeto e alternativas Artigo 6º, inciso II 
C12 EIA Previsão de magnitude dos impactos ambientais do projeto e de 

suas alternativas 
Artigo 6º, inciso II 

C13 EIA Interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes Artigo 6º, inciso II 
C14 EIA Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos Artigo 6º, inciso III 
C15 EIA Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos Artigo 6º, inciso IV 
C16 RIMA  Objetivos e justificativas do projeto  Artigo 9º, inciso I 

230



 

 

 

finalidade para a qual foi concebido. Avaliar a efetividade do EIA/RIMA serve para 
analisar sua conformidade com a legislação vigente e o cumprimento da sua função 
de instrumento de gestão e política ambiental (Sadler, 1996). Ainda, a avaliação da 
efetividade dos estudos ambientais pode ser considerada como um indicador do 
desempenho do processo da AIA (Badr; Zahran; Cashmore, 2011). 
O objetivo desse estudo, portanto, foi realizar a avaliação do instrumento EIA/RIMA quanto a 
sua conformidade com a legislação e sua função de instrumento informativo e norteador de 
tomada de decisão, por meio da análise da efetividade processual de três EIA/RIMA de eólicas 
licenciadas pelo órgão ambiental estadual do Ceará. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para análise da efetividade processual foram selecionados três EIA/RIMA a partir do 
levantamento de todas as eólicas licenciadas no período entre 2010 a 2014, cujos 
estudos estivessem disponíveis para a consulta pública. O período escolhido para o 
levantamento dos dados ocorreu em virtude do volume de solicitações para o 
licenciamento de eólicas no Ceará. 
A efetividade processual foi analisada por meio de 28 critérios criados com base nas 
diretrizes e no conteúdo básico para elaboração do estudo de impacto ambiental e do 
relatório de impacto ambiental, presentes nos artigos 5º, 6º e 9º da Resolução 
CONAMA nº 01/86.  
A pesquisa seguiu três etapas:  
a) 1ª Etapa: Identificação dos EIA/RIMA dos projetos de geração de energia por fonte 
eólica que foram submetidos ao processo de licenciamento ambiental no período de 
2010 a 2014 e que estivessem disponíveis para a consulta pública. 
b) 2ª Etapa: Elaboração dos critérios para avaliação da efetividade processual dos 
EIA/RIMA (Quadro 1). 

Quadro 1 – Conjunto de critérios para análise da efetividade processual dos EIA RIMA 
CRITÉRIO DESCRIÇÃO EMBASAMENTO 

CONAMA 01/86 
C1 EIA   Alternativas tecnológicas Artigo 5º, inciso I 
C2 EIA Alternativas locacionais Artigo 5º, inciso I 
C3 EIA Hipótese de não implantação do empreendimento Artigo 5º, inciso I 
C4 EIA Avaliação dos impactos nas fases de implantação e operação Artigo 5º, inciso II 
C5 EIA Área de influência direta Artigo 5º, inciso III 
C6 EIA Área de influência indireta Artigo 5º, inciso III 
C7 EIA Planos e programa governamentais e compatibilidade Artigo 5º, inciso IV 
C8 EIA Diagnóstico ambiental do meio físico Artigo 6º, inciso I 
C9 EIA Diagnóstico ambiental do meio biótico Artigo 6º, inciso I 
C10 EIA Diagnóstico ambiental do meio antrópico Artigo 6º, inciso I 
C11 EIA Identificação dos impactos ambientais do projeto e alternativas Artigo 6º, inciso II 
C12 EIA Previsão de magnitude dos impactos ambientais do projeto e de 

suas alternativas 
Artigo 6º, inciso II 

C13 EIA Interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes Artigo 6º, inciso II 
C14 EIA Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos Artigo 6º, inciso III 
C15 EIA Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos Artigo 6º, inciso IV 
C16 RIMA  Objetivos e justificativas do projeto  Artigo 9º, inciso I 

 

 

 

C17 RIMA Compatibilidade do projeto com as políticas setoriais, planos e 
programas 

Artigo 9º, inciso I 

C18 RIMA Descrição do projeto Artigo 9º, inciso II 
C19 RIMA Alternativas tecnológicas e locacionais Artigo 9º, inciso II 
C20 RIMA Especificação das fases de construção e operação Artigo 9º, inciso II 
C21 RIMA Sínteses dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental 

da área de influência  
Artigo 9º, inciso III 

C22 RIMA Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade 

Artigo 9º, inciso IV 

C23 RIMA Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade, considerando as alternativas 

Artigo 9º, inciso IV 

C24 RIMA Caracterização da qualidade ambiental futura da área de 
influência considerando o projeto e suas alternativas  

Artigo 9º, inciso V 

C25 RIMA Caracterização da qualidade ambiental futura da área de 
influência na hipótese de não realização do projeto  

Artigo 9º, inciso V 

C26 RIMA Efeito esperado das medidas mitigadoras em relação aos 
impactos negativos 

Artigo 9º, inciso VI 

C27 RIMA Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos Artigo 9º, inciso VII 
C28 RIMA Recomendação quanto à alternativa mais favorável Artigo 9º, inciso VIII 

Fonte: Brasil, 1986 

 

c) 3ª Etapa: Seleção dos três EIA/RIMA para análise.  
Nessa etapa foram selecionados os três estudos com base na capacidade instalada, 
sendo escolhidos os três projetos que apresentaram maior potência. 
d) 4ª Etapa: Análise da efetividade processual dos EIA/RIMA de acordo com os 
critérios. 
Para a análise da efetividade processual dos EIA/RIMA foi utilizado o mesmo sistema 
de cores proposto para o Programa Selo Município Verde, do Governo do Estado do 
Ceará, que estabelece a relação entre cores e o compromisso municipal com a 
sustentabilidade, onde o verde significa forte compromisso, o amarelo indica médio 
compromisso e o vermelho, pouco ou nenhum compromisso (CONPAM, 2012).   
Neste estudo, para averiguar cada critério, foi estabelecida uma escala qualitativa 
seguindo três níveis de conformidade, onde o primeiro nível é representado pela cor 
verde e indica critério satisfatoriamente atendido, o segundo nível é representado pela 
cor amarela e indica critério parcialmente atendido e o terceiro nível, representado 
pela cor vermelha, que indica critério não atendido (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Níveis de conformidade para os critérios analisados 

NÍVEL DE CONFORMIDADE COR REFERENTE AO NÍVEL 

Satisfatoriamente atendido Verde  

Parcialmente atendido Amarela  

Não atendido Vermelha  

               Fonte: Conpam, 2012 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento dos projetos licenciados no período entre 2010 a 2014, cujos EIA/RIMA 
estivessem disponíveis para consulta pública, foram identificados um total de 55 
empreendimentos.  
Para análise da efetividade processual foram selecionados os EIA/RIMA dos 
seguintes empreendimentos: 1. Complexo de Energia Eólica e Solar Fotovoltaica 
Tatajuba Geração de Energia; 2. Complexo Eólico Itarema e 3. Complexo Eólico-
Elétrico Mutamba.  
A análise da efetividade processual dos três EIA/RIMA mostrou que, quanto ao 
atendimento satisfatório dos critérios averiguados, um estudo apresentou 61% de 
conformidade e os outros dois estudos apresentaram 50% (Gráfico 1). Para 
apresentação dos dados os EIA/RIMA foram codificados com o nome EIA/RIMA, 
juntamente aos números 1, 2 e 3, respectivamete. 
 

Gráfico 1 – Efetividade processual dos EIA/RIMA analisados 

 

Fonte: Autora, 2017 

 

Os resultados apontam uma fragilidade na elaboração dos EIA/RIMA, onde nem 
mesmo o conteúdo mínimo exigido pela legislação tem sido obedecido integralmente, 
o que, consequentemente, pode comprometer a avaliação de impacto ambiental e, 
por sua vez, o próprio licenciamento ambiental, onde o instrumento que deveria 
nortear os tomadores de decisão quanto a viabilidade dos projetos, não cumpriu 
adequadamente o seu papel por falhas no processo de elaboração.   
Considerando os resultados obtidos para cada critério utilizado como parâmetro para 
análise da efetividade, foi observada uma tendência na elaboração dos estudos, onde 
os conteúdos com aspectos mais descritivos foram quase que completamente 
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atendidos, enquanto que os conteúdos com aspectos mais analíticos e propositivos 
apresentaram deficiências no seu atendimento (Quadro 3). 
Os critérios que apresentaram maiores percentuais de atendimento satisfatório foram: 
C1 EIA – Alternativas tecnológicas (100%), C2 EIA – Alternativas locacionais (100%), 
C3 EIA – Hipótese de não implantação do empreendimento (67%), C4 EIA – Avaliação 
dos impactos nas fases de implantação e operação (100%), C5 EIA – Área de 
influência direta (67%), C6 EIA – Área de influência indireta (67%), C7 EIA – Planos e 
programas governamentais (100%), C9 EIA – Diagnóstico ambiental do meio biótico 
(67%), C10 EIA – Diagnóstico ambiental do meio antrópico (100%), C15 EIA – 
Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos (67%), C16 RIMA – 
Objetivos e justificativas do projeto (67%), C17 RIMA – Relação e compatibilidade do 
projeto com as políticas setoriais, planos e programas governamentais (100%), C19 
RIMA – Alternativas tecnológicas e locacionais, C21 RIMA – Síntese dos resultados 
dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência (100%), C25 RIMA – 
Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência da hipótese de 
não realização do projeto, C27 RIMA – Programa de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos (100%).  
Já os critérios com maiores percentuais de atendimento parcial foram: C8 EIA – 
Diagnóstico ambiental do meio físico (67%), C11 EIA – Identificação dos impactos 
ambientais do projeto e alternativas (100%), C12 EIA – Previsão de magnitude dos 
impactos ambientais do projeto e de suas alternativas (100%), C13 EIA – 
Interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes (100%), C14 EIA – 
Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos (100%), C18 RIMA – 
Descrição do projeto (67%), C22 RIMA – Descrição dos prováveis impactos 
ambientais da implantação e operação da atividade (67%), C24 RIMA – 
Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência considerando o 
projeto e suas alternativas, C26 RIMA – Efeito esperado das medidas mitigadoras em 
relação aos impactos negativos.  
O critério que apresentou maior percentual de não atendimento foi o C23 RIMA – 
Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 
atividade, considerando as alternativas. 
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4. CONCLUSÕES 

A presente pesquisa encontrou fragilidades na elaboração dos três EIA/RIMA dos 
projetos de eólicas avaliados, permitindo concluir que os estudos de impacto 
ambiental e seus relatórios de impacto ambiental não contemplam integralmente os 
requisitos mínimos exigidos pela legislação que regula o instrumento Avaliação de 
Impacto Ambiental de projetos, o que certamente compromete a análise da viabilidade 
ambiental do empreendimento potencialmente poluidor ou modificador do meio 
ambiente.  
Embora legislação exija que o estudo ambiental seja propositivo e comparativo entre 
diversas alternativas, apontando a mais viável, de maneira a cumprir seu objetivo de 
instrumento norteador para os tomadores de decisão, o que se observou na prática 
foi que os estudos se restringiram a apresentar e justificar o projeto proposto, fazendo 
entender que a etapa de avaliação de impacto ambiental, com a elaboração dos 
EIA/RIMA, se trata do cumprimento da formalidade burocrática e não cumpre os 
preceitos da sustentabilidade. 
Considerando que atualmente no Brasil se discute a modificação dos procedimentos 
do licenciamento ambiental e terá, consequentemente, impactos na exigência dos 
estudos ambientais, a análise da efetividade realizada nessa pesquisa mostra a 
necessidade de reflexão acerca da prática da AIA de projetos. 
A avaliação de impacto ambiental de um projeto deve ser capaz de identificar 
previamente os impactos ambientais que possam surgir da instalação e operação de 
uma atividade, propondo corretamente as medidas mitigadoras e os projetos de 
monitoramento, com a perspectiva de tornar as incertezas ambientais no patamar 
mínimo possível e não devem ser entendidos como entraves ao crescimento 
econômico, mas como uma ferramenta para o desenvolvimento racional e sustentável.  
É necessário, portanto, realizar ajustes para o aperfeiçoamento e melhoria da sua 
qualidade, além de uma mudança na atitude dos empreendedores/proponentes com 
relação aos benefícios oriundos de uma adequada e consistente preparação do 
estudo ambiental, bem como dos gestores e analistas envolvidos em todo o processo 
do licenciamento ambiental e na tomada de decisão.  
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RESUMO 
 
A Cartografia Social pode ser usada como metodologia participativa para a realização 
de diagnósticos socioambientais voltados a gestão comunitária, uma vez que 
caracteriza-se como um ramo do conhecimento cartográfico que possui um grande 
apelo social, devido ao fato de oferecer possibilidades de empoderamento e 
capacidade de gestão territorial aos povos tradicionais em situação de risco territorial, 
auxiliando-os na demarcação de seus próprios limites de moradia, caça, pesca, 
extrativismo e etc. Este estudo objetivou sistematizar um conjunto de fundamentos 
teóricos e procedimentos técnico-metodológicos de caráter interdisciplinar, a partir de 
vivência prática comunitária, que viabilizou a elaboração de mapas sociais na aldeia 
Indígena do Manga, representando um diagnóstico dos conflitos socioambientais e as 
propostas da comunidade para resolução dos problemas encontrados. No que 
concerne ao referencial teórico, a pesquisa foi fundamentada nos estudos de 
Acselrad, (2008); Almeida, (2008); Chapin, (2005); Popayan, (2005); Carvalho (2014), 
Rodriguez e Silva (2016) dentre outros. Enquanto aporte metodológico a Cartografia 
Social possui fundamentos na investigação-ação--participação neste caso sendo 
considerado também os conceitos de território e paisagem. A partir das ações 
realizadas efetivou-se um diagnóstico participativo demonstrando as características 
culturais e ambientais da comunidade; representou-se cartograficamente, por meio de 
metodologias da Cartografia Social, os territórios tradicionais, atentando para 
elementos e aspectos relevantes da comunidade, e propiciou-se, através da utilização 
das geotecnologias, subsídios para que a aldeia indígena do Manga, localizada no 
Amapá, possa praticar uma gestão territorial seguindo os preceitos da 
sustentabilidade ambiental.  
 
Palavras-Chave: Empoderamento; Comunidade; Cartografia Social. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a complexidade relacionada aos cenários de intervenção social no 
território se apresenta como dimensão de análise que requer leituras que ultrapassem 
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as meras descrições quantitativas (Carballeda, 2012). Nesse contexto, a Cartografia 
Social – CS afigura-se como um procedimento metodológico que visa a construção 
de mapas levando-se em consideração múltiplas dimensões, a saber, coletiva e 
participativa, necessárias para a produção do conhecimento presente no território. 
Tetamanti (2012, p. 14-15) acentua que o mapa elaborado sob os preceitos da CS 
“implica una tarea compartida, con fuerte intercambio de ideas, un debate sobre 
acciones, objetos, y conflictos; y finalmente un consenso”. 
O território é constituído por uma multiplicidade de imagens, representações, 
imaginários e sentidos que ultrapassam a realidade objetiva, podendo ser 
compreendido como uma construção social que possui fundamentos nas significações 
e usos atribuídos por sujeitos no cotidiano (Carbelleda, 2012). O campo de atuação 
da CS é constituído por disputas sendo que diversos grupos sociais possuem a 
necessidade de estabelecer formas próprias de conceber e representar o território a 
partir de utilização técnicas convencionais da cartografia (Ascelrad; Viégas, 2013).   
A CS está relacionada aos campos de conhecimento das ciências sociais e humanas 
e, ultrapassando o mapeamento dos aspectos físicos, a esse respeito Filho e Teti 
(2014 p.47) asseguram que as ações de mapeamento “trata de movimentos, relações, 
jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade, enunciações, 
modos de objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, práticas de 
resistência e de liberdade”. O escopo da Cartografia Social está direcionado no 
sentido da construção do conhecimento integral do território a partir da junção e 
representação de percepções das populações no processo de mapeamento 
participativo. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

2.1. Delimitação e caracterização da área de estudo 

O Município de Oiapoque localiza-se no extremo norte do estado do Amapá, fazendo 
limite ao sul com o município de Calçoene e com pequenos trechos dos municípios 
de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, ao sudoeste com Laranjal do Jari e ao 
norte fazendo fronteira com a Guiana Francesa. Os censos demográficos realizados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Município de Oiapoque apontam 
um crescimento populacional que parte dos 5.028 habitantes no ano de 1980 para 
23.628 habitantes no ano de 2014. 
Atualmente, no município de Oiapoque, identificam-se três unidades de conservação 
demarcadas como Terras Indígenas: a Terra Indígena Galibi do Oiapoque, 
homologada em 1982, com superfície de 6.689 hectares; a Terra Indígena do Uaçá 
homologada em 1991, com superfície de 470.164 hectares e a Terra Indígena Juminã, 
homologada em 1992, com superfície de 41.601 hectares (Araújo Neto, 2012). Os 
povos indígenas que atualmente habitam essas áreas são identificados como os 
Galibi Marworno, os Palikur, os Karipuna e os Galibi do Oiapoque, distribuindo-se em 
aldeias localizadas às margens dos rios Uaçá, Urukauá, Curipi e Oiapoque, 
respectivamente (Araújo Neto, 2012). 
A etnia indígena Karipuna, pertence a TI Uaçá, localizada na aldeia Manga. A TI do 
Uaçá, com área de 470.164 hectares, homologada em outubro de 1991, é habitada 
pelos Galibi Marworno, Karipuna e Palikur (Araújo Neto, 2012). O povo Karipuna 
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ocupa as terras indígenas do Uaçá, as margens do rio Curipi e ao longo da BR 156, e 
a TI Uaçá, onde está localizada a aldeia Manga. A TI Uaçá configura-se por ser uma 
grande área protegida, onde vivem aproximadamente 4.462 índios das etnias Palikur, 
Galibi Marworno e Karipuna (Araújo Neto, 2012). Atualmente existem 26 aldeias 
Karipuna espalhadas pelas três Terras Indígenas do Oiapoque, entre elas a aldeia 
Manga (Araújo Neto, 2012).  
O território da aldeia Manga é constituído em grande parte por terra firme e possui 
apenas uma parte alagada, próxima a margem do rio Curipi que permite acesso a 
todas as demais aldeias da TI Uaçá. Em suas proximidades situam-se as aldeias 
recém-criadas: Paxiúba e Japiim (Barreiros, 2012). A BR-156, para os Karipuna, é a 
principal via de acesso ao centro urbano do Oiapoque. A aldeia é a mais próxima da 
cidade, ligando-se à BR 156 pelo ramal do Manga, com distância de 24 quilômetros 
(Barreiros;2012). 
A ação do Estado tem utilizado o território indígena, apropriando-se, modificando e/ou 
construindo projetos que tem afetado diretamente o território indígena. Entre esses 
projetos estão a construção da ponte binacional, que liga o Brasil (Oiapoque/Amapá) 
a Guiana Francesa (Saint Georges e Caiena), a passagem da linha de transmissão 
de energia elétrica da Eletronorte e a pavimentação da BR 156 (Garcia; Araújo Neto; 
Bastos, 2013) 
Diante dessa nova realidade da construção da BR-156, os indígenas do Uaçá 
concretizaram reuniões nas aldeias Tucai e Manga que culminou na proposta para a 
efetivação do I Fórum Socioambiental dos Povos Indígenas do Oiapoque, ocorrido em 
novembro de 2004 (Bastos; Brito; Garcia, 2015). O processo de discussão e as 
medidas implementadas para o asfaltamento da BR-156 foi feito de modo atropelado, 
considerando-se a forma como a FUNAI e demais órgãos têm encaminhado os passos 
necessários para a efetivação do empreendimento (Bastos; Brito; Garcia, 2015). 
Na aldeia de Manga percebe-se que a infraestrutura de comunicação, saneamento, 
energia, postos de saúde, escola e pavimentação são inexistentes ou funcionam em 
situação de precariedade. Atualmente tem-se a construção de casas em alvenaria, 
algumas possuem veículos, carros ou motocicletas e antena de TV a cabo. Isso reflete 
a alteração do padrão habitacional nas aldeias que se aproxima do modelo existente 
na cidade de Oiapoque (Araújo Neto, 2012). 
Diante das reflexões externadas, alguns questionamentos são necessários, Quais são 
os conflitos socioambientais existentes na etnia de Manga? Qual é o papel que a 
Cartografia Social, como instrumento de luta e resistência, pode se servir diante dos 
problemas socioambientais? Qual é o desempenho da população local na proposição 
de ações que subsidiem a gestão local do território no âmbito da Cartografia Social? 

2.2. Métodos e técnicas 

O processo de construção da CS inicia-se, segundo Silva (2012, p. 7-8) mediante a 
efetivação de alguns questionamentos dos sujeitos sociais e/ ou institucionais “Por 
que e para que fazer um mapa? Quais as intenções e intencionalidade? Por que 
espacializar processos, coisas e ações? Afinal quem vai ter acesso? Por que divulgar 
e como divulgar?” Tendo em vista fornecer contribuições iniciais voltadas a 
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organização dos aspectos a serem mapeados propõe-se o estabelecimento de 
algumas etapas, a saber: 
Inventário: levantamentos bibliográficos e documentais serão efetuados na pesquisa 
em livros, revistas, teses e dissertações que possuem temáticas relacionadas à 
pesquisa. Nessa etapa, será realizado também o inventário das características 
ambientais da comunidade do indígena do Manga, considerando sua localização 
geográfica, processo histórico de ocupação e aspectos socioeconômicos, tornando-
se uma etapa básica para a compreensão da realidade local, sendo a mesma 
fundamental para o desenvolvimento das etapas posteriores. 
Serão efetivadas consultas a órgãos de âmbito federal, estadual e municipal que 
dispõem de informações referentes ao quadro ambiental e socioeconômico dos 
municípios. Os levantamentos bibliográficos serão desenvolvidos nas bibliotecas da 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), e do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), dentre outras instituições. 
Análise: refere-se ao período em que ocorrerá a organização e tabulação das 
informações coletadas na fase anterior e que subsidiará a redação dos capítulos que 
compõem o trabalho, organizados de acordo com os objetivos estabelecidos. Nessa 
fase, serão interpretados e padronizados todos os materiais cartográficos obtidos 
através de técnicas inerentes ao Geoprocessamento, os quais viabilizarão a 
elaboração dos primeiros mapas temáticos da bacia. O material está listado a seguir: 
Imagens Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) disponibilizadas no site da 
EMBRAPA em diferentes escalas; 
Cartas topográficas e imagens de satélite na escala de 1:50.000, 1:25.000 e 1:5.000 
disponibilizadas em meio digital pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército; 
Imagens de satélite disponibilizadas no site do INPE com diferentes escalas e 
períodos espaciais e temporais; 
Base cartográfica da T.I - Uaçã, disponibilizada pelo INCRA na escala de 1:50.000 e 
1:10.000; 
A manipulação dessas bases cartográficas será realizada com o apoio de softwares 
livres Quantum Gis 1.8.0 e Spring 5.2.3 sendo utilizados também outros equipamentos 
e softwares para auxiliar no tratamento desse material cartográfico, que viabilizará a 
confecção de um mapa básico detalhado para auxiliar nos trabalhos de campo e 
subsidiar a elaboração dos mapas temáticos da bacia. Os mapas serão elaborados 
na escala de 1:50.000, para as informações regionais da área de estudo, e na escala 
de 1:10.000, para informações especificas da comunidade do Manga. Os 
levantamentos das unidades de paisagens naturais e culturais, com seu devido 
mapeamento temático ocorrerá nessa fase da pesquisa. 
Diagnóstico: corresponde ao trabalho do pesquisador em reconhecer as 
características da realidade onde serão desenvolvidos os trabalhos de mapeamento, 
para tanto faz-se necessário a efetivação de alguns questionamentos, quais são as 
características sociais, culturais e etárias dos sujeitos envolvidos no mapeamento? 
Como ocorre a utilização dos recursos ambientais pela população? Quais são os 
conflitos sociais, ambientais presentes no grupo que irá desenvolver o mapeamento? 
Quais são os conhecimentos cartográficos que público possui? Quais são os mapas 
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(problemas; propositivo; zonas ambientais de proteção; zonas de expansão urbana; 
tipos de culturas agrícolas, pescados, práticas extrativistas; aspectos simbólicos; 
associações, etc) que podem ser gerados durante as atividades? 
Metodológico – Organizacional: após o reconhecimento das características sociais do 
grupo envolvido o pesquisador e o grupo envolvido, devem estabelecer ações 
metodológicas que dialoguem com a realidade a ser mapeada. Podendo fazer o uso 
de mapas mentais, usar a técnica do overlay aplicada a imagens de satélite, utilizar o 
Sistema Global de Posicionamento GPS, destinado a localizar espacialmente 
elementos de interesse e elaboração de cartas imagens com fotografias plotadas na 
imagem de satélite. Podem ainda, serem utilizadas maquetes em duas ou três 
dimensões visando demonstrar características do território. Faz-se necessário 
enfatizar que pode-se fazer uso de outras estratégias condizentes com a realidade 
local.  Destaca-se que o desafio que se coloca nesta etapa diz respeito as questões 
relacionadas ao tempo para desenvolvimento das ações, tendo em vista que existe a 
possibilidade dos sujeitos mapeadores disporem de pouco tempo para a construção 
dos mapas tendo em vista a existência de algum conflito. Escolhida a ação 
metodológica faz-se necessário num primeiro momento estabelecer a organização 
formativa que diz respeito a preparação de oficinas visando debater os conceitos, 
proceder o resgate histórico, apresentar as experiências coletivas presentes no 
território, iniciar o processo de mapeamento, o que pode abranger algumas oficinas. 
Acredita-se que esta etapa é primordial para o desenvolvimento dos trabalhos, pois, 
compreende-se que o mapeamento participativo corresponde a um contínuo processo 
de formação que constrói e atualiza o mapa produzido.  Feita a construção e 
representação das informações no mapa, o referido produto cartográfico pode passar 
pelo processo de digitalização das informações por meio de um software ligado ao 
geoprocessamento, visando tornar este mapa “oficial” facilitando o processo de 
negociação entre o grupo que elaborou o mapa e o Estado. Ressalta-se que o ideal 
seria que parte da população envolvida na ação formativa se apropriem dos 
conhecimentos técnicos em relação ao manuseio do software.  
Após a digitalização das informações, ocorre a ação de revalidação das informações 
presentes no mapa, sendo que os sujeitos mapeadores possuem o poder de suprimir, 
alterar e inserir novas informações visando tornar o mapa mais completo. Depois das 
correções efetivadas o mapa passa por um novo processo de digitalização com a 
incorporação das informações elencadas na revalidação.  
Estratégia de Uso: Após o intenso trabalho de mapeamento das informações ocorre a 
discussão sobre o uso do mapa elaborado. Acredita-se que podem ser utilizados, 
levando-se em consideração algumas dimensões, a saber, afirmação territorial, 
fortificação dos aspectos culturais, apresentação das riquezas naturais, discussão dos 
conflitos territoriais, formulação de propostas (ações comunitárias e políticas 
públicas), apresentação em audiências públicas, dentre outras. A CS propicia a 
fortificação das relações de poder local, com a valorização dos aspectos culturais 
mediante o resgate dos valores, saberes, tradições e identidades comunitárias. 
Fomenta o aprimoramento da rede de proteção social através das proposições de 
ações e políticas públicas que devem ser implementadas, tendo em vista o 
fortalecimento comunitário. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

É importante compreender como as práticas de mapeamento coletivo em conjunto 
com a comunidade utilizam metodologias significativas, conhecidas como 
participativas. Verifica-se que as atividades cartográficas que procuram respeitar o 
conhecimento das populações locais, atendendo as suas demandas, são importantes 
para a representação dos conflitos, fortificação e produção contínua da identidade 
territorial. 
O conjunto de representações do cotidiano dos grupos sociais com a incorporação 
dos aspectos naturais, culturais, ideológicos bem como a demonstração de conflitos 
existentes no território são importantes para o trabalho de pesquisas efetuadas por 
geógrafos (Pussinini; Pidorodeski; Toledo, 2012). 
As representações territoriais passaram a delimitar o real visando descrevê-lo, defini-
lo e simbolicamente, possuí-lo. Os trabalhos de mapeamentos oficiais passaram 
igualmente a subordinar-se aos imperativos territoriais dos sistemas políticos que as 
reclamavam e justificavam enquanto instrumento de dominação e poder (Acselrad; 
Coli, 2008). Historicamente os mapas eram utilizados como instrumentos do império 
para destituir os indígenas e povos negros de suas terras (Acselrad; 2015).  
Em oposição ao conjunto de representações oficiais que criam uma realidade 
cartografada que coaduna-se com objetivos, anseios, interesses e desejos do grupo 
que produziu o mapa, surge o processo formativo inerente a Cartografia Social que 
propicia o empoderamento do conhecimento territorial aos grupos sociais que estão 
passando por algum tipo de conflito. A esse respeito Crampton e Krygier (2008, p. 85) 
esclarecem que, 
 

[...] os últimos anos, a cartografia tem escapado ao controle das poderosas 
elites que exerceram a dominação sobre ela por várias centenas de anos. 
Essas elites – as grandes oficinas de mapas do Ocidente, o Estado e, em 
menor medida, os acadêmicos – foram desafiados por dois importantes 
acontecimentos. Primeiro, o efetivo negócio da confecção de mapas, do 
levantamento de dados espaciais e seu mapeamento, está saindo das mãos 
dos especialistas. 

 
A primeira experiência relacionada às práticas de mapeamentos participativos ocorreu 
no Canadá, nos anos de 1960, através das atividades do projeto “Projeto de Uso e 
Ocupação de Terras pelos Esquimós”. A esse respeito, Acselrad e Coli (2008, p.16) 
explicitam que, “nesse projeto, centenas de esquimós foram entrevistados no início 
dos anos setenta, o que resultou em mais de duzentos mapas de atividades sazonais 
de subsistência”.  
As iniciativas de mapeamentos participativos difundiram-se mundialmente no início da 
década de 1990 com a participação de Organizações Não Governamentais - ONGs, 
associações indígenas, organismos multilaterais e de cooperação internacional, 
fundações privadas, universidades, entre outras (Acselrad; Coli, 2008). Nesse interim, 
Ascelrad (2015, p. 12) assegura que,  
 

243



 

 

 

[..] Desde o final da década de 1980, milhares de pessoas grupos de 
diferentes origens que não pensavam como cartógrafos começaram a fazer 
mapas. Alguns fizeram com lápis e papel; houve ainda mapas elaborados em 
tecidos ou com materiais como argila e folhas; outros optaram pelo uso do 
GPS, laptops e software de SIG.  

 
A Cartografia Social é uma proposta metodológica da Ciência Cartográfica que busca 
valorizar o conhecimento tradicional, popular, simbólico e cultural mediante as ações 
de mapeamento de territórios tradicionais, étnicos e coletivos (Gorayeb; Meireles; 
Silva, 2015). 
Os projetos de cooperações cientificas internacional sobre os processos de 
mapeamentos participativos existentes atualmente na América Latina, propiciaram as 
populações o poder de realizar o mapeamento de seus territórios expressando às 
múltiplas identidades, práticas políticas e conflitos existentes visando assegurar a 
garantia dos direitos territoriais (Acselrad, 2015). Na América Latina uma das 
experiências ligadas a Cartografia Social mais exitosa está relacionada ao projeto 
Nova Cartografia Social da Amazônia – PNCSA, onde foram desenvolvidas um 
conjunto de ações voltadas a mapeamentos participativos de várias comunidades 
tradicionais, tendo como missão a garantia dos direitos territoriais e o fortalecimento 
da autonomia comunitária diante dos processos de expropriação, mediados pelo 
modo de produção capitalista (Arango; Sánchez; Mesa, 2014).  
Na década de 1990 ocorre o movimento em direção aos Sistemas de Informações 
Geográficas Participativos – SIGPs, tendo permitido a integração entre os 
conhecimentos locais e informações qualitativas representadas através da cartografia, 
subsidiando ações destinadas a gestão territorial (Vázquez; Massera, 2012). Os 
SIGPs foram instituídos visando fornecer as comunidades ferramentas destinadas a 
tomada de decisões mediante a possibilidade de medir, representar e analisar suas 
informações espaciais de acordo com sua própria concepção (Pussinini; Pidorodeski; 
Toledo, 2012). 
As ações laborais em relação a Cartografia Social devem levar em consideração a 
participação dos sujeitos envolvidos no ato de mapear, pois o mapa é construído por, 
com e para eles, sendo que o pesquisador afigura-se como mediador do processo a 
partir de instituição de vínculos com a comunidade e incentivando a demonstração 
das percepções em relação ao espaço vivido. A esse respeito Pussinini, Pidorodeski 
e Toledo (2012, p. 27), esclarecem que a referida consideração “marca uma 
importante diferença entre a prática da cartografia tradicional, que se concentra 
unicamente nas tecnologias e nos conceitos previamente definidos dos SIG’s”. Nesse 
sentido, Tetamanti (2012, p. 16) assegura que a CS, “se desliga de esa neutralidad y 
objetividad. El mapa es subjetivo y comunitario. Es un mapa festivo y aparentemente 
caótico, porque es dinámico y vive; en contrapartida al solitario mapa de los Institutos 
Geográficos”. 
A Cartografia “cartesiana” segue em um processo de incorporação de novos métodos 
e ferramentas, valorizando ainda mais as técnicas neo-positivistas (buscando chegar 
a “verdade terrestre”). Com a evolução tecnológica a Cartografia ganha impulso para 
confecção de mapas de boa qualidade e precisão gráfica (Neto, 2013).   
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A Cartografia “cartesiana” segue em um processo de incorporação de novos métodos 
e ferramentas, valorizando ainda mais as técnicas neo-positivistas (buscando chegar 
a “verdade terrestre”). Com a evolução tecnológica a Cartografia ganha impulso para 
confecção de mapas de boa qualidade e precisão gráfica (Neto, 2013).   

 

 

 

Em contraposição as metodologias neo-positivistas, pesquisadores e estudiosos das 
ciências humanas e sociais, apresentam novas ferramentas e metodologias voltadas 
ao aperfeiçoamento das representações cartográficas levando-se em consideração a 
participação de comunidades tradicionais na elaboração de mapas (Neto, 2013). 

4. RESULTADOS ESPERADOS E/OU CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

A Cartografia Social apresenta-se como uma ferramenta muito importante na medida 
em que favorece articulação entre saberes e conhecimentos por meio do 
estabelecimento de uma linguagem acessível que diz respeito a representação da 
realidade por meio da cartografia.  
A partir das ações propostas neste projeto de pesquisa inerentes ao mapeamento 
participativo espera-se que i) a construção de mapas e diagnósticos participativos que 
visam demostrar as caraterísticas ambientais e culturais da etnia, ii) estabelecimento 
de debates acerca da importância da manutenção do modo de vida tradicional 
comunitário e da necessidade de conservação dos recursos ambientais; iii) realizar 
um resgate histórico da etnia por meio do mapeamento social tendo em vista 
compreender as transformações ocorridas ao longo do tempo, iv) a efetivação de um 
plano de ações integradas voltadas a conservação e preservação dos recursos 
ambientais presentes no território da etnia, devidamente representados por mapas 
construído a partir da Cartografia Social.   
Neste primeiro ano de pesquisa serão realizados na aldeia indígena do Manga, dois 
trabalhos de campo, sendo que no primeiro realizou-se um reconhecimento da aldeia 
e efetivou-se conversas com as principais lideranças locais da comunidade e o 
segundo versou sobre a coleta de dados secundários na comunidade indígena. 
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RESUMO 
 
Diante dos constantes impactos ambientais e sociais causados pela prática do turismo 
de massa, surge a necessidade em desenvolver formas de turismo pautadas na 
sustentabilidade, na valorização da natureza e na sensibilização da sociedade para 
as questões ambientais. O Geoturismo é uma vertente do turismo de natureza, tendo 
seu termo empregado primeiramente no século XX, na Inglaterra. Seu principal 
objetivo é promover um turismo sustentável, aliando o turismo ao conhecimento 
científico, valorizando a geologia e geomorfologia dos ambientes. A presente pesquisa 
foi desenvolvida no município de Quixadá, Sertão Central do Ceará, conhecido por 
suas singularidades geológicas, geomorfológicas e pela prática de atividades 
geoturísticas, como escalada, montanhismo, voolivre entre outros. O objetivo 
norteador do trabalho é conhecer a dinâmica as potencialidades e as limitações do 
geoturismo desenvolvido no município, visando analisar o seu desenvolvimento e a 
organização de sua estrutura. Mesmo diante de todo o seu potencial geoturístico, 
percebe-se a necessidade de um melhor planejamento, devido aos impactos 
ambientes encontrados na área, como poluição, degradação do patrimônio 
geomorfológico, degradação dos pontos turísticos, necessidade de maior articulação 
entre os equipamentos de turismo local. O método selecionado para a realização da 
pesquisa é a Geoecologia das Paisagens em virtude do seu caráter holístico, que 
permite compreender o fenômeno turístico considerando os seus múltiplos elementos. 
 
Palavras-chave: Quixadá; Sustentabilidade; Turismo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Percebe-se ao longo da história que a realização de viagens com a finalidade de visitar 
atrativos geológicos trata-se de uma prática antiga, feita de maneira informal, sendo 
assim, sem ser reconhecida como uma vertente específica do turismo. Como 
exemplos é possível citar viagens ao monte Evereste, localizado na cordilheira do 
Himalaia, entre o Tibete e o Nepal e demais destinos (Kum; López, 2007). 
No entanto, foi somente nas últimas décadas que o geoturismo começou a se destacar 
no cenário turístico mundial, revelando-se uma vertente de turismo promissora, 
inclusive, desenvolvendo um próprio mercado e público com características 
específicas. O geoturismo pode ser explicado de forma direta como o prazer em viajar 
para conhecer o patrimônio geológico (Larwood; Prosser, 1998). 
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Relativamente recente, o termo foi primeiramente utilizado no século XX, na Inglaterra, 
desenvolvido por pesquisadores, com o principal intuito de cuidar da geodiversidade 
(Hose, 2000; Ruchkys, 2007; Moreira, 2010). Piekarz, (2011), compreende o 
geoturismo como uma proposta integradora, na qual funde o conhecimento cientifico 
e as riquezas naturais de uma área, com o objetivo de desenvolver um turismo 
sustentável, promovendo a conservação e a divulgação dos patrimônios geológicos e 
geomorfológicos dos ambientes. 
O geoturismo compreende uma forma de turismo diferenciado, uma vez que, busca 
trabalhar na ótica da sensibilização e educação ambiental, que deve ser um elemento 
fundamental nas práticas de turismo, sobretudo nos lugares na qual essa atividade se 
faz tão expressiva como o Nordeste brasileiro. 
O Nordeste é considerado como uma das principais regiões do Brasil em que o turismo 
é uma das atividades que mais se destaca em termos econômicos, gerando milhares 
de emprego. De acordos com a Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, um 
levantamento realizado mensalmente pelo Ministério de Turismo, em abril de 2017, 
48,1% dos entrevistados desejam visitar nos próximos 6 meses a região, ocupando o 
primeiro lugar em relação as demais regiões do país.  
No entanto, identifica-se que o turismo não acontece de forma homogênea por toda a 
região Nordeste, mas concentrando-se de forma expressiva, sobretudo na região 
litorânea, destacando-se alguns dos principais destinos do turismo de massa do país, 
como Canoa Quebrada e Jericoacoara (Ceará), Salvador e Ilheús (Bahia), Recife e 
Porto de Galinhas (Pernambuco), Praia de Pipa (Rio Grande do Norte), São Luís e 
Lençóis Maranhenses (Maranhão), Maragogi (Alagoas) e demais destinos 
amplamente conhecidos e visitados no Nordeste, sendo conhecido como o turismo de 
praia e de sol. 
No entanto, Seabra (2002) afirma que esse modelo de turismo identificado como 
praia-sol já manifesta evidentes sinais de exaustão, uma vez que o principal cenário 
paisagístico do litoral sofre a influência da “plastificação da paisagem natural e 
cultural” em virtude dos grandes empreendimentos que são instalados no local, 
refletindo em problemas para a sociedade e para o meio ambiente, como poluição, 
desequilíbrio dos ecossistemas, desigualdade social, desapropriação das 
comunidades locais, entre outros. 
Percebe-se que há um aumento pela busca de novas paisagens e se faz importante 
expandir a perspectiva do turismo para além do tradicional roteiro “praia-sol”, 
reconhecendo e valorizando as demais paisagens em um país tão plural. No semiárido 
nordestino, onde se encontra potencial para o turismo, deve ser destacado e 
valorizado, como um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável. 
Essa tendência deve ser desenvolvida de forma planejada, organizada, pautada nas 
bases de um desenvolvimento sustentável, evitando possíveis impactos negativos e 
organizando o turismo de forma diferenciada, usando-o como uma ferramenta para 
difundir a necessidade da conservação ambiental. 
Sendo assim, o presente estudo tem sua área de pesquisa no município de Quixadá, 
semiárido do Nordeste do Brasil, que é uma das regiões polarizadoras do turismo 
nacional, mas que, diferente dos destinos citados acima, o município de Quixadá não 
se enquadra no turismo de praia e sol. 
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Embora suas condições climáticas locais, por vezes, tidas como limitantes, como altas 
taxas de temperatura, baixo índice pluviométrico, chuvas concentras em alguns 
meses do ano, entre outros, o município de Quixadá destaca-se em função das suas 
formas de relevo, oriundas da interação dos elementos que formam a paisagem, em 
especial o clima, a geologia e a geomorfologia, formando um dos cenários mais lindos 
do Brasil, conforme são os famosos inselbergs de Quixadá, que atraem inúmeros 
turistas e praticantes de esportes de natureza, anualmente para o município. 
Diante de sua riqueza geomorfológica, atualmente Quixadá detém um cenário propício 
para o desenvolvimento do geoturismo como trilhas ecológicas, escalada, parapente 
e demais atividades. Inclusive, atualmente é conhecido como um dos principais 
destinos para a prática de atividades relacionadas à essa vertente turística, recebendo 
frequentemente público regional, nacional e internacional. 
O objetivo norteador do trabalho é conhecer as potencialidades geoturísticas de 
Quixadá, bem como, suas atividades atrativas, sua infraestrutura para o 
desenvolvimento dessa modalidade de turismo e se há uma articulação entre esses 
serviços. 

2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A escolha de uma abordagem téorico-metodológica assume importante papel na 
ciência, direcionando e fundamentando os modos de fazer pesquisa e aprofundando 
a compreensão dos objetos estudados (Rodriguez; Silva; Cavalcanti, 2007).  
O método selecionado para desenvolver a presente pesquisa é a Geoecologia das 
Paisagens. Esse método busca compreender as alterações ocorridas na natureza em 
virtude da intervenção humana, considerando as diversas esferas, econômica, 
culturais, sociais, através de uma analise holística do meio. 
A Geoecologia das Paisagens fundamenta-se em uma abordagem integrada da 
realidade estudada, buscando de forma holística, analisar as potencialidades e 
limitações dos recursos naturais, a fim de desenvolver estratégias de convivências 
contextualizadas com o meio (Rodriguez; Silva, 2007).  
De acordo com Rodriguez e Silva (2007), em sua essência, a geocologia das 
paisagens possui relevante caráter interdisciplinar que pode contribuir de forma 
significativa para o desenvolvimento da pesquisa em geoturismo, uma vez que se faz 
necessário considerar os múltiplos elementos inseridos nas atividades turísticas e que 
exercem influencia nessa dinâmica. 
Sendo assim, a presente pesquisa de dividiu em três etapas principais, de acordo com 
a estrutura proposta pela Geoecologia das Paisagens, sendo elas: Fase de 
Organização e Inventário, Fase de Análise, Fase de Diagnóstico. 
Na etapa primeira, que compreende a Fase de Organização e Inventário, foi feito o 
levantamento bibliográfico pertinente à temática, juntamente com o fichamento desse 
material, bem como a leitura e interpretação. Seguidamente, se feza verificação das 
formas de turismo já existentes no local, como essas interagem entre si e como 
interagem com a natureza, quais os possíveis impactos gerados. 
Nessa etapa foram feitas visitas à órgão públicos, idas à campo para coleta dados, 
juntamente com a observação da dinâmica local a fim de compreender como se 
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2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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paisagens possui relevante caráter interdisciplinar que pode contribuir de forma 
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exercem influencia nessa dinâmica. 
Sendo assim, a presente pesquisa de dividiu em três etapas principais, de acordo com 
a estrutura proposta pela Geoecologia das Paisagens, sendo elas: Fase de 
Organização e Inventário, Fase de Análise, Fase de Diagnóstico. 
Na etapa primeira, que compreende a Fase de Organização e Inventário, foi feito o 
levantamento bibliográfico pertinente à temática, juntamente com o fichamento desse 
material, bem como a leitura e interpretação. Seguidamente, se feza verificação das 
formas de turismo já existentes no local, como essas interagem entre si e como 
interagem com a natureza, quais os possíveis impactos gerados. 
Nessa etapa foram feitas visitas à órgão públicos, idas à campo para coleta dados, 
juntamente com a observação da dinâmica local a fim de compreender como se 

 

 

 

estrutura o geoturismo no município.Ainda se fez o reconhecimento dos equipamentos 
que sustentam o turismo local (diretamente e indiretamente), como hotéis, pousadas, 
restaurantes, postos de informações e outros. 
Na fase seguinte, que compreende à Fase de Análise, foi feita a sistematização das 
informações obtidas na etapa anterior, onde a partir da organização do material 
coletado e de leituras sistemáticas sobre o tema, se construiuum perfil referente a 
estruturação da cadeia de geoturismo encontrada em Quixadá, assim como algumas 
de suas consequências. 
Na Fase de Diagnóstico, a partir da análise estabelecida na fase anterior, foram 
diagnosticadas as potencialidades e limitações da dinâmica que estrutura o 
geoturismo no município de Quixadá. Com o diagnóstico da área, se tem maior 
embasamento para sugerir estratégias que possam potencializar as atividades 
turísticas. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O Município de Quixadá (Figura 1), localizado nas seguintes coordenadas 
geográficas, 4º 58’ 17” S e 39º 00' 55" W tem como limites os seguintes municípios: 
Norte-Ibaretama, Itapuína e Choro; Sul-Quixeramobim e Banabuiú; Leste- Banabuiú, 
Morada Nova, Ibicuitinga e Ibaretama; e Oeste - Choró e Quixeramobim. Possui uma 
área de 2.019,82 km² (IBGE, 2014). 
Quixadá está localizado no Sertão Central do Ceará, apresenta características típicas 
de regiões semiáridas, com clima Tropical Quente Semiárido, temperatura média 
entre 26º a 28º e pluviosidade entre 838,1 mm, que não são distribuídos 
proporcionalmente ao longo do ano, mas tendo sua maior parte concentrada em 
quatro meses. Essas características são resultantes da conjunção de fatores físico-
ambientais (geologia, geomorfologia, solos, vegetação, recursos hídricos e clima), 
destacados na predominância da depressão sertaneja e dos maciços residuais em 
Quixadá (IPECE, 2016).  
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Figura 1- Localização do município de Quixadá 
(Fonte: Lima, 2015) 

 

Quixadá apresenta uma estrutura de turismo, sobretudo referente ao turismo de 
natureza, tendo como principais atividades o voo livre, escalada, trilhas e 
montanhismo. Essas práticas assumem reconhecimento à nível internacional, 
reunindo visitantes de vários países, principalmente entre os meses de setembro à 
dezembro, o período em que os ventos se encontram mais propícios para a realização 
do voo livre. 
Ainda se encontra na sede municipal de Quixadá um turismo cultural bastante rico, 
uma vez que é considerado como uma cidade de grande representatividade para a 
história do estado, reunindo celebres personagens da literatura, como a escritora 
Rachel de Queiroz e Aderaldo Ferreira Araújo, mais conhecido como cego Aderaldo, 
poeta popular de rima e repente. 
O turismo religioso também é uma das vertentes que se destaca no município, onde 
existem inúmeros pontos turísticos destinados à essa forma de turismo. O Santuário 
de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão é um dos principais atrativos, assim 
como a Gruta de São Francisco. No município existe manifestações dessa vertente 
do turismo, como a Via Sacra na Semana Santa. 
Observa-se que o município dispõe de diversos atrativos turísticos, confirmando o seu 
grande potencial, principalmente relacionado ao geoturismo, que já possui 
reconhecimento no cenário turístico dessa modalidade, não só no Nordeste, mas no 
Brasil e no mundo. 
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4. DINÂMICA DO GEOTURISMO EM QUIXADÁ 

4.1. Potencialidades Geoturísticas de Quixadá 

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que no município de Quixadá tem um amplo 
potencial para o geoturismo, sendo reconhecido internacionalmente, sobretudo 
referente a prática de voo livre. O período de prática desse esporte concentra-se entre 
os meses de setembro a janeiro, em virtude da maior velocidade dos ventos, embora 
esse seja realizado durante todo o ano, sendo a atividade geoturística com maior 
ênfase na região. 
Sendo o voo livre a atividade em maior destaque, atualmente o município possui três 
rampas para a realização do esporte e estão em funcionamento durante todo o ano, 
de acordo com a dinâmica dos ventos, um dos principais critérios para a realização 
da atividade. Nos meses de setembro, outubro e novembro apresentam-se as 
melhores condições para o voo livre. 
No período de baixa estaçãosão realizados em média 20 voo livres por dias. Já no 
período de alta estação, esse número sobe para 60 voos por dias atraindo turistas 
nacionais e internacionais, tendo inclusive parcerias com agencias estrangeiras que 
enviam anualmente grupos de turistas para o município. Ocorrem por ano, dois 
campeonatos de voo livre, o X Ceará de Voo Livre e o Rally de Voo Livre de Quixadá. 
Além do voo livre, foi possível apontar demais atividades, como as trilhas ecológicas 
que representam uma das principais atividades geoturísticas locais, podendo 
apresentar variados graus de dificuldade, duração do percurso, diferentes atrativos e 
pode se localizar na sede do município ou nos demais distritos. Dentre as trilhas 
existentes, destacam-se sete trilhar, sendo as mais conhecidas e frequentadas pelos 
turistas: Trilha da Pedra do Cruzeiro, Trilha da cabeça do gigante, Trilha da Barriguda, 
Trilha da Pedra da Galinha, Trilhas das Andorinhas, Trilha do Boqueirão entre outras. 
Ainda foi encontrada uma modalidade de turismo, que tem como objetivo a 
observação de pássaro (em uma tradução livre, BirdWatching) que vem ganhado 
espaço no município e que atrai público específico, em sua maioria da Europa e 
América do Norte.  

4.2. Infraestrutura e equipamentos de apoio ao turismo local 

Juntamente com o desenvolvimento do turismo, se faz muito importante uma 
infraestrutura que possa proporcionar aos turistas o atendimento de suas 
necessidades, tornando a estadia mais confortável. Como infraestrutura de apoio, 
pode se considerar os e equipamentos e serviços relacionados a hospedagens, 
alimentação, segurança, entretenimento, transportes, informações entre outros. de 
apoio. 
Ao longo da presente pesquisa, constatou-se que em Quixadá há um conjunto de 
equipamentos e infraestrutura que dão suporte ao desenvolvimento do turismo. 
Referente ao transporte, na sede municipal há o Terminal Rodoviário de Quixadá, 
importante núcleo de chegada e partida de visitantes, 
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O município ainda conta com um serviço de taxi e mototaxi, administrado por uma 
cooperativa, que ficam a disposição no terminal rodoviário e em pontos estratégicos, 
como nas praças. 
Ainda existe o serviço prestado pelas topiques, para viagens mais longas, podendo 
realizar viagens para os distritos de Quixadá ou até mesmo para Fortaleza, capital, do 
estado. Em termos de transporte, percebe-se que Quixadá dispõe de um variado 
serviço, capaz de atender os turistas. 
Equipamentos e serviços relacionados a alimentação, a maior concentração desses 
estabelecimento encontra-se na sede, dispondo de restaurantes, marmitarias, bares, 
pizzaria, sorveterias, mercado municipal, lojas, entre outros.  
O município oferta serviços bancários, possuindo agencia do Banco do Brasil 
Bradesco, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal.As opções de hospedagens são 
vastas e possui hotéis e pousadas de preços vaiados e serviços diversificados. Ao 
redor do terminal rodoviário há algumas opções.  

5. LIMITAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

Mesmo dispondo de uma estrutura variada de opções e diversos atrativos para os 
turistas que visitam o município, ainda foram encontradas algumas limitações que 
podem ser melhoradas para potencializar o turismo local, visando oferecer maior 
conforto e segurança. 
As limitações relacionadas as atividades de turismo de natureza, como as trilhas, voo 
livre, rapel e demais atividade turísticas que se utilizam do cenário ambiental têm 
causado alguns impactos negativos ao meio, como poluição e acumulo de lixo nos 
principais pontos de visitação. 
O geoturismo, mesmo tendo expressividade no município, especialmenteas práticas 
de trilhas e voo-livre, existem ainda algumas limitações que pode prejudicar e inibirum 
maior desenvolvimento desta atividade. Alguns pontos turísticos apresentam-se em 
estado de má conservação, como o caso da Pedra do Cruzeiro, na qual em alguns 
trechos apresentam lixo, além de relatos de insegurança nas proximidades. 
Referente aos equipamentos de apoio ao turismo (pontos turísticos, pousadas, hotéis, 
restaurantes, transportes e etc.), percebe-se que não há uma articulação efetiva entre 
eles,refletindo em uma deficiência na organizaçãopara melhor recepcionar os turistas 
necessitando assim de um planejamento integrado.  
Uma questão que se destacou no decorrer da pesquisa é referente à concentração 
dosequipamentos turísticos na sede de Quixadá. Percebe-se a necessidade de 
expansão dos equipamentos turísticos para os demais distritos, ofertando mais 
opções para os visitantes, uma vez que os distritos também ofertam atividades 
geoturísticas que atraem público.  
De acordo com conversas estabelecidas com funcionários ligados ao ramo de turismo, 
evidenciou-se que atualmente o município necessita de uma liderança organizada, 
que articule de forma mais integrada o geoturismo, contando inclusive com maior 
apoio dos órgãos públicos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alternativas que contemplem a conservação dos recursos naturais com base nos 
princípios da sustentabilidade vêm se tornando cada vez mais uma preocupação, que 
pode refletir em significativo desenvolvimento em todos os setores da sociedade. 
(Rodriguez; Silva, 2009).  
Apesar de possuir um conjunto de características favoráveis ao desenvolvimento do 
geoturismo e dispor de equipamentos de apoio (restaurante, hotéis, pousadas e 
demais) e algumas atividades que se enquadrem na essência geoturística, como 
escalada, voo livre e trilhas, identifica-se que no município a realização do geoturismo 
ainda ocorre de forma pouco organizada, surgindo a demanda de um planejamento 
mais efetivo, de modo a fomentar e sistematizar o desenvolvimento dessa vertente do 
turismo de natureza. 
Identificaram-se impactos ambientais em alguns dos principais pontos turísticos do 
município, como falta de manutenção, depredação do patrimônio histórico e 
ambiental, despejo de lixo, esgoto, ocupação irregular e demais impactos que 
dificultam o desenvolvimento do geoturismo 
Nesse sentido, aprofundar os estudos do desenvolvimento de ações com enfoque no 
turismo e sustentabilidade, pode promover o uso sustentável dos recursos naturais 
disponíveis, a conservação da paisagem, a manutenção das atividades turísticas 
locais e o desenvolvimento econômico das comunidades, de forma a considerar a 
pertinência do assunto, além de promover maior integração, através de práticas 
turísticas, que tenham como principal objetivo contribuir para melhor convivência entre 
a sociedade e a natureza no semiárido.  
Ainda se faz importante trabalhar na ótica da valorização do meio ambiente semiárido, 
contribuindo para enaltecer suas qualidades, pois nenhuma natureza, independente 
de suas condições ambientais, deve ser condenada, mas sim estuda a fim de 
reconhecer sua dinâmica e pensar em formas de convivência mais contextualizada 
com o meio. 
Santos (2004) afirma que a base do planejamento deve ocorrer a partir da interação 
das atividades que acontecem em um local, juntamente com a sua capacidade de 
suporte, buscandodesenvolver umequilíbrio no local e conservação da qualidade do 
meio ambiente, no que diz respeito ás condições físicas, biológicas e sociais. 
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RESUMO 
 
Lugar e espaço, movimento e inércia, fixos e fluxos, identidades, representações 
simbólicas, diversos atores, diversos sentimentos e sensações. Palco de disputas 
entre grandes empresas e pequenos camponeses, incluindo quilombolas e indígenas. 
Objeto de políticas públicas de cunho econômico e de defesa nacional. Dessa forma, 
a Amazônia caracteriza-se como um ecossistema complexo e heterogêneo e, dentro 
dessa complexidade ambiental, econômica e cultural, esse artigo se defronta com a 
sociologia cabocla. Fruto de um trabalho mais extenso, de 2009 até hoje, os 
pesquisadores analisam a partir de uma perspectiva inter-relacional entre homem e 
meio ambiente, destacando-se a influência da água na vida do homem amazônico.   
 
Palavras Chave: Água; Ecossistema amazônico; Cultura cabocla. 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 

 
A natureza não é desordem, passividade, meio amorfo: é uma totalidade 
complexa. O homem não é uma entidade isolada em relação a essa 
totalidade complexa: é um sistema aberto, com relação de 
autonomia/dependência organizadora no seio de um ecossistema. (Morin, 
1988, p. 11) 

 
O título do artigo remete ao elemento chave da sociologia de uma comunidade 
cabocla: a água. A água é o elemento de ligação entre o homem e os demais 
elementos do ecossistema amazônico. Pela água se chega e se parte; a água é a 
certeza da vida e a incerteza da morte; a segurança e o perigo; o isolamento e a 
possibilidade de comunicação; é o elemento que determina a atividade que o caboclo 
vai realizar para satisfazer suas necessidades nos períodos do ano. A água é tudo, é 
cultura, é festa, é a estrada, é o caminho. O rio, a terra e a vegetação se misturam na 
construção de um mundo aquático determinado e possível. Homem e natureza se 
confundem na sociologia das águas. Um mundo em que a sociedade se constrói a 
partir de eventos complexos, uma morfogênese construída e em construção a partir 
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de estímulos endógenos e exóticos ao ecossistema, sempre em movimento, como as 
águas do rio, e sempre em transformação. 
Como entender a cultura de uma comunidade amazônica a partir de uma concepção 
sociológica? Deve-se entender a construção cultural dentro de uma morfogênese 
complexa em que os elementos do ecossistema se inter-relacionam entre si e com os 
aspectos sociais da comunidade. Uma morfogênese em constante construção e 
sempre incompleta. Morin (1979, p. 75) nos remete que: 
 

Por outras palavras, a cultura constitui um sistema generativo de alta 
complexidade, sem o qual essa alta complexidade ruiria para dar lugar a um 
nível organizacional mais baixo. 
Neste sentido, a cultura deve ser transmitida, ensinada, aprendida, quer dizer, 
reproduzida em cada novo indivíduo no seu período de aprendizagem 
(learning), para se poder auto-perpetuar e para perpetuar a alta complexidade 
social.  

 
Uma cultura que se constrói ao ritmo das vazantes e cheias dos rios, mas também ao 
ritmo das religiões que se moldam em um sincretismo de influência indígena e do 
catolicismo de origem portuguesa. Essas influências, mais antigas, se revezam na 
construção do mundo concreto e do mundo espiritual mágico do caboclo em que a 
floresta, os animais, os rios e todos os seus elementos se inter-relacionam e se 
completam na construção de seu mundo simbólico.  
 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 
experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam. 
(Laraia, 1993, p. 46) 

 
O extrativismo vegetal, a caça, a agricultura e a pesca, enquanto atividade de 
subsistência ou econômica, e o medo do desconhecido, da imensidão da floresta e a 
segurança da várzea se misturam e se completam. O pesquisador/observador pode 
acabar simplificando a percepção de mundo dos caboclos em dualismos 
maniqueístas; conhecido e desconhecido, luz e escuridão; rio e terra firme; 
subsistência e renda; mundo real e mágico; ou ainda em trilogias andróginas onde as 
fronteiras entre o que é e o que não é são indefinidas, ocupando um mesmo espaço, 
ou espaços diferentes: o rio, a várzea e a terra firme; o boto, o homem e o homem-
boto; o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o homem, que sob o efeito de 
alucinógenos, caminha pelo mundo dos mortos. Essa forma de perceber o mundo 
caboclo encobre a as relações que, em cada momento e em cada espaço, se 
relacionam entre si. Boaventura Santos (2006, p. 165) aponta essa questão no texto 
“A ecologia dos saberes”: 
 

A ecologia de saberes coloca-se, assim, nos antípodas do dualismo 
natureza/sociedade e do reducionismo mecanicista que domina a 
epistemologia da ciência moderna ocidental. A intensificação da vontade 
decorre da activação de um potencial adormecido na natureza humana, um 
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potencial que não conhece a sua força. Essa força só é conhecível e utilizável 
a partir das concepções não reducionista do Mundo.  

 
O arcabouço cultural é construído a partir de uma relação ecológica, homem e 
natureza sem ser determinista ou possibilista. É uma construção cotidiana em que 
cada evento influencia, de forma aleatória, anulando ou maximizando outro evento 
anterior, posterior ou simultâneo.  

2. O ECOSSISTEMA 

A Amazônia tem sido fonte de atenção e interesse de empresas, órgãos 
supranacionais e diversos governos do mundo, no passado e no presente. No período 
Colonial, ela foi disputada pelas principais potências europeias, que buscavam e 
olhavam-na como espaço de reserva.  
Na atualidade, o interesse de dominação com intuito econômico se traveste e se 
mascara do discurso ambiental e do desenvolvimento sustentável. Na realidade, o 
interesse pelo ecossistema consiste nas reservas minerais presentes na região, na 
biodiversidade e no sócio-bio-conhecimento das comunidades tradicionais 
amazônicas, incluindo os caboclos ribeirinhos. O conhecimento é social pelo fato de 
não existir conhecimentos construídos fora de um grupo social. Ele é biológico por 
tratar do conhecimento farmacológico das comunidades, das propriedades existentes 
nas ervas, nos animais, nas árvores, nas raízes e, além disso, no conhecimento que 
as comunidades têm nos processos ecológicos do ecossistema. Ianni (2007, p. 24) 
aponta que: 
 

Mais uma vez, recoloca-se o problema das diversidades dos nichos 
ecológicos, das formas sociais de vida e trabalho, das singularidades das 
culturas, dos conhecimentos acumulados por tribos, povos e nações sobre o 
seu ambiente, suas relações com a ecologia local, com o ciclo das estações, 
as formas de reprodução das condições ambientais em que vivem e 
reproduzem grupos e coletividades, tribos e nações.   

 
Toda a sociologia da comunidade se estabelece a partir da diferenciação, dos usos e 
das inter-relações construídas entre três subsistemas. O Igapó, a Várzea e a Terra 
Firme. Cada um apresenta uma dinâmica própria e ao mesmo tempo extremamente 
subordinada as relações ecológicas e culturais entre si. Os limites entre os três são 
pouco definidos e se dão dentro da dinâmica das cheias e vazantes. 

2.1. O Igapó 

A área dominada pelas águas, ou seja, sempre atingida pelo rio. Caracteriza-se como 
ambiente hidrófilo, que pode ser entendido ambiente dentro d’água. É uma área 
percebida como a entrada e saída, chegada e partida. Apresenta alguma semelhança 
com o imaginário de uma estrada ou um aeroporto, para as populações das cidades. 
Alguma semelhança, somente no aspecto de acesso, pois seu uso diário estabelece 
toda uma gama de atividades cotidianas. A água de uso diário, para lavagem das 
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roupas, alimentos e para diversão. Coleta de ervas, frutos de algumas palmeiras, caça 
de jacaré, alguns tipos de pescado, entre outras atividades. 
O comércio com as cidades e outras comunidades se dá a partir do Igapó. O regatão, 
durante muito tempo, foi à única ligação de diversas comunidades da Amazônia. Ainda 
hoje, isso é realidade para algumas comunidades mais isoladas. O regatão é o 
comerciante que traz as novidades da cidade. As novidades relativas às informações, 
ele relata o que está ocorrendo em cidades distantes, como Manaus, Belém e Tefé. 
Ele traz notícias de parentes. Dos filhos que estão estudando, trabalhando ou 
morando nas cidades grandes. Dos parentes que residem em outras comunidades ao 
longo do rio. Convites de festas e pedidos de trocas de produtos. Pedidos de ajuda 
para colheita, construção de igrejas ou casa. É o chamado mutirão.  
O regatão é o principal agente das trocas. Essas se dão por escambo simples: trocas 
de alpargatas por cipó titica, de arroz por açaí, de pirarucu por pólvora, entre outras. 
Ele ainda estabelece um comércio de adiantamento. Fornecem sementes, defensivos 
(venenos), dinheiro, ferramentas, mercadorias supérfluas ou não, roupas, alimentos e 
bebidas, incluindo refrigerantes. Um adiantamento baseado na confiança do trabalho 
do ribeirinho. Esse irá pagar com dinheiro ou, como quase sempre acontece, com 
produtos da floresta.  
É o regatão que traz a novidade: a moda, a nova tecnologia, o rádio de pilhas e as 
pilhas para o rádio. E, quando a comunidade tem energia elétrica, quase sempre a 
base de gerador, é ele que traz o combustível, tanto para o gerador quanto para o 
motosserra e para o motor de popa. É ele que traz o aparelho elétrico eletrônico: o 
celular, a televisão, as lâmpadas, o ventilador, entre outros.  
É ele também o principal comprador da comunidade. Ele leva os frutos da floresta. 
Produtos do ecossistema amazônico protegido por lei e, sendo assim, de origem 
ilegal, como animais silvestres vivos, carne de tartaruga, pirarucu fora da época de 
pesca, carne de peixe-boi. Outros legais como ervas medicinais, guaraná, látex, 
essências, piaçava, juta, cipós, entre outros. 
O igapó é a beira do rio, é a área de interseção comunidade rio. O rio é fonte de vida, 
mas também, pode ser fonte de morte. O rio é a segurança e a insegurança. As águas 
podem ser amigas ou inimigas. O rio é origem de mitos e histórias reais ou fictícias, 
mas quase sempre mágicas. É do rio que vem o boto sedutor. O boto que seduz as 
mulheres durante as festas e deixa para a comunidade o filho. O filho do boto é o elo 
do social com a natureza. Símbolo de tensões e tabus, ele vai ser temido e respeitado 
como a criança mágica. Em uma atmosfera mítica embriagada do místico, vem o rapaz 
elegante, nos veraneios, seduzir as donzelas e mulheres casadas (Lima, p.175). 
Sedutor que divide a percepção do bem e do mal, o boto é uma lenda viva que 
participa da sociologia da comunidade, aliviando a tensão gerada por uma gravidez 
indesejada. 
 

Muitas vezes isso é contado, nas capitais e cidades 
mais importantes da Amazônia – e mesmo nas principais cidades da região 
do Salgado (entre informantes mais intelectualizados) –, em tom e troça, ou 
para ilustrar a ignorância e ingenuidade do “caboclo do interior”, como para 
falar, também, da “esperteza” das moças que, com essas histórias, tentam 
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justificar a gravidez que não podem explicar claramente. (Maué, Raymundo 
Heraldo, 2006, p. 25) 

 
Como o boto, a cheia também é relativa nas possibilidades que cria ou nas mazelas 
que gera. Nela as famílias vão fortalecer seus laços. As redes vão balançar com mais 
frequência e os futuros membros do grupo serão gerados. É do Igapó que vem a cheia. 
Conforme seja a intensidade e a duração, essa pode trazer instabilidade para a 
comunidade. É a cheia que abastece os lagos de pescado que será a principal fonte 
de proteínas consumidas pela comunidade durante a vazante, mas, durante seu 
período, o alimento ficara escasso. O peixe se dispersa nas matas alagadas, as áreas 
de cultivo estarão alagadas e a caça mais distante.  
A lei que estabeleceu os lagos como de uso-fruto comunitário veio tentar resolver uma 
questão de segurança alimentar da comunidade. A fonte de proteínas das 
comunidades é constantemente ameaçada pela pesca comercial de grande impacto. 
Barcos vindos de cidades distantes, que se utiliza de tecnologias avançadas, levam 
todo pescado deixando para a comunidade só água. Com a lei, esses barcos estão 
proibidos de utilizarem os lagos amazônicos que se localizam próximos de 
comunidades ribeirinhas, protegendo a fonte de proteínas dessas durante as 
vazantes. O lago funciona como a dispensa da comunidade. É nele que as famílias 
vão buscar os pescados do almoço. 
O conhecimento e a relação da dinâmica do rio são fundamentais para a sobrevivência 
do caboclo. Em um ecossistema extremamente dinâmico e sazonal, o caboclo 
conhece os caminhos do rio como os urbanos conhecem os caminhos da cidade. São 
infinidades de furos, paranás e igarapés que se transformam a cada cheia-vazante 
(Fraxe, 2000, p. 38). Um labirinto que o caboclo percorre facilmente devido ao seu 
conhecimento ecológico. Um conhecimento da dinâmica do ecossistema. 
Conhecimento passado, quase sempre de forma oral, de uma geração para outra. 

2.2. A várzea 

A várzea é o local da moradia. Ambiente mutatis mutandis. Compreende o espaço 
periodicamente invadido pelas águas do rio. É meio termo entre a segurança do rio e 
o perigo da floresta. Entre o caminho, a ligação e o conhecido, o impedimento e o 
desconhecido. É o principal local de vivência social.  
Na várzea o caboclo realiza a agricultura. Uma agricultura afetada pela cheia (Fraxe, 
2000, p. 40). É na várzea que se planta a mandioca. Extremamente fértil, a várzea é 
certeza de alimento. A farinha é o principal produto tanto em volume produzido quanto 
em importância alimentar.  
Outra relação ecológica se estabelece como fundamental na Várzea. Fundamental na 
relação homem-natureza. A renovação dos nutrientes do solo traz a certeza de 
colheita. Essa só é ameaçada por uma cheia fora do previsto. Os nutrientes são 
trazidos pelos rios dos relevos elevados, principalmente de origem andina ou dos 
sedimentos do planalto brasileiro. Relevos jovens que vão sendo esculpidos pela ação 
transformadora dos rios. Nos relevos mais antigos do Planalto Norte Amazônico, os 
nutrientes são pobres e insignificantes. Essa diferença de relevo e de ação escultora 
do rio que vai trazer a diferenciação entre rios de vida e rios da fome. 
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O caboclo começa a plantação da mandioca já quando o rio começa a baixar. Ele 
permanece atento à dinâmica das águas. Antes das cheias ele precisa realizar toda a 
colheita.  
 

A terra como suporte da vida social no Amazonas está diretamente ligada aos 
seus sistemas de crenças, costumes e valores locais. O caboclo, o rio, a 
mata, os peixes, as águas e a produção estão interligados no mesmo espaço 
e fazem parte de um mesmo organismo, que se processa, se transforma e se 
complementa. (Jesus, 2000, p. 105)  

 
Durante essa atividade é traçado laços comunitários. Parentes, afilhados e amigos 
próximos são chamados para a colheita transformando essa atividade, muitas vezes, 
em festa. O pagamento pela ajuda pode ser em dinheiro, mas é mais comum o 
pagamento em troca de trabalho, em ajudas mútuas.  
É na várzea que as palmeiras se ajustam dentro do ecossistema em maior variedade, 
permitindo uma fonte de alimentos ou de renda, quase constante. As principais 
palmeiras da várzea são o açaí, que compõem junto com a farinha de mandioca, o 
alimento fundamental da dieta cabocla, o buriti e a bacaba. O caboclo atua no 
ecossistema de forma a concentrar determinada espécie de palmeira, permitindo uma 
maior eficiência alimentar. Para Fraxe (2000, p. 22), essa coleta faz parte da 
alimentação básica, sendo uma fonte fundamental de proteínas além de ensejar o 
artesanato de cestaria na região: 
 

A coleta de frutas de palmeiras, como o açaí, o buriti, o patauá, a bacaba 
e outras que, amassadas e misturadas à água, se transformam em 
bebidas alimentícias, ricas em proteínas, lipídios e vitaminas, ensejou o 
aprimoramento da cestaria, o uso de cuias e da cerâmica, o que talvez 
explique a precocidade do aparecimento desta última na Amazônia. 
(Fraxe, T. de, 2000, p. 22) 

 
Na Várzea o caboclo organiza o seu pomar. Este atua como fonte complementar de 
alimentos. As principais frutas cultivadas e apreciadas, endêmicas ou não são o 
cacau, o abacaxi, o caju, a goiaba, o maracujá, o colorau, esses três últimos com 
algum peso no circuito comercial. É comum encontrar frutas de frutíferas que são 
endêmicas ao ecossistema, tais como tucumã, bacuri, uxi, guaraná, cupuaçu, 
pupunha e o camu-camu.   
Por apresentar uma vegetação menos densa que Terra Firme, além da reposição dos 
nutrientes do solo, a Várzea é o lócus da moradia cabocla. A contiguidade com o Igapó 
e com a Terra Firme traz uma variedade de estímulos ecológicos que transformam e 
alteram o social da comunidade. 

2.3. A Terra Firme 

A Terra Firme é o subsistema de maior proporção do ecossistema amazônico. 
Composto de terrenos sedimentares mais antigos, que nunca são atingidos pelas 
cheias, é nele que está à maior biomassa da Amazônia. As comunidades de terra 
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O caboclo começa a plantação da mandioca já quando o rio começa a baixar. Ele 
permanece atento à dinâmica das águas. Antes das cheias ele precisa realizar toda a 
colheita.  
 

A terra como suporte da vida social no Amazonas está diretamente ligada aos 
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(Fraxe, T. de, 2000, p. 22) 
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firme empreendem a agricultura de maneira mais intensa. Agricultura tradicional de 
subsistência divide o espaço, cada vez mais, com o avanço das pastagens. O 
pequeno produtor de terra firme realiza o roçado. A principal característica desse 
sistema é a prática da coivara. Aprendida com o índio, essa técnica exauri o solo 
rapidamente obrigando o deslocamento forçado, o que caracteriza também como 
agricultura itinerante.  
O solo predominante na terra firme é o latossolo. De pedogênese mais antiga, 
apresenta os horizontes bem estendidos, o que é indicado pelo prefixo “lat”. O 
latossolo, por ser um solo zonal e sofrer intensa lavagem dos horizontes devidos as 
chuvas constantes, é intensamente lixiviado. Um contraponto em manter uma 
vegetação exuberante em um solo tão pobre, justamente pelo fato do clima 
proporcionar uma rápida ciclagem dos nutrientes o que mantém os nutrientes, em sua 
maior quantidade, na biomassa viva e morta da floresta e não no solo. Isso caracteriza 
a vegetação de terra firme como autofágica.      
Para o caboclo, o mais desconhecido e o mais perigoso dos subsistemas, a terra firme 
representa a caça, a expansão da agricultura e o conflito com outros vindos em sentido 
contrário ao rio. Construção de estradas, barreiras de hidroelétricas, povos indígenas, 
expansão urbana, projetos de mineração e outros eventos, que fogem a vontade do 
comunitário, vão impactar diretamente em sua sociologia. Desde uma migração 
forçada para a cidade, até uma expropriação compulsória de terras e de mão de obra.  
A vegetação ombrófila latifoliada caracteriza o subsistema da terra firme de higrófilo, 
entendido como ambiente super úmido. Sua vegetação é tão importante que, na 
percepção do senso comum, pensa-se como sendo uma unidade que engloba toda a 
região. Na realidade, o subsistema de terra firme compreende uma série de grupos 
vegetacionais, que envolve floresta heterogênea e manchas de vegetação 
homogêneas. 
As principais características da vegetação de terra firme são: Floresta super densa. É 
importante pensar como uma floresta de difícil acesso devido ao entrelaçamento dos 
galhos, cipós, raízes, troncos e folhas. 
Floresta latifoliada: Devido ao ambiente super úmido, os indivíduos precisam eliminar 
umidade. As folhas apresentam organelas que liberam essa umidade para atmosfera. 
Quanto maior a superfície da folha, mais organelas para liberar a umidade. Essa 
atividade metabólica do vegetal é chamada de edafo-transpiração e fornece toneladas 
de água contribuinte para o ciclo de chuvas, provocando por sua vez a manutenção 
da umidade. Percebe-se, assim, uma inter-relação entre vegetação e clima que, 
alterando um dos fatores, afetará diretamente e imediatamente o outro.       
Floresta estratificada: A floresta apresenta uma estratificação do dossel a 
serrapilheira. Cada estrato é um mundo a parte, um nicho ecológico diferente onde 
aparecem espécies, endêmicas ou não, extremamente especializadas.  
Floresta com indivíduos dispersos (dispersão): As espécies encontram-se disperso na 
floresta. É impossível estabelecer uma matemática ou um padrão de distribuição das 
espécies, a não ser o padrão da aleatoriedade. Essa característica faz com que o 
seringueiro busque as Hevea brasiliensis, de maneira aleatória, na construção do seu 
caminho de seringa.  
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Floresta biodiversa: Essa é a característica que é super comentada na mídia. A 
intensa biodiversidade da vegetação é ainda fonte de descobertas. Alguns discursos 
contra o desmatamento fazem referência de que, dentro da mata, a um sem números 
de substâncias desconhecidas pelo homem que poderiam ser capazes de curar 
câncer, AIDS, entre outras doenças.    
Floresta autofágica (Fraxe, 2000, p. 39): Como citado anteriormente, os fatores 
climáticos de temperatura e umidade elevados determinam uma ciclagem acelerada 
dos nutrientes. Esses estão presentes na biomassa da vegetação e não no solo. A 
própria floresta, em sua renovação permanente, fornece galhos, folhas, animais, 
indivíduos, que se decompõem fornecendo os nutrientes que são absorvidos pelas 
raízes. Essas se estendem em um sentido capilar, visto os nutrientes estarem na 
superfície. O individuo que apresentar raízes em maior quantidade na serrapilheira, 
será o indivíduo com mais chances de absorver nutrientes. A floresta, devido à 
característica de vegetação densa, libera a raiz da função de fixar o vegetal ao solo, 
essa proporcionada pelo entrelaçamento das copas, sendo assim, permite que as 
raízes se estendam pela superfície.  
A floresta amazônica é uma vegetação de suma importância para o clima local e 
regional. Alguns estudos tentam entender sua importância no contexto climático 
global. É certo a floreta ser um grande filtro de carbono, pois há uma quantidade 
enorme de carbono aprisionado em forma de biomassa. 

3. AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O capitalismo expande-se mais ou menos avassalador em muitos lugares, 
recobrindo, integrando, destruindo, recriando ou subsumindo. (Otavianni, 
2007, p. 25) 

 
As atividades econômicas realizadas pelas comunidades caboclas são, cada vez 
mais, inseridas no modo de produção capitalista. De uma atividade econômica voltada 
para a subsistência, sendo assim, em pequena escala que alterava o meio em um 
ritmo lento, permitindo uma regeneração dos recursos da floresta de forma 
sustentável, passando para uma atividade interligada as influências econômicas 
externas à comunidade, de acordo com demandas de consumo ligadas ao 
crescimento urbano da região e de interesses de consumo internacionais permitidos 
pela globalização econômica atual. Essa última podendo provocar uma pressão 
extrema sobre o recurso e sobre os aspectos culturais da comunidade.  
O interesse pelo meio ambiente sadio, contra as atitudes capitalistas voltadas para o 
consumo desenfreado em prol do lucro sempre crescente, acaba por criar um nicho 
econômico, pseudo ambiental. A Amazônia se torna produto: camisetas, artesanatos, 
alimentos, produtos com algum tipo de ligação com a preocupação ecológica 
amazônica encontra mercado nos países centrais de capitalismo avançado. Ocorre 
um processo de merchandising. A ação de ONGs, governos e cidadãos acabam por 
promover uma homogeneização do que é um ecossistema único e complexo, plural e 
singular. Otavianni apud Levitt (2007, p.26): 
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O mercado global cria a ilusão de que tudo tende a assemelhar-se e 
harmonizar-se. “Em todos os lugares, tudo cada vez mais se parece com tudo 
o mais, à medida que a estrutura de preferência do mundo é pressionada 
para um ponto comum homogeneizado”.  

 
Esse interesse pode provocar uma pressão sobre o fornecimento de produtos de 
origem amazônicos, além de condicionar as atividades da comunidade para uma 
crescente demanda externa. As variedades de atividades exercidas pela comunidade, 
extremamente complexas, são sua singularidade diante das ações simplificadas da 
produção capitalista. Otavianni (2007, p. 24) nos afirma que: 
 

Em pouco tempo, reabre-se a convicção de que o modo pelo qual a sociedade 
se apropria da natureza, tornando-a histórica, é também o modo pelo qual se 
reabre a contradição sociedade-natureza. 
O planeta Terra está tecido por muitas malhas, visíveis e invisíveis, 
consistentes e esgarçadas, regionais e universais. São principalmente 
sociais, econômicas, políticas e culturais, tornando-se às vezes ecológicas, 
demográficas, étnicas, religiosas, lingüísticas. A própria cultura encontra 
outros horizontes de universalização, ao mesmo tempo que se recria em suas 
singularidades de universalização, ao mesmo tempo que se recria em suas 
singularidades.  

 
A questão ecológica vai colocar o mundo amazônico em foco direto com a opinião 
pública dos países ricos, a ponto de, demagogicamente, surgi à proposta de 
internacionalização da Amazônia. Em contraponto a essa ação generalizada e 
midiática, ganha força, como alternativa, o naturalismo, que valoriza o homem 
interligado com a natureza (Diegues, 2004, p. 48). 
Sendo assim, as atividades das comunidades estarão mais ou menos integradas a 
uma demanda externa de acordo com o nível de interlocuções com o mundo não 
amazônico. Isto pode ocorrer por proximidades das cidades, por ação governamental, 
empresarial e, até mesmo, por ação acadêmica, ligada as universidades da região ou 
externas. As atividades podem ser praticadas para subsistência somente, para 
demanda externa ou para ambos, subsistência e demanda externa, este sendo o caso 
mais comum. As principais atividades são: a pesca; a coleta de produtos da floresta, 
tais como essências, frutos, raízes, cipós, látex, entre outros; a agricultura, 
principalmente a da mandioca, a caça de pequenos animais; a criação de aves, suínos 
e bovinos e, mais atualmente, a prática do turismo. 

3.1. A pesca 

A pesca na Amazônia está dentro do imaginário de um mundo das águas em que o 
alimento que o rio fornece, alia-se ao aspecto de segurança alimentar e de 
conhecimento bio-ecológico-social, ou seja, conhecimento das espécies, de seus 
habitat, de seus nichos, das relações ecológicas das espécies disponíveis, tudo isso 
dentro do conhecimento social construído ao longo do tempo e que sofreu influência 
principalmente indígena, mas também portuguesa. 
A pesca tradicional dá-se a partir de determinadas espécies apreciadas pela culinária 
regional. O pirarucu é, de longe, o principal, conhecido como o bacalhau da Amazônia. 
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Prato tradicional, o pirarucu de casaca é servido em praticamente toda a região 
Amazônica. 
A pesca predatória ocorre concomitante ao crescimento urbano da região, o que 
provoca a pressão sobre o recurso natural do pescado. Devido ao aumento da 
demanda, a pesca predatória impacta a comunidade de duas formas, pelo 
esgotamento do recurso, ou da venda de todo o produto do pescado para abastecer 
os restaurantes de Manaus, Belém ou Tefé. Dos dois modos o peixe sai da dieta 
cabocla, privando de uma importante fonte de proteínas. 
 

3.2. A caça 

A caça é uma das atividades que apresenta uma grande força ritualística. Essa força 
é determinada por conhecimento especialíssimo do ecossistema. Práticas, pela visão 
de um agente externo, sem sentido, são na verdade carregadas de sentido e 
importância na preservação das espécies e nas soluções das necessidades da 
comunidade a partir do momento ecológico em que se encontra o meio ambiente, ou 
seja, a sazonalidade que envolve o ciclo das águas. O arcabouço de conhecimento, 
passado de geração para geração, envolve que animais podem ser caçados, qual é a 
caça e em que período pode-se caçar e como caçar. Em algumas comunidades 
envolve tabus relativos ao consumo de carne de determinados animais.  
A caça envolve ritos mágicos. É o caso da caça ao boto. Este é um ser considerado 
místico em quase toda a Amazônia. O órgão genital do boto fêmea é um produto 
comum nos mercados regionais, Adolpho Lisboa e Ver-o-Peso. O pó desse órgão do 
animal é um produto mágico que, jogada nas costas da pessoa amada, encanta-a e, 
como o mito europeu da flechada do cúpido, faz com que se apaixone perdidamente 
pela pessoa que jogou o pó. Os órgãos visuais do animal são considerados amuletos 
de grande poder.  
Outra questão importante relativa à caça é a “panema”. Esta é uma espécie de 
bruxaria, azar passado de alguém para o caçador, ou para o cachorro e, ainda, para 
a arma. Para retirar a panema são necessários diversos banhos de óleos e de 
fumaças de ervas e essências da floresta, além de eliminar as roupas, a arma ou o 
cão que foi utilizado na caçada. 
A caça é importante fonte de proteínas para a comunidade, principalmente durante o 
período das cheias, o que dificulta a pesca, visto que o peixe encontra-se disperso no 
Igapó e na várzea.  

3.3.  A agricultura 

A agricultura é atividade que o caboclo realiza que mais altera o ecossistema 
amazônico. O caboclo transforma a natureza da floresta em natureza cabocla, ou seja, 
a segunda natureza. Para tal ele utiliza os meios de produção disponíveis, tais como 
o trabalho familiar ou solidário, matérias primas da floresta e ferramentas que este 
adquire ou compra. Fraxe (2000, p. 121) explica assim: 
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Na criação da segunda natureza, o camponês utiliza racionalmente os meios 
de produção, através da quantidade de mão-de-obra disponível, que está 
diretamente ligada ao tamanho da família, assim como aos recursos naturais 
renováveis que o meio ambiente proporciona. Por isso, além da propriedade 
da terra e da água, os camponeses são proprietários de outros meios de 
produção, como o serrote, o serrotão, a enxada, o terçado, o machado, a 
roladeira, a boca-de-lobo, o ancinho, a tarrafa, a malhadeira, o zagaia, o 
anzol, o caniço, o espeque, a canoa etc. 

 
A agricultura, realizada pelas comunidades caboclas, é de pequena escala e de 
subsistência em sua maioria. Ocorre, também, um grande número de consórcio entre 
culturas e com a vegetação nativa. Isso permite um impacto reduzido no ecossistema 
permitindo uma reciclagem acelerada da área. 
É a várzea o grande cinturão verde de Manaus, fornecendo frutas de sabor apreciado 
pela população urbana, tais como melancia e banana, e verduras como quiabo, alface, 
entre outras. Em todas as comunidades está presente a cultura da mandioca. A arte 
de fazer a farinha faz parte da cultura cabocla ribeirinha. 

3.4. O extrativismo 

O extrativismo de recursos da floresta é uma prática tão antiga quanto à ocupação da 
região amazônica. Um dos períodos definidos por Becker (1997, p. 11) de 
devassamentos compreende justamente o denominado de período de exploração das 
drogas do sertão. Neste, era o extrativismo vegetal, capitaneado pelos padres jesuítas 
das missões, a principal atividade econômica. Outra ligação histórica entre o 
extrativismo aos eventos de ocupação da Amazônia é a exploração do látex. Esse 
era, e ainda hoje é explorado de forma extrativista na floresta.  
A coleta do látex, tanto no passado, como nos dias de hoje, é uma atividade que 
depende da demanda externa. Foi no chamado período da borracha que se criou a 
civilização do látex, fincando marcas nas paisagens das cidades de Manaus e Belém, 
como o teatro da Paz, do mercado Ver-o-Peso em Belém e do teatro Amazonas e do 
Mercado Adolpho Lisboa em Manaus.   
O extrativismo florestal ganha força pela demanda hoje de essências usadas na 
indústria de cosméticos e de substâncias utilizadas na indústria farmacêutica.  

4. CONCLUSÃO 

Seguindo a concepção de um ecossistema complexo, não se pretende esgotar a 
temática do presente artigo e, também, não se pretende apresentar uma fórmula 
mágica para solucionar as mazelas ambientais e sociais que afligem a imensa 
Amazônia. Contudo, pretende-se aprofundar o conhecimento relativo às inter-relações 
que constituem o espaço geográfico do caboclo amazônico, tanto o espaço físico 
quanto o espaço psicológico, contribuindo, assim, para a difusão desse conhecimento. 
Essa difusão tem o intuito de servir de fonte de pesquisa para agentes públicos e 
privados que venham a atuar dentro do ecossistema. 
O meio ambiente que vive o caboclo amazônico é dominado pelo ritmo das águas dos 
rios. Todo o modo de vida do homem e da mulher da floresta se molda as vazantes e 
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cheias. Seus caminhos são marcados por paranás, igarapés, furos, ilhas, praias e 
lagos. Suas atividades econômicas estão diretamente ligadas ao ritmo dessas águas. 
A distinção entre três ecossistemas (iguapó, várzea e terra firme) é meramente 
didática. O seu ambiente é o todo. A floresta e o rio são elementos que se 
complementam e se articulam dentro de um modo de vida único onde se mistura 
ecologia e cultura. 
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RESUMO 

A região estuarina é um ambiente aquático de transição entre um rio e o mar e, por isso, é 
considerada um dos ambientes mais dinâmicos do planeta. Os estuários são altamente 
utilizados por comunidades pesqueiras, devido a sua grande produtividade. Dentre os 
impactos negativos da atividade pesqueira destaca-se a disposição inadequada dos resíduos, 
manutenção das embarcações e descarte de óleos e graxas. Tal prática vem sendo 
observada na Área de Proteção Ambiental – APA do Estuário do Rio Curu, o que motivou o 
desenvolvimento dessa pesquisa, a qual está em fase inicial e tem como objetivo identificar 
os impactos ambientais caudados pela atividade pesqueira no estuário do Rio Curu. A referida 
Unidade de Conservação fica inserida na divisa dos municípios de Paracuru e Paraipaba e é 
administrada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará – SEMA. A pesquisa faz 
parte de um dos projetos que estão em andamento nas atividades de gestão da APA.  O 
desenvolvimento do estudo se deu por meio do acompanhamento in loco das práticas 
pesqueiras; diálogo com pescadores e donos de embarcações (quinzenalmente, no período 
de março a agosto de 2017); realização de análises laboratoriais e atividades de educação 
ambiental. Os resultados preliminares permitiram entender que o estuário está sofrendo sérios 
impactos ambientais causados pela ação antrópica, principalmente em relação a presença de 
óleos e graxas na água do estuário, conforme constatado nas análises físico-químicas.  

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Estuários; Unidade de Conservação. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Os estuários são zonas de transição entre os ambientes terrestres e marinhos com 
variações espaciais e temporais contínuas proporcionando elevada produção 
biológica, grande riqueza e diversidade de espécies e formas de vida. Segundo Alves 
(2008), nesses ambientais onde há o encontro de águas de rios com o mar, é propício 
o desenvolvimento estrutural do manguezal, ecossistema costeiro característico de 
regiões tropicais e subtropicais. 
Kilca, Albert, Wolf (2011) destacam que as florestas de mangue são fontes de diversos 
serviços ambientais: ecológicos, econômicos e culturais, o que torna esse 
ecossistema frágil e eleva a sua necessidade de conservação. Os manguezais 
brasileiros são protegidos por diversos dispositivos legais. De acordo com o artigo 225 
da Constituição Federal de 1988, o manguezal por ser uma área de zona costeira é 
definido como Patrimônio Nacional. O referido ecossistema também é considerado 
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Área de Preservação Permanente – APP, conforme definido na Lei Nº 12.651/12, que 
institui o Novo Código Florestal Brasileiro (Brasil, 2012) 
Segundo Nóbrega (2013), a proteção do manguezal também é importante 
considerando que estes ambientes representam um papel importante no sequestro 
global de carbono, através do acumulo de carbono orgânico em solos. Alongi (2002); 
Mcleod et al. (2011, apud Nóbrega, 2013) ressaltam que apesar da importância das 
áreas úmidas costeiras, os levantamentos globais apontam que cerca de um terço 
destas áreas foram perdidas em função das atividades humanas (crescimento de 
áreas urbanas; desmatamento e atividades de aquicultura).     
Nas áreas estuarinas é rotineiro a prática de atividades pesqueiras, onde é comum a 
disposição inadequada dos resíduos gerados das atividades de pesca impactando 
negativamente as estruturas dos bosques dos manguezais (Souza, 2016). A 
disposição inadequada de resíduos também está relacionada a manutenção das 
embarcações, incluindo a troca de óleos lubrificantes. Tal prática vem sendo 
observada na Área de Proteção Ambiental – APA do Estuário do Rio Curu, o que 
motivou o desenvolvimento dessa pesquisa, a qual está em fase inicial e tem como 
objetivo identificar os impactos ambientais caudados pela atividade pesqueira no 
estuário do Rio Curu. 
A referida Unidade de Conservação fica inserida na divisa dos municípios de Paracuru 
e Paraipaba e é administrada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará 
– SEMA. Vale salientar que os óleos lubrificantes usados são considerados resíduos 
sólidos perigosos e deve-se seguir os procedimentos de logística reversa, conforme 
discorre a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 
2010). 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
2.1. A área estudada 

A Área de Proteção Ambiental - APA do Estuário do Rio Curu, é uma Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável criada pelo Decreto no 25.416 de 29/03/99, abrange 
uma área de 881,94 hectares e localiza-se na divisa dos municípios de Paracuru e 
Paraipaba, na costa oeste do Estado do Ceará, a 85 Km de Fortaleza.  
O Rio Curu, fronteira natural dos municípios de Paracuru e Paraipaba, está situado em uma 
planície aluvial plana com sedimentos de areia e argila. Segundo a Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará (Ceará, 2017), as peculiaridades ambientais do Estuário do Rio 
Curu, que o tornam de grande valor ecológico e turístico, justificou a criação da mencionada 
Unidade de Conservação, buscando a proteção e o equilíbrio ecológico deste recurso natural.  

2.2. Etapas da Pesquisa 

Esta pesquisa faz parte de um dos projetos que estão em andamento nas atividades 
de gestão da APA do Estuário do Rio Curu.  O desenvolvimento do estudo se deu por 
meio do acompanhamento in loco das práticas pesqueiras; diálogo com pescadores e 
donos de embarcações (quinzenalmente, no período de março a agosto de 2017); 
realização de análises laboratoriais e atividades de educação ambiental. 
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 Em relação as análises da qualidade da água do estuário do Rio Curu foram definidas 
quatro campanhas amostrais que estão sendo realizadas de forma bimestral, a 
primeira coleta foi realizada dia 21 de junho 2017 e as próximas campanhas serão 
realizadas nos meses de agosto, outubro e novembro do corrente ano.  

2.3. Ponto amostral e parâmetros analisados 

Para análise da qualidade da água foi definido um ponto amostral na Barra do Rio 
Curu, situado na coordenada geográfica 03º 24.721' S / 039º 03.305'' W. O local foi 
escolhido por ser o espaço onde os utilitários estacionam e realizam a manutenção 
das embarcações, gerando vários impactos negativos ao ambiente.  
A amostra foi analisada em relação a parâmetros bacteriológicos: coliformes 
termotolerantes e físico-químicos: Potencial Hidrogeniônico (pH), Cor, Salinidade, 
Condutividade, Turbidez e Substancias Solúveis em Hexano (óleos e graxas). As 
analises foram processadas segundo os métodos escritos em American Public Health 
Association - APHA (1997). O Quadro 1, a seguir, traz uma síntese das metodologias 
utilizadas. As análises foram processadas nos laboratórios Bacteriológico, Físico-
Químico e de Cromatografia da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE.  
 

Quadro 1 – Metodologias utilizadas das análises laboratoriais   

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS 

PARÂMETRO METODOLOGIA 

pH Potenciométrico 

Cor (mg Pt/L) Espectrofotométrico 

Turbidez Espectrofotométrico 

Salinidade Refratométrico 

Condutividade (mS/cm) Condutimétrico 

Substancias solúveis em hexano (óleos e graxas) Gravimétrico 

ANÁLISE BACTERIOLÓGICAS 

PARÂMETRO METODOLOGIA 

Coliformes termotolerantes Tubos Múltiplos 

Fonte: APHA (1997). 

 

2.4. Atividades de Educação Ambiental 

As atividades de educação ambiental foram desenvolvidas em parceria com a Colônia 
de Pescadores de Paracuru Z5 e a Capitania dos Portos do Ceará.  
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As atividades de educação ambiental foram realizadas em duas etapas: a primeiro 
etapa ocorreu dia 07 de maio de 2017, com a apresentação do projeto desenvolvido 
pela gestão da APA do Estuário do Rio Curu; a segunda etapa ocorreu dia 06 de 
agosto de 2017, uma palestra sobre a destinação correta dos resíduos sólidos (RS) 
gerados pela atividade de pesca e pela manutenção das embarcações, a segunda 
palestra foi sobre a retirada de embarcações encalhadas e abandonadas na Barra do 
Rio Curu.    

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Aspectos observados 

Na Barra do Rio Curu, assim como em outras regiões do Brasil a pratica pesqueira 
ocorre praticamente todos os dias da semana, mostrando que a pesca nesses 
ambientes ainda é uma atividade de subsistência que garante a alimentação de muitas 
famílias. 
Segundo a SEMA (2017), nos limites da APA do Estuário do Rio Curu existem 
comunidades que sobrevivem diretamente da utilização de seus recursos naturais, 
basicamente da pesca e da agricultura de subsistência. São as comunidades: Riacho 
Doce, Torrões, Crôa dos Pinhões, Poço Doce e Capim-Açu.   
No acompanhamento in loco das práticas pesqueiras o aspecto que mais chamou a 
atenção foi descarte inadequado de resíduos sólidos oriundos de diferentes fontes: 
resíduos oriundos da atividade pesqueira; resíduos gerados da manutenção das 
embarcações e atividades turísticas. Nas Figuras 2, 3 e 4 pode-se observar exemplos 
de resíduos identificados na área em estudado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 2 Resíduos deixados por frequentadores 
(Fonte: Foto tirada pelo autor em 26 de abril de 2017) 
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Figura – 2 Resíduos deixados por frequentadores 
(Fonte: Foto tirada pelo autor em 26 de abril de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 3 Resíduos oriundos da atividade de pesca 
(Fonte: Foto tirada pelo autor em 26 de abril de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 4 Embalagens de óleos lubrificantes usados na manutenção das embarcações 
(Fonte: Foto tirada pelo autor em 26 de abril de 2017) 

 descarte inadequado de resíduos sólidos nos corpos hídricos e em áreas de mangue 
podem causar vários impactos negativos nesses ecossistemas (Silva-Cavalcanti et 
al., 2009). O prejuízo ao ambiente ainda é maior quando se trata de resíduos 
perigosos, por exemplo, óleos lubrificantes usados que são gerados na manutenção 
das embarcações (Figura 4). 
Em diálogos com frequentadores da Barra do Rio Curu e com pescadores não 
usuários de embarcações a motor, constatou-se que muitas vezes o óleo lubrificante 
usado é lançado no próprio corpo hídrico ou próximo a área de mangue, outro destino 
é levar o óleo lubrificante usado para reutilizar o resíduos para pintar caibros de 
madeira, como proteção contra insetos.  

3.2. Análises Laboratoriais 

Os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas da água do estuário do 
Rio Curu, estão demonstrados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultado das análises laboratoriais   

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS 
PARÂMETRO RESULTADO PADRÃO* 

pH 8,0 6,5 - 8,5 
Cor (mg Pt/L) 34 - 

Salinidade 36 ≥ 30 

Turbidez 4,5 Ausente 

Condutividade (mS/cm) 54,7 - 

Subst. solúveis em hexano (óleos e graxas) 8,8 Virtualmente 
ausente 

ANÁLISE BACTERIOLÓGICAS 
PARÂMETRO RESULTADO PADRÃO* 

Coliformes termotolerantes 0 1000 

*Padrões estabelecidos pela Resolução CONAMANº 357/05, para águas salinas classe 1.   

Fonte: SEMACE (2017). 

 

Os parâmetros foram avaliados de acordo com os valores limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA Nº 357/05, para águas salinas classe 1. É importante ressaltar 
que a pesquisa está em fase inicial e os dados são referentes apenas a primeira 
campanha, não permitindo ainda uma interpretação completa da qualidade da água, 
no entanto, dentre as análises efetuadas os parâmetros Turbidez e Substâncias 
Solúveis em Hexano (óleos e graxas) estão em desacordo com os padrões 
estabelecido pela legislação. Tal resultado pode ser justificado pela forte presença de 
atividades de manutenção de embarcações envolvendo a troca do óleo lubrificante 
usado sem o devido cuidado, ocorrendo derramamento de óleo no corpo hídrico.  
Em relação a elevada concentração de salinidade pode ser explicada pela influência 
das marés no local onde foi coletada a amostra, resultado semelhante foi apresentado 
por Moura et al. (2014) em pesquisa também desenvolvida em área estuarina. As 
análises bacteriológicas apresentaram resultado negativo para Coliformes 
Termotolerantes. 

3.3. Educação Ambiental 

As atividades de sensibilização ambiental foram realizadas em duas etapas, na 
primeira etapa as gestoras da APA do Estuário do Rio Curu apresentaram o projeto à 
pescadores e donos de embarcações (Figura 5). O projeto teve uma boa aceitação e 
os participantes se colocaram disponíveis a contribuir com a pesquisa, para que este 
alcance de forma satisfatória os seus objetivos. 
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Fonte: SEMACE (2017). 

 

Os parâmetros foram avaliados de acordo com os valores limites estabelecidos na 
Resolução CONAMA Nº 357/05, para águas salinas classe 1. É importante ressaltar 
que a pesquisa está em fase inicial e os dados são referentes apenas a primeira 
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atividades de manutenção de embarcações envolvendo a troca do óleo lubrificante 
usado sem o devido cuidado, ocorrendo derramamento de óleo no corpo hídrico.  
Em relação a elevada concentração de salinidade pode ser explicada pela influência 
das marés no local onde foi coletada a amostra, resultado semelhante foi apresentado 
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Termotolerantes. 

3.3. Educação Ambiental 

As atividades de sensibilização ambiental foram realizadas em duas etapas, na 
primeira etapa as gestoras da APA do Estuário do Rio Curu apresentaram o projeto à 
pescadores e donos de embarcações (Figura 5). O projeto teve uma boa aceitação e 
os participantes se colocaram disponíveis a contribuir com a pesquisa, para que este 
alcance de forma satisfatória os seus objetivos. 

 

 

 

 A segunda etapa consistiu na realização de palestras onde os utilitários da Barra do 
Rio Curu foram orientados quanto ao destino correto dos resíduos sólidos. Os 
participantes também foram orientados quanto a resolução CONAMA 362/2005 que 
dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 
contaminado (Figura 6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Apresentação do projeto para os pescadores e donos de embarcações 

(Fonte: Foto tirada pelo autor em 7 de maio de 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6 – Palestra sobre o destino correto dos resíduos sólidos 
(Fonte: Foto tirada pelo autor em 06 de agosto de 2017) 

 

Os pescadores relataram que seria um desafio a introdução de novas hábitos quanto 
destinação correta dos resíduos sólidos, mas reconheceram a importância da 
mudança de comportamento para assim contribuírem para conservação daquele 
ambiente de onde retiram o sustendo de sua família.  
 

275



 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares mostraram que a Barra do Rio Curu está sofrendo sérios 
impactos ambientais causados pela ação antrópica, principalmente em relação a 
presença de óleos e graxas na água do estuário, conforme constatado nas análises 
físico-químicas. Faz-se necessário a realização de pesquisa mais aprofundada com a 
identificação quantitativa e qualitativa dos resíduos, bem como verificar a densidade 
de plântulas entre as áreas impactadas pela destinação inadequada de resíduos 
sólidos e compará-la com manguezais conservados.  
Vale salientar que como forma de proteger os manguezais e todos os ambientes 
costeiros é importante intensificar as ações de educação ambiental e incentivar a 
implementação do plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos, que 
deve conter dentre outras ações, a limpeza diária de praias e o acompanhamento dos 
resíduos gerados pelos portos pesqueiros. 

5. REFERÊNCIAS 

Alves, S. N. (2008) Ecofisiologia do manguezal: Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos. Aracajú- SE: Degrase.  

APHA - American Public Health Association (2005). Standard methods for the 
examination of water and waste water. 22ª ed. New York: Ed. APHA. 

Brasil (2010). Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá 
outras providências. Congresso Nacional, D.O.U. 03/08/2010, Brasília - DF. 

Brasil (2012). Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Estabelece o código florestal e dá 
outras providências. D.O.U 25/05/2012, Brasília-DF. 

Brasil (2009). Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
CONAMA. Resolução CONAMA nº 357/2009. Congresso Nacional, D.O. U 
18/03/2005. 

Brasil (2005). Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
CONAMA. Resolução CONAMA nº 362/2005. Congresso Nacional, D.O. U 
27/06/2005. 

Kilca, R. V.; Alberti, L. F.; Souza, A. M.; Wolf, L. (2011). Estrutura de uma floresta de 
mangue na Baía da Babitonga, São Francisco do Sul, SC. Rev. Ciência e Natura, v. 
33, n. 2, p. 57-72. 

Moura, M. de L; Lopes, J. L de S; Zanella, M. E; Sales, C. L. (2014). A qualidade da 
água como indicador ambiental no complexo lacustre costeiro da Sapiranga-
Fortaleza/CE. Revista de Geografia (UFPE) V. 31, No. 1. 

Nóbrega, G. N. (2013). Blue Carbon em solos de manguezais do semiárido: 
importância, métodos de quantificação e emissão de gases C-CO2.  Dissertação 
(Mestrado em Agronomia), Universidade Federal do Ceará. 

276



 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares mostraram que a Barra do Rio Curu está sofrendo sérios 
impactos ambientais causados pela ação antrópica, principalmente em relação a 
presença de óleos e graxas na água do estuário, conforme constatado nas análises 
físico-químicas. Faz-se necessário a realização de pesquisa mais aprofundada com a 
identificação quantitativa e qualitativa dos resíduos, bem como verificar a densidade 
de plântulas entre as áreas impactadas pela destinação inadequada de resíduos 
sólidos e compará-la com manguezais conservados.  
Vale salientar que como forma de proteger os manguezais e todos os ambientes 
costeiros é importante intensificar as ações de educação ambiental e incentivar a 
implementação do plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos, que 
deve conter dentre outras ações, a limpeza diária de praias e o acompanhamento dos 
resíduos gerados pelos portos pesqueiros. 

5. REFERÊNCIAS 

Alves, S. N. (2008) Ecofisiologia do manguezal: Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos. Aracajú- SE: Degrase.  

APHA - American Public Health Association (2005). Standard methods for the 
examination of water and waste water. 22ª ed. New York: Ed. APHA. 

Brasil (2010). Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá 
outras providências. Congresso Nacional, D.O.U. 03/08/2010, Brasília - DF. 

Brasil (2012). Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Estabelece o código florestal e dá 
outras providências. D.O.U 25/05/2012, Brasília-DF. 

Brasil (2009). Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
CONAMA. Resolução CONAMA nº 357/2009. Congresso Nacional, D.O. U 
18/03/2005. 

Brasil (2005). Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
CONAMA. Resolução CONAMA nº 362/2005. Congresso Nacional, D.O. U 
27/06/2005. 

Kilca, R. V.; Alberti, L. F.; Souza, A. M.; Wolf, L. (2011). Estrutura de uma floresta de 
mangue na Baía da Babitonga, São Francisco do Sul, SC. Rev. Ciência e Natura, v. 
33, n. 2, p. 57-72. 

Moura, M. de L; Lopes, J. L de S; Zanella, M. E; Sales, C. L. (2014). A qualidade da 
água como indicador ambiental no complexo lacustre costeiro da Sapiranga-
Fortaleza/CE. Revista de Geografia (UFPE) V. 31, No. 1. 

Nóbrega, G. N. (2013). Blue Carbon em solos de manguezais do semiárido: 
importância, métodos de quantificação e emissão de gases C-CO2.  Dissertação 
(Mestrado em Agronomia), Universidade Federal do Ceará. 

 

 

 

Silva-Cavalcanti, J. S.; Araújo, M. C. B.; Costa, M. (2009) Plastic litter on an urban 
beach – a case study in Brazil. Waste Management & Research, Brasil, n. 27, p. 93–
97. 

Souza, K. N. de. (2016). Resíduos Sólidos em Manguezais no Ceará: o uso da 
estrutura Vegetal dos Bosques para o monitoramento ambiental Dissertação 
(Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental), Instituto de Educação do Ceará, 
Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277



 

 

 

 IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DE DESMATAMENTO NO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL DAS DUNAS DA SABIAGUABA  

 
Luana Adriano Araújo 

Instituto Verdeluz 
luana.adriano88@gmail.com 

Beatriz Azêvedo de Araújo 
Instituto Verdeluz 

 
 
RESUMO 
 
Apresenta a estrutura histórico-normativa do reconhecimento do Direito ao Meio-
ambiente ecologicamente equilibrado enquanto motivador da fixação de espaços 
territoriais especialmente protegidos. Aponta as peculiaridades da modalidade de 
Unidade de Conservação de Proteção Integral do tipo Parque, elencando os Parques 
Nacionais, Estaduais e Municipais do Ceará. Por fim, disserta sobre as consequências 
jurídicas advindas de situação de desmatamento perpetrada em área pertinente ao 
Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Desmatamento; Tríplice Responsabilidade; Parque Municipal 
das Dunas da Sabiaguaba. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Previsto enquanto uma prerrogativa de natureza difusa, o Direito ao Meio-Ambiente 
ecologicamente equilibrado não prescinde de uma atuação positiva do Estado, 
ensejando a premência de uma ação eficaz e contundente das instâncias 
responsáveis no sentido de coibir atividades atentatórias à natureza. Tais medidas 
restam efetivadas, sobretudo, em face de uma tutela jurídica do meio-ambiente, cujo 
desiderato reside, em última instância, na preservação das condições naturais de 
forma intergeracional, resguardando a sobrevivência das atuais e futuras gerações.  
Tendo em vista, portanto, a urgência de se fazer cessar atividades geradoras de 
impacto, esta investigação almeja elucidar a tríplice responsabilidade delineada em 
face do desmatamento no Parque Natural Municipal de Dunas da Sabiaguaba, de 
forma a evidenciar quais as consequências jurídicas advindas de tal dano ambiental. 
Nesse contexto, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, documental e 
jurisprudencial, de forma a elucidar os contornos das responsabilidades cotejadas, 
aportando-se, ainda, registro fotográfico efetivado pelas autoras em visita à região 
impactada.  
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2. PARQUES NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: CONTORNOS JURÍDICO-
AMBIENTAIS NO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Consubstanciada segundo um modelo conservacionista de delimitação de poligonais 
especialmente protegidas16, a arquitetura brasileira protetiva do meio-ambiente 
fundamenta-se na noção de que “alteração e domesticação de toda a biosfera pelo 
ser humano é inevitável, sendo necessário e possível conservar pedaços do mundo 
natural em seu estado originário, antes da intervenção humana” (Arruda, 1999, p. 83).  
Pautada historicamente sob uma concepção esteticista, a legislação aplicada à 
conservação no âmbito do sistema jurídico brasileiro considera, em sua raiz, conceitos 
atrelados à beleza enquanto fator preponderante o estabelecimento de áreas de 
especial proteção ambiental. Nesse sentido, aponta Brito (2000, p. 56-58):  
 

Os primeiros parques nacionais do Brasil estavam vinculados ao conceito de 
monumentos públicos naturais, segundo a Constituição de 1937, e visavam 
resguardar porções do território nacional que tivessem valor científico e 
estético (...) Até meados da década de setenta, o Brasil não possuía 
estratégia nacional global para selecionar e planejar as unidades de 
conservação, fosse por meio de legislação básica ou por declaração política. 
As unidades de conservação, até então, justificavam-se pela beleza cênica 
que possuíam. 

 
Modificando substancialmente a sistemática de proteção ambiental promanada da 
ordem jurídica brasileira, a Constituição de 1988 – primeira a tratar deliberadamente 
da questão ambiental (Silva, 2009, p. 46) - qualificou, em seu artigo 225, o meio-
ambiente ecologicamente equilibrado enquanto bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida, configurando-se sua preservação e defesas 
enquanto atividades de incumbência do Poder público e da coletividade17 (Brasil, 
2016). Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe, segundo o § 1º, III, do 
artigo 225,  ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a permissão 

                                                           
16 A despeito de este trabalho não ter por desiderato a elucidação preservacionismo e 
conservacionismo, necessário destacar que a matriz histórica da criação de unidades de conservação 
remonta à corrente preservacionista. Nesse sentido, Jatobá et al (2009, p. 51) apontam que “os 
preservacionistas ou protecionistas defendiam a reserva de áreas territoriais específicas para a 
proteção integral da natureza. A partir de suas propostas são criados os primeiros parques nacionais, 
dentre eles o de Yellowstone, em 1872 nos EUA, o primeiro do mundo. O conservacionismo, por sua 
vez, fortaleceu-se na virada do século XX. É uma resposta à aceleração do processo de industrialização 
que, além da Inglaterra, disseminou-se também por outras nações européias e tomou impulso nos EUA 
após a Guerra da Secessão. Embora com propostas muito semelhantes, preservacionistas e 
conservacionistas se diferenciavam pelo enfoque que os primeiros davam à criação de reservas 
naturais, enquanto os últimos se preocupavam também com a relação homem-meio ambiente no meio 
urbano.”. 
17 Destaque-se, ainda, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser resguardado de 
forma intergeracional, como bem aponta o preceito insculpido no artigo 225. A este teor, Fiorillo (2013) 
aponta que “é a primeira vez que a Constituição Federal se reporta a direito futuro, diferentemente 
daquela ideia tradicional do direito de sucessão previsto no Código Civil. Portanto, a responsabilidade 
de tutela dos valores ambientais não diz somente respeito às nossas existências, mas também ao 
resguardo das futuras gerações”.  
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para alteração a supressão condicionada ao aval legislativo, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.   
Tendo em vista, portanto, a relevância da regulamentação de tais territórios 
especialmente protegidos18, instituiu-se por meio da Lei nº. 9.985/2000, o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, cujo desiderato alberga, dentre outros 
objetivos, a contribuição para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais (art. 4º, III), a proteção e a utilização dos princípios e práticas 
de conservação da natureza no processo de desenvolvimento (art. 4º, V) e a proteção 
das características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural (art. 4º, VII).  
De acordo com o art. 7º deste diploma, as Unidades de Conservação podem ser 
qualificadas enquanto de Proteção Integral e de Uso Sustentável, sendo qualificado 
enquanto pertinente à primeira estirpe o Parque Nacional (art. 8º, III). O objetivo 
fundamental desta espécie de UC reside - de acordo com o artigo 11, caput, de 
mencionada lei - na preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 
em contato com a natureza e de turismo ecológico.  
Ressalte-se que, em sendo tal unidade de conservação instituída por entes 
federativos estaduais e municipais, a categoria passa a ser, respectivamente, de 
Parque Estadual e de Parque Municipal, resguardando-se os mesmos objetivos 
previstos no tocante ao Parque Nacional (art. 11, § 4°). Por fim, impende destacar as 
áreas integrantes da poligonal qualificada como Parque são “de posse e domínio 
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 
desapropriadas” (art. 11, § 1°)19.  

                                                           
18 Milaré (2007, p. 651) aponta que as Unidades de Conservação elencadas na Lei Nº. 9.985/2000 
qualificariam-se enquanto “típicas”, não representando, assim, a exclusão das áreas “atípicas” que, 
embora não expressamente arroladas, apresentam características pertinentes ao conceito enunciado 
no art. 2º, I, de referido diploma.  
19 No ensejo, importante ressalvar que a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de não 
considerar o valor de áreas livremente exploráveis na desapropriação de Áreas de Preservação 
Permanente, consideradas aquelas destacadas no art. 4º do Código Florestal – dentre as quais as 
restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Nesse sentido: PROCESSUAL 
CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MATAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. COBERTURA VEGETAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. INDENIZAÇÃO. MP 2.027-
40/2000. APLICABILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. As matas de preservação 
permanente, por serem insuscetíveis de exploração econômica, não são objeto de indenização em 
sede de ação desapropriatória. Precedentes. 2. Inexistindo prova de exploração econômica dos 
recursos vegetais, não há por que cogitar de indenização em separado da cobertura florística. 
Precedentes. 3. A área desapropriada correspondente à parcela destinada à reserva legal é 
indenizável, todavia por um valor inferior àquele pago à área livremente explorável. (...) (STJ - REsp: 
403571 SP 2001/0187911-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 
04/08/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:  --> DJ 29/08/2005 p. 239). PROCESSUAL 
CIVIL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇAO DIRETA - MATAS DE PRESERVAÇAO 
PERMANENTE - INDENIZAÇAO - IMPOSSIBILIDADE - PROIBIÇAO DE EXPLORAÇAO 
ECONÔMICA - LEI 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL)- JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA - 
TERMO"A QUO"- IMISSAO NA POSSE - SÚMULA 69/STJ - VIOLAÇAO AO ART. 535 DO CPC NAO 
CONFIGURADA - PRECEDENTES. - Não basta ao recorrente especial alegar a nulidade do acórdão 
dos aclaratórios. É necessário que indique precisamente o ponto omisso, contraditório ou obscuro do 
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permanente, por serem insuscetíveis de exploração econômica, não são objeto de indenização em 
sede de ação desapropriatória. Precedentes. 2. Inexistindo prova de exploração econômica dos 
recursos vegetais, não há por que cogitar de indenização em separado da cobertura florística. 
Precedentes. 3. A área desapropriada correspondente à parcela destinada à reserva legal é 
indenizável, todavia por um valor inferior àquele pago à área livremente explorável. (...) (STJ - REsp: 
403571 SP 2001/0187911-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 
04/08/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:  --> DJ 29/08/2005 p. 239). PROCESSUAL 
CIVIL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇAO DIRETA - MATAS DE PRESERVAÇAO 
PERMANENTE - INDENIZAÇAO - IMPOSSIBILIDADE - PROIBIÇAO DE EXPLORAÇAO 
ECONÔMICA - LEI 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL)- JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA - 
TERMO"A QUO"- IMISSAO NA POSSE - SÚMULA 69/STJ - VIOLAÇAO AO ART. 535 DO CPC NAO 
CONFIGURADA - PRECEDENTES. - Não basta ao recorrente especial alegar a nulidade do acórdão 
dos aclaratórios. É necessário que indique precisamente o ponto omisso, contraditório ou obscuro do 

 

 

 

De acordo com a Tabela Consolidada das Unidades de Conservação, existem 399 
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais no Brasil, ocupando uma área de 361.795 
Km² (MMA, 2017). No Ceará, é possível identificar oito Parques, sendo 5 de gestão 
estadual, dois de gestão federal e um de gestão municipal, conforme elencado no 
quadro abaixo:  
 

Quadro 1 – Parques Estaduais, Nacionais e Municipais no Estado do Ceará 
PARQUES ESTADUAIS, NACIONAIS E MUNICIPAIS NO CEARÁ20 

 Parque Área Plano de 
Manejo Conselho Gestor Municípios 

Abrangidos 

P 

a 

r 

q 

u 

e 

s 

  

E 

s 

t 

a 

u 

a 

i 

s 

Parque 
Estadual 

Botânico do 
Ceará 

 1,9854 
km² Não Possui 

Criado pela Portaria 
nº 257/2015, com 

competência 
consultiva. Em 
funcionamento, 

porém sem agenda 
divulgada. 

Caucaia 

Parque 
Estadual das 
Carnaúbas 

99,9955 
km² Não possui Não possui Granja e Viçosa do 

Ceará 

Parque 
Estadual do 

Rio Cocó 

15,7241 
km² Não possui. Não possui. Maracanaú, Pacatuba e 

Fortaleza 

Parque 
Estadual 

Marinho da 
Pedra da 

Risca do Meio 

37,1602 
km² Não possui. 

Criado pela Portaria 
nº 312/2015, com 

competência 
consultiva. Em 
funcionamento, 

porém sem agenda 
divulgada. 

Parque Marinho, 
distância aproximada de 

18,5 km do Porto do 
Mucuripe em 
Fortaleza/CE. 

Parque 
Estadual Sítio 

Fundão 

0,9498 
km² Não possui 

Criado pela Portaria 
nº 256/2015, com 

competência 
consultiva. Em 
funcionamento, 

porém sem agenda 
divulgada. 

Crato 

                                                           
v. aresto. - As matas de preservação permanente, insuscetíveis de exploração econômica por força de 
lei, não são indenizáveis. - Os juros compensatórios só incidem na desapropriação direta a partir da 
imissão na posse. - Recurso especial conhecido e provido." (Segunda Turma, REsp n. 153.661/SP, 
relator Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20.6.2005.) 
20 Dados de área, existência de plano de manejo e abrangência municipal obtidos por meio do Cadastro 
Nacional de Unidades de Conservação. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-
protegidas/cadastro-nacional-de-ucs>. Informações acerca da competência de Conselhos Gestores e 
divulgação de agenda obtidas por meio do site do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade e Canal Urbanismo e Meio-Ambiente. Disponível em 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros>; < 
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/>. Acesso em: 22 jun. 2017. 
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Pa
rq
ue
s 

Na
cio
nai
s 

Parque 
Nacional de 
Jericoacoara 

88,6285 
km² 

Aprovado por 
Portaria nº 

84, de 
21/10/2011 

Criado pela Portaria 
nº 159/2002, com 

competência 
consultiva. Em 
funcionamento, 

porém sem agenda 
divulgada 

Cruz e Jijoca de 
Jericoacoara 

Parque 
Nacional de 

Ubajara 

62,6942 
km² 

Aprovado  
por Portaria 
nº 170 de 24 
de dezembro 

de 2002 

Criado pela Portaria 
nº 23/2006. com 

competência 
consultiva. Em 
funcionamento, 

porém sem agenda 
divulgada. 

Frecheirinha,Ibiapina, 
Tianguá, Ubajara 

Pa
rq
ue
s 

Mu
nic
ipa
is 

Parque 
Natural 

Municipal das 
Dunas da 

Sabiaguaba 

4,6793 
km² 

Aprovado por 
Resolução nº 
07/2011, de 
27/09/2011 

Criado por Decreto 
nº 12970/2012, com 

competência 
consultiva e 

deliberativa. Em 
funcionamento e 

com agenda 
divulgada21. 

Fortaleza 

Fonte: MMA/ICMBIO/SEUMA. Elaborado pelas autoras.  

Como pode se inferir pela tabela formulada, o Parque Natural Municipal das Dunas da 
Sabiaguaba é o único Parque Municipal com Plano de Manejo aprovado, bem como 
consiste na única Unidade de Conservação de Proteção Integral com Conselho Gestor 
de competência deliberativa, com agenda divulgada em site oficial. Nada obstante, tal 
qualificação não exime a área continente nesta poligonal de depredações 
ambientais22. 

3. DUNAS DA SABIAGUABA: ÁREA LOCALIZADA EM PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ZONA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL  

O Parque Natural Municipal de Dunas da Sabiaguaba e a Área de Proteção Ambiental 
da Sabiaguaba são unidades de conservação do Município de Fortaleza, criadas em 
2006, respectivamente pelos Decretos n. 11986/2006 e 11987/2006, considerando a 
urgência de resguardar os resquícios de dunas da região Metropolitana de Fortaleza. 
Com o advento do Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza, por meio da 
Lei Complementar n. 62/2009, a área das unidades de conservação passou a receber 
também proteção do direito urbanístico. O Parque foi classificado como Zona de 
                                                           
21 Divulgação de agenda em site de canal de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, chamado Canal 
Urbanismo e meio-ambiente, no qual é possível localizar as datas de realização de reuniões ordinárias 
do Conselho Gestor da Sabiaguaba em 23 de junho de 2017 e em 17 de fevereiro de 2017.  
<https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br> . Acesso em: 22 jun 2017.  
22 Conforme apontado por Bueno e Ribeiro (2007, online, parques “localizados nas zonas urbanas das 
cidades representam um constante despertar, onde o processo de desenvolvimento é bastante 
acelerado o que pode ocasionar a instalação e ocupação ilegal de terras, tendo como consequência o 
desmatamento”.  
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desmatamento”.  

 

 

 

Preservação Ambiental 3 (ZPA3), destinada à preservação dos ecossistemas e dos 
recursos naturais (art. 63). Por sua vez, a APA foi considerada Zona de Interesse 
Ambiental (ZIA), áreas originalmente impróprias à ocupação do ponto de vista 
ambiental, com incidência de atributos ambientais significativos em que a ocupação 
ocorreu de forma ambientalmente inadequada (art. 72). 
Conforme previa o decreto de criação das unidades de conservação, foi aprovado 
Plano de Manejo em 2010, o qual já alertava para as atividades antrópicas causadoras 
de degradação do Parque de Dunas23. Por fim, em 2012, foi criado, por meio do 
Decreto n. 12.970/2012, o Conselho Consultivo e Deliberativo das Unidades de 
Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável da Sabiaguaba, completando 
o arcabouço jurídico de proteção à área.  
Importante ressaltar que, conquanto não conste como no rol de Áreas de Preservação 
Permanente, da Lei nº 12.651/2012, que previu o Novo Código Florestal – na 
contramão do anteriormente preceituado no art. 3º da Lei Nº. 4771, de 15 de setembro 
de 1965 -, a superveniência desta legislação não revogou tacitamente a Resolução 
Nº. 303/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente), que define como 
APP qualquer área de duna, vegetada ou não, em virtude de sua “a função 
fundamental das dunas na dinâmica da zona costeira, no controle dos processos 
erosivos e na formação e recarga de aquíferos” e sua “excepcional beleza cênica e 
paisagística das dunas, e a importância da manutenção dos seus atributos para o 
turismo sustentável”24.  
Em consonância com o projeto de valorização imobiliária do setor sudeste de 
Fortaleza, onde se insere a Sabiaguaba, o Município de Fortaleza e o Governo do 
Estado do Ceará têm investido em obras de infraestrutura que possibilitem uma "nova 
forma de morar": perto do verde e em constante contato com a natureza (Santos, 
2011). Além disso, a não desapropriação, por inexistência de destinação 
orçamentária, da área do Parque corroboram o entendimento errôneo de que os 
proprietários podem dispor de sua propriedade privada em detrimento da legislação. 

4. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PARQUE: RESPONSABILIDADE JURÍDICA 
PELO DANO PERPETRADO 

Tendo em vista a já destacada relevância ambiental e ecossistêmica da área 
pertinente ao Parque Natural Municipal de Dunas da Sabiaguaba, passa-se a elucidar 
as consequências jurídicas da prática de desmatamento – ilustrada na Figura 1, 
registrada em 15 de maio de 2017 - hodiernamente verificada na região por membros 

                                                           
23 O Plano de Manejo das Unidades de Conservação da Sabiaguaba chama atenção para o fato de 
que, à época de sua publicação, 12% (doze por cento) da área do Parque já se encontrava degradada 
devido a atividades antrópicas, dentre as quais já se destacava o desmatamento para fins imobiliários. 
24 Nesse sentido, destacamos entendimento Ministro Herman Benjamin: "o novo Código Florestal não 
pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, 
tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de 
proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 
constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e 
restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)."  (STJ - REsp: 1462208 SC 
2014/0149502-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) 
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do Instituto Verdeluz, nativos da Comunidade Boca da Barra e membros do 
Laboratório de Estudos em Habitação da UFC.  
 

 Figura 1 – Placa de delimitação de “Propriedade Privada” em terreno desmatado no Parque de 
Duanas de Sabiaguaba 

(Fonte: Acervo dos autores, mai. 2017)  
 

 
Outrossim, cumpre destacar que a área cujos caracteres ambientais restaram 

vilipendiados em face do quadro fático narrado localiza-se dentro do perímetro 
demarcado como Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba, conforme 
Decreto Nº. 11.986 de 20 de fevereiro de 2006. Conforme se pode ver no mapa (Figura 
2), o citado perímetro configura-se, também, como área de Zona de Preservação 
Ambiental. 

Qualificada por sua dissonância com o constante na legislação correlata à 
manutenção de áreas de parque, a situação narrada demanda a tomada imediata de 
medidas que, para além de fazer cessar a ilegalidade já ocorrida, promova a 
recuperação de todos os caracteres naturais depredados. Isto posto, considerando o 
§ 3º do art. 225, que comanda a aplicação de sanções penais e administrativas, além 
da reparação de danos, a pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por lesão ao meio-
ambiente, é imprescindível que as devidas providências sejam de plano efetivadas, 
com vistas a cessar a grave ameaça à manutenção do equilíbrio ambiental local. Neste 
sentido, Fiorillo (2013): 

 
O art. 225, § 3º, da Constituição Federal previu a tríplice responsabilidade do 
poluidor (tanto pessoa física como jurídica) do meio ambiente: a sanção 
penal, por conta da chamada responsabilidade penal (ou responsabilidade 
criminal), a sanção administrativa, em decorrência da denominada 
responsabilidade administrativa, e a sanção que, didaticamente poderíamos 
denominar civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de 
reparar danos causados ao meio ambiente. 
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Figura 2 – Mapa indicando o perímetro de desmatamento dentro da zona de ZPA 
(Fonte: Laboratório de Estudos em Habitação da UFC)  

 
Tendo em vista, portanto, a gravidade da situação narrada, analisa-se, nesta seção, 
as implicações jurídicas da ação perpetrada, considerada a tríplice responsabilidade 
característica a condutas atentatórias à área qualificada por sua especial relevância 
ambiental.  

3.1. Responsabilidade penal 

No caso narrado, a conduta de desmatamento de área de parque enquadra-se no tipo 
penal qualificado pelo artigo 40 da Lei Nº. 9.605/1998, que apena a atitude que cause 
dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 
do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização, 
com reclusão, de um a cinco anos25. 

                                                           
25 Neste sentido, têm decidido as cortes nacionais no sentido de aplicar a pena cominada ainda diante 
da inexistência de regularização fundiária e desapropriação de imóveis. Destaque-se, neste sentido: 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 40 DA LEI Nº 9.605/98. 
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO EVIDENCIADO. 1. O art. 40 da Lei nº 9.605/98, consistente 
em "causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação", trata de crime material, que depende 
da ocorrência de resultado naturalístico para se caracterizar, ou seja, da efetiva causação de dano, 
direto ou indireto, à unidade de conservação. É delito de perigo abstrato, pois o prejuízo ao meio 
ambiente é presumido caso a conduta seja praticada. 2. O art. 15, § 1º, da Lei 9.985/2000, que 
regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, e institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza, dispõe que a Área de Proteção Ambiental é constituída por 
terras públicas ou privadas. O Parque Nacional da Serra da Canastra, unidade de conservação de 
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Cumpre sublinhar ainda que a conduta danosa restou perpetrada especificamente em 
detrimento de vegetação fixadora de dunas, de forma a persistirem os elementos 
típicos caracterizadores do tipificado no art. 50 do Lei Nº.9.605/1998, que comina pena 
de detenção de três meses a um ano e multa aqueles que destruírem ou danificarem 
“florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de 
mangues, objeto de especial preservação”. Destaque-se, ademais, que de acordo 
com o artigo 15, inciso II, alíneas a) e e), do mesmo diploma constituem circunstâncias 
agravantes da pena ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária 
atingindo área de unidade de conservação. 
Conferindo ainda maior gravidade à conduta, ressalte-se que os intuitos visados pelos 
infratores pauta-se no locupletamento pecuniário, em face do qual o desmatamento 
constitui apenas um meio para a obtusa conduta de venda de área de domínio pública, 
em conformidade com o artigo 11, § 1º, da Lei Nº. 9.985/2000. Destarte, a conduta 
enquadra-se ainda no tipo penal constante no artigo 50 da Lei Nº.  6.766/1979: 
 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. I - dar início, de 
qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins 
urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo 
com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, 
Estados e Municipíos; (...) Parágrafo único - O crime definido neste artigo é 
qualificado, se cometido. I - por meio de venda, promessa de venda, reserva 
de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de 
vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro 
de Imóveis competente. Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa 
de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País.  

 
Destaquemos, pelo exposto, a urgência de instauração de persecução criminal que 
averigue a conduta cotejada, considerando-se, ademais, o caráter público 
incondicionado da aça penal instaurada em face de ilícitos ambientais, em 
conformidade com o art. 26 da Lei n. 9.605/98. Identifica-se, no caso em tela, portanto, 
os fatores motivadores da previsão de responsabilidade penal pelo constituinte, qual 
seja a existência de ações que tenham maior repercussão social e ambiental, 
demandando uma intervenção mais severa do Estado (Fiorillo, 2013). 

                                                           
proteção integral, foi criado pelo Decreto 70.335/72 e tem área de 200.000ha. O Decreto nº 99.274/90, 
por sua vez, dispõe, em seu art. 27, que "nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num 
raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas 
editadas pelo Conama". 3. O fato de o Poder Público ainda não ter efetivado a regularização fundiária 
de toda a área de 200.000ha do Parque Nacional da Serra da Canastra não significa que as 
propriedades privadas abrangidas nele, ou na respectiva zona de amortecimento, possam fazer uso 
incompatível do espaço, pois estão sujeitas a limitações ambientais e sociais. A questão ambiental não 
pode ser interpretada de modo meramente patrimonialista. 4. Evidenciada, pelo laudo pericial realizado, 
a existência de impacto ambiental negativo, causador de dano efetivo atual ou de repercussão futura à 
fauna, flora ou cursos de água da região na qual ocorreu o desmatamento, verifica-se não ser atípica 
a conduta do réu. 5. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas nos autos pelos 
documentos acostados e declarações testemunhais. (TRF-1 - ACR: 1681 MG 0001681-
59.2009.4.01.3804, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 
25/03/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1202 de 12/04/2013)  
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Cumpre sublinhar ainda que a conduta danosa restou perpetrada especificamente em 
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atingindo área de unidade de conservação. 
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Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. I - dar início, de 
qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins 
urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo 
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de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País.  

 
Destaquemos, pelo exposto, a urgência de instauração de persecução criminal que 
averigue a conduta cotejada, considerando-se, ademais, o caráter público 
incondicionado da aça penal instaurada em face de ilícitos ambientais, em 
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os fatores motivadores da previsão de responsabilidade penal pelo constituinte, qual 
seja a existência de ações que tenham maior repercussão social e ambiental, 
demandando uma intervenção mais severa do Estado (Fiorillo, 2013). 
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3.2. Responsabilidade Cível  

Destaque-se que, para além da tipicidade penal destacada, em face da qual incorre 
nas penas citadas o infrator, deverá este ainda reparar civelmente os efeitos danosos 
de sua conduta. Nesse sentido o artigo 14, § 1º, da Lei Nº. 6.938/1981 impõe ao 
responsável, independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparação 
dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Do 
preceito destacado, infere-se que a responsabilidade civil pelos danos causados ao 
meio-ambiente é do tipo objetiva, sobre a qual discorre Machado (2013, p. 404): 
 

A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o 
ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio 
dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o 
dever de indenizar e/ou reparar. (...) Não interessa que tipo de obra ou 
atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que 
ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o 
meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação 
civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do 
estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. 
E contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio 
ambiente. 

 
De acordo com Leite e Ayala (2011, p. 207), existem duas vias de ressarcimento do 
dano ambiental: pela reparação ou restauração natural ou retorno ao estado anterior 
da lesão; e pela indenização pecuniária, que funciona como uma forma de 
compensação ecológica. Compreendemos que, em virtude da relevância da 
preservação ambiental do ecossistema resguardado sob a égide do Parque Natural 
de Dunas da Sabiaguaba, resta imprescindível que a medida de Ressarcimento 
ambiental prioritária seja a restauração das condições naturais26, consistente não só 
na cessação de todas as atividades de desmatamento, como também no replantio e 
na recuperação das zonas degradadas.  

3.3. Responsabilidade Administrativa 

Por fim, premente que a responsabilidade pelos danos cotejados seja devidamente 
apurada, ademais, na instância administrativa, em virtude do disposto no artigo 70 da 
Lei Nº 9.605/2000, segundo o qual “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas 
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” configura 
infração administrativa ambiental (caput). As sanções administrativas restam 
estabelecidas em face do “poder de polícia”27 dos órgãos e entidades do SISNAMA 
(Sistema Nacional do Meio-Ambiente) (art. 70, § 1º).  

                                                           
26 Dissertando sobre a relevância das dunas da Sabiaguaba, vejamos Pinheiro (2009, p. 166): “assim, 
vale ressaltar a importância da área de dunas como forma de equilíbrio da natureza (área de recarga 
de aquífero, dinâmica sedimentar da zona costeira, além de seus aspectos estéticos, que atraem o 
segmento turístico)”.  
27 Fiorillo (2013), definindo “Poder de Polícia”, aponta: “As sanções administrativas, conforme 
orientação de doutrina tradicionalmente vinculada ao denominado “direito público”, estão ligadas ao 
denominado poder de polícia enquanto atividade da Administração Pública que, limitando ou 
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 Citado diploma elenca, ainda, as punições administrativas cabíveis, sendo estas: 
advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e 
subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de 
qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; 
suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; 
demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direito (art. 
72)28.  
 No caso analisado, as entidades qualificadas enquanto competentes para tão 
responsabilização administrativa são o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes), a SEMACE (Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente) e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), 
em conformidade com o art. 6º da LEI Nº 6.938/81. 

4. CONCLUSÃO  

Com efeito, a conduta de desmatamento de área pertinente à Unidade de 
Conservação de Proteção Integral, qual seja o Parque Natural Municipal das Dunas 
de Sabiaguaba, demanda imediata atuação das instâncias responsáveis, 
notadamente ao considerando a imperiosidade do resguardo do Direito ao Meio-
Ambiente ecologicamente equilibrado. 
A urgência de medidas que coíbam o desmatamento cotejado sobreleva-se em face 
da reiterada proteção legal da área degrada, sobretudo ao considerarmos sua 
qualificação como especialmente protegida sob a égide dos Decretos Municipais n. 
11986/2006 e 11987/2006 – que estabelece a poligonal da Unidade de Conservação 
do Parque Municipal Natural das Dunas da Sabiaguaba; da Resolução Nº 303/02 do 
CONAMA – que prevê a caracterização do ecossistema de Dunas enquanto Área de 
Preservação Permanente; e da Lei Complementar n. 62/2009 – que considera esta 
área como Zona de Proteção Ambiental.  
Em persistindo as práticas de desmatamento - face à ausência de aplicação das penas 
advindas da tríplice responsabilização caracterizada -, restará menoscabada tanto a 
legislação cotejada, evidenciando-se, diante da mora de uma atuação, a ineficiência 
das previsões legislativas inócuas.  

5. REFERÊNCIAS  

                                                           
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de 
interesse público vinculado à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e 
do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou mesmo respeito à propriedade e aos direitos individuais e 
coletivos.” 
28 Por oportuno, destaque-se, que, de acordo com o art. 16 do Decreto Nº 6.514/ 2008, que regulamenta 
as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no caso de áreas irregularmente desmatadas 
ou queimadas, o agente responsável pela autuação deverá embargar “quaisquer obras ou atividades 
nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência” (caput), colhendo, 
ainda, todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano”. 
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RESUMO 
Inserido no contexto de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a gestão dos resíduos 
sólidos urbanos em Cabo Verde tem novas diretrizes legislativas, estabelecidos com 
o Decreto-lei nº56/2015 e seguido da elaboração do Plano Estratégico Nacional de 
Gestão dos Resíduos (PENGeR) para o horizonte temporal 2015/2030. Objetiva-se 
analisar um conjunto de indicadores de sustentabilidade, propor medidas para um 
sistema de gestão integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) na Ilha de Santiago 
que poderão ser também aplicados  em outras ilhas do país. Realizou-se o 
levantamento de todo arcabouço legal e normativo relacionado com a Gestão dos 
Residuos Sólidos Urbanos (GRSU) em Cabo Verde. Em etapa seguinte  realizou-se a 
busca por estudos de mecanismos de análise voltados à gestão sustentável de  
Resíduo Sólido (RS), preferencialmente, em municípios de pequeno ou médio, 
seguido de uma adaptação de indicadores para a gestão sustentável de RS  a partir 
de modelos selecionados.  Aplicou-se uma matriz final de indicadores de 
sustentabilidade, com 27 indicadores, divididos em seis dimensões da 
sustentabilidade e três descritores para cada indicador, considerados no estudo após 
a adaptação. E, utilizando o instrumento no município da Praia, verificou-se que em 
média os níveis deu-se um nível de sustentável média para a GRSU para a cidade, 
com maior nível de sustentabilidade para as dimensões económico, educação 
ambiental e tecnológico, baixa sustentabilidade para a inclusão social, com uma média 
de 4,87 de sustentabilidade. Mas afirma-se que a avaliação foi feita, mediante os 
dados fornecidos pelo PENGeR, 2016 
. 
Palavras-chaves: Indicadores de Sustentabilidade; Gestão; Resíduos Sólidos 
Urbanos. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A questão dos resíduos sólidos (GRS) é uma problemática complexa no mundo 
inteiro, que abrange, principalmente a gestão. Assim, países como Japão, Alemanha, 
Dinamarca, Holanda Japão e Suécia têm desenvolvido soluções que somam 
exemplos diversificados de gestão inteligente do Resíduo Sólido (RS). (Castro; Silva; 
Marchand, 2015 apud Demajorovic, 1996; Mota, 2006; Milanez, 2010). 
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Em Cabo Verde, devidoao ineficiente modelo de gestão, e a deficiente política social 
de habitação promoveram uma rápida expansão de construções clandestinas de baixa 
qualidade que são autênticos focos de lixo que aliadas à falta da consciência das 
populações agravam a problemática. Por não ocorrer uma coleta sistemática de coleta 
do lixo, a população acaba jogando-o em locais indevidos, não esperando o processo 
de recolhimento. Isso gera um visual ambiental nada agradável, em função do 
espalhamento do mesmo, em diversos locais públicos, facilitado pelos cães vadios e 
ventos. Esta situação negativa tende a piorar com o contínuo crescimento 
demográfico da ilha de Santiago, cuja população atinge o número de 159.043 
habitantes, obtendo um aumento para 273.919 (Censo 2010, INE), e, 
consequentemente gerou o aumento dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos).  
A nível nacional, de acordo com o Plano Nacional de Gestão de Resíduos elaborado 
em 2003, com a projeção demográfica do INE, em 2012 a produção resultou em 
0,8/kg/hab./dia, para uma população de 543.641 habitante e uma taxa de cobertura 
de recolhimento de 84%. A quantidade dos RSU que são produzidos na ilha de 
Santiago, de acordo com PGIRSUS(Plano de gestão integrado dos residuos sólidos 
urbanos na ilha de Santiago, 2007) é de19,8 ton /ano no meio urbano e 6,6 ton/ano 
no meio rural.   
Globalmente, as emissões de gases de efeito de estufa (GEE), sendo uma das 
respostas as mudanças climáticas centra-se na urgente redução de emissão desses 
gases levando a assinatura do Acordos de Cancun29,tornando mais preocupantes 
quando se sabe que os RS perante a estimativa emitem cerca de 5% do total a nível 
global (Banco Mundial,2012). 
Cabo Verde vem tentandoseguir as tendências internacionais, principalmente, no que 
se refere a sustentabilidade dos recursos naturais e tem elaborado e aprovado 
mecanismos para a promoção de uma política pública capaz de resolver entraves no 
setor de GRS.  
Assim, Cabo Verde ratificou tratados de nível internacionalcomo a Convenção de 
Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
sua Eliminação, e a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 
Navios (MARPOL, 73/78)30. Elaborou, documentos políticoscomo o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, a Política do Saneamento, o Segundo Plano de Ação Nacional para 
o Ambiente (PANA II31), e o Plano Ambiental Intersectorial no domínio de Ambiente e 
Saúde, o Plano de Gestão Integrado dos Resíduos Sólidos Urbano da ilha de Santiago 
(PGIRSUS), Plano Estratégico Nacional de Gestão dos Resíduos (PENGeR) para o 
horizonte de 2015/2030 (Decreto-lei nº32/2016), onde se encontra as novas diretrizes 
relacionadas à gestão dos RSU. As bases legislativas e normativas acerca da 
temática encontram-se na Lei de Base da Política do Ambiente (Lei nº 86/IV/93), no 

                                                           
29Acordos de Cancun, assinado em 2010,onde os governos concordaram em reduzir as emissões de gases de efeito de 
estufa (GEE) para que o aumento da temperatura global não ultrapasse os 2 graus Celsius.  
30Marpol 73/78 é uma Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, criado em 1973 e alterado pelo 
Protocolo de 1978, A Convenção MARPOL original foi assinado em 17 de fevereiro de 1973, mas não entrou em vigor. A 
Convenção atual é uma combinação da Convenção de 1973 e do Protocolo de 1978. Ela entrou em vigor em 02 de outubro de 
1983. 
31Plano de Ação Nacional para o Ambiente, publicado em fevereiro de 2004, elaborado pelo governo de Cabo Verde para um 
horizonte de 2004-2014 com o objetivo de fornecer uma orientação estratégica para guiar o uso racional dos recursos naturais e 
a gestão sustentável das atividades económicas. 
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Decreto-lei sobre a Eliminação de Resíduos para a Proteção do Meio Ambiente e 
Saúde Pública (Decreto Lei nº 31/2003), Lei que regula a interdição da produção, da 
importação da comercialização e utilização de sacos de plásticos convencionais para 
a embalagem (Decreto Lei nº 99/VIII/2015) e a nível dos municípios, os Códigos de 
Postura Municipal.  
Considerando a ilha de Santiago a maior ilha de Cabo Verde, com seus nove 
municípios onde segundo os dados do PENGeR, é produtor da maior quantidade de 
resíduos, cerca de 92678 ton, tornou-se ainda mais vigente a busca de soluções para 
uma boa gestão dos RSU frente às novas determinações da legislativa. Neste 
contexto, objetiva-se construir os indicadores de sustentabilidade de gestão dos RSU 
da ilha de Santiago,propor um sistema de gestão integrada dos RSU na Ilha 
envolvendo todas as etapas da vida desses resíduos deste a sua produção geração 
até à sua disposição final, contribuindo para a definição de um plano adequado para 
a ilha.  

2. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada na ilha de Santiago, uma das 10 ilhas que compõem o 
arquipélago de Cabo Verde, situa-se a cerca de 500km da costa ocidental da África, 
entre os meridianos 230 26´e 230 48´ de longitude Oeste e paralelo de 140 54´ e 150 

20´de latitude norte, a maior das ilhas, apresentando uma forma alongada no sentido 
SE-NW, com um comprimento de 55Km e uma largura máxima de 37km, no sentido 
E-W, perfazendo um total em extensão de aproximadamente 1005km2 (Oliveira, 
2012). Administrativamente a ilha é constituída por nove concelhos (Tarrafal, São 
Miguel, Santa Catarina, Santa Cruz, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos 
Órgãos, Ribeira Grande, São Domingos e Praia) e treze freguesias. 
Utilizou-se sistematicamente de várias etapas: 1. Levantamento de todo arcabouço 
legal e normativo relacionado com a GRSU em Cabo Verde e, especificamente, da 
ilha, com a finalidade de conhecer a situação atual de gestão e, ainda conhecer a 
gestão que irá ser implementado no novo aterro sanitário da ilha; 2.Seleção dos 
mecanismos (indicadores) de análise voltados à gestão sustentável de RS, 
preferencialmente em municípios de pequeno ou médio porte e, 3. Adaptar os 
indicadores para a gestão sustentável de RS a partir de modelos selecionados e com 
a realidade da ilha. 
Os indicadores analisados e selecionados de acordo com os dados disponíveis, tomou 
como base os valores quantitativos (0 a 5) de Santiago e Dias(2012) e nas 
determinações de PGIRSUS (2007). Fundamentou-se nos princípios de 
sustentabilidade, utilizando-se dos indicadores de avaliação dos GRS de Milanez 
(2002), Polaz e Teixeira (2009), Santiago e Dias (2012), e Castro, Silva, e Marchand 
(2015), de acordo com os princípios do plano nacional de resíduos Sólidos e as 
orientações do PENGeR, 2016. Os indicadores para a análise da sustentabilidade foi 
estruturado em 6 (seis) dimensões: dimensão ambiental, económico, educação 
ambiental, inclusão social, político e tecnológico. 
A avaliação do nível de sustentabilidade (NS) após a aplicação da matriz foi adotado 
a conceção de Santiago e Dias(2012) na equação 1: 
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Fonte: Santiago, Dias (2012) 

 
E, o NS inserido nas faixas descritas na tabela 1: 
 

Tabela 1 – Nível de Sustentabilidade 
Intervalo de sustentabilidade Nível de Sustentabilidade 
0 Insustentável 
1.0≤NS≤4.0 Baixa sustentabilidade 
5.0≤NS≤8.0 Média sustentabilidade 
9≥NS≤10 Alta sustentabilidade 

Fonte: Santiago, Dias (2012) 
NS – Nível de Sustentabilidade 

 
Simulou-se a aplicação do instrumento ao município da Cidade da Praia, utilizando os 
dados do inquérito feito em 2015, na sequência da elaboração do PENGeR (2016). 
De seguida de acordo com os princípios de Milanez (2002) e as recomendações do 
PENGeR (2016), foi proposto medidas para uma Gestão Integrada e Sustentável do 
RS da ilha.  

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Cabo Verde seguindo as orientações e tendências internacionais tem participado em 
várias convenções e conferências, ratificando e assinando acordos, relacionados com 
desenvolvimento sustentável a nível dos recursos humanos e recursos naturais. A 
nível nacional com a finalidade de seguir essas orientações tem elaborado, leis e 
planos e pondo em prática a sua execução. 
Assim com as novas orientações internacionais e com base nos 17 objetivos do 
milénio, relacionadas com a gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos, 
elaborou-se a nível nacional os documentos políticos como decreto-lei nº 56/2015 e 
na sequência o Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos (PENGeR) em 2016. Plano 
esse que é considerado o macro sobre a gestão dos resíduos nacionais. 
Ainda nesse âmbito que procurou-se o estudo de indicadores que possibilita-se a 
analisar a gestão integrada e sustentável dos RSU adequados a realidade da ilha de 
Santiago. 
A matriz final de indicadores de sustentabilidade, com 27indicadores, de acordo com 
as seis dimensões da sustentabilidade e três descritores para cada indicador, 
considerados no estudo após a adaptação levando em conta os critérios referidos, 
consulta dos trabalhos académicos dos autores retromencionadas. Contemplando 
diferentes dimensões da sustentabilidade na GRS que poderá ser utilizado como 
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instrumento de avaliação e planeamento GRSU permitindo uma visão sistémica que 
considere as variáveis ambientais, económicos, politico, educação ambiental, inclusão 
social e tecnológico, conforme os princípios do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 
Com este instrumento os gestores públicos e privados poderão planear as ações nas 
etapas de coleta à disposição final ambientalmente adequado dos resíduos, 
participação da sociedade nas informações e poder avaliar os seus serviços. O 
instrumento antes de ser aplicado deve-se ser submetido a uma discussão com a 
população de modo a adaptá-la a realidade do município. 
Como exemplo a dimensão ambiental pode sofrer algumas alterações dependendo 
do município a ser aplicado, pois, segundo as informações exposto anteriormente 
existe municípios que não possuem uma lixeira, depositando os resíduos noutros 
concelhos, como o caso de Ribeira Grande, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos 
e São Salvador do Mundo. 
Dimensão económica também pode modificar de acordo com a fonte de financiamento 
utilizado em cada município, pois existe concelhos que utilizam orçamento municipal 
mais Taxas Ambiental (caso de Santa Catarina) e/ou Taxa ecológica. A dimensão 
inclusão social poderá sofrer alterações, pois, de acordo com o exposto anteriormente 
nem todos os municípios possuem uma lixeira e consequente presença de catadores. 
Considerou-se como amostra a aplicação do instrumento à cidade da Praia, tomando 
como dados o inquérito feito para a conceção do PENGeR, 2016, pois, é o estudo 
mais recente, 2015, sobre a gestão dos resíduos sólidos de Cabo Verde e ainda por 
não ter acesso aos dados perante os técnicos da área de saneamento da Câmara 
Municipal da Praia (CMP), alegando falta de tempo por parte desses agentes. 
Aplicando a equação de sustentabilidade proposta temos os seguintes resultados, 
segundo a tabela 2. 
 

Tabela 2-Cálculo de nível de sustentabilidade segundo a equação proposta 
Cálculo de 
sustentabilidade 

∑ das notas 
obtidas na 
avaliação 

∑ das máximas 
pontuações em cada 
dimensão 

Nível de 
sustentabilidade 

Ambiental 17 30 5,67 
Económico 18 20 9,00 
Educação 
ambiental 

24 30 8,00 

Inclusão social 14 30 4,67 
Politico 11 15 7,33 
Tecnológico 12 15 8,00 
Total 96 140 6,86 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Desta forma ao analisar a dimensão de sustentabilidade Ambiental, verifica-se que a 
existência de lixeiras em todos os pontos, ou seja, lixeiras sem controlo (cerca de 13 
segundo o PENGeR) onde há circulação das pessoas, quer de RCD e outros 
depositados pela população a espera de ser recolhida; a satisfação da recolha foi 
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segundo o PENGeR, total de pessoas servida pelo serviço de recolha é de 95,05% e 
o circuito média de 3 diárias logo seria 31,6% de satisfação da população servida.  
A abrangência de recolha pota-a-porta (ver figura 1) que foi em substituição da recolha 
seletiva mostrou-se muito baixo, devido a não abrangência em todo o município, 
existindo ainda outro tipo de recolha (por contentor); a recuperação de áreas 
degradadas pelo resíduo ainda é quase nulo limitando apenas a limpeza. 
 

 
Figura 1- Recolha porta-a-porta e por contentores na cidade da Praia 

(Fonte: Acervo pessoal, mai. 2016) 

 
Na dimensão de sustentabilidade Económica existe uma taxa específica para os 
resíduos que é cobrada junto com o Imposto Único Predial (UPI) para os residentes e 
os comerciantes com a conceção e renovação do alvará comercial; relativo a 
percentagem de auto financiamento segundo o PENGeR, não foi declarada o 
montante para a cidade da Praia, pelo que considerando ser uma cidade que produz 
maior quantidade de resíduos cerca de 70% da ilha (segundo Direção Nacional do 
Ambiente), logo pressupõem-se que seria superior aos 12 milhões; em termos de 
parceria a CMP possui parceria fora, internacional com a União Europeia, relativo a 
gestão dos resíduos sólidos, como dentro através de empresa de recolha de resíduos.  
Verifica-se que na dimensão de sustentabilidade Educação Ambientalque na 
cidade da Praia a área de Educação Ambiental esta a ser implementada, graças ao 
Centro Educativo Ambiental fazendo o seu trabalho muito centralizado nos programas 
do referido centro. No entanto, precisam decentralizar os seus programas para as 
comunidades, ou seja, sensibilizando-as, incentivando-as e motivando-as com 
programas de reutilização, reciclagem e requalificação de áreas degradados pelo 
resíduo.  
Relativo a dimensão de sustentabilidade de Inclusão Social, existe presença de 
catadores na lixeira (segundo o PENGeR cerca de 79 catadores) bem como fora dela, 
no entanto não têm uma organização, tendo outros fora dela, que fazem uma recolha 
informal nas ruas da cidade, a procura de metais, garrafas de vidro, de PET, etc, para 
comercialização; Não existe uma política municipal que abrange esses agentes da 
GRSU; Segundo os dados referentes a um estudo feito pela autora com os catadores 
da Praia, todos os catadores entrevistados vendem os seus RSU recicláveis nos 
mesmos locais em que os coletam, sendo os compradores quem os vai buscar, 
excetos alguns casos que vão vender aos ferros velhos mais próximos, e, em casos 
de alimentos para os animais que vendem aos seus vizinhos. Cada tipo de material 
tem um valor diferente no mercado, sendo este formal ou informal.  
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Os rendimentos médios dos catadores derivados da venda dos materiais recicláveis 
variam dos dias de recolha (cerca de 2 a 3 dias), pois, armazenam uma certa 
quantidade e depois fazem a venda variam de 10000 escudos a 13000 escudos 
mensal, de acordo com a quantidade recolhida no caso de ferro velhos, alimentos para 
os animais variando de 200 escudos cada balde de 25 litros. As latas de alumínio e 
os ferros velhos, o papelão e o plástico são os RSU que possuem maior valor, 
enquanto as garrafas de vidro e o ferro têm um valor intermédio. 
Dos inquiridos 13% afirmaram ter dificuldades durante a Coleta de RSU. De entre tais 
dificuldades, os principais prendem-se com fatores económicos do mercado informal 
de compra e venda de materiais, na maioria dos casos (72%) devido aos baixos 
preços pagos pelos compradores. 
A dimensão de sustentabilidade Política revela que possuem o instrumento de 
gestão, no entanto está a ser revisado, talvez devido as novas orientações. 
Na dimensão de sustentabilidade Tecnológica, revela-se que a CMP possui os 
meios tanto em mão-de-obra como em equipamentos para a realização da GRSU do 
município, no entanto não consegue dar respostas a GRS, pois, além de fazer a 
recolha da cidade da Praia, tem ainda de fazer dos municípios de Ribeira Grande de 
Santiago, bem como do concelho de São Domingos. 
E, seguindo a tabela 2 relativo a níveis de sustentabilidade verifica-se que deu-se uma 
média nível sustentável para a GRSU da cidade da Praia, com maior nível de 
sustentabilidade para a dimensão económico, média sustentabilidade para as 
dimensõeseducação ambiental, político, ambiental e tecnológico, e, baixa 
sustentabilidade para a inclusão social com uma média de 4,87 de sustentabilidade. 
Mas afirma-se ainda que a avaliação foi feito mediante os dados fornecidos pelo 
PENGeR, (2016). 
Desta forma verifica-se que a dimensão Educação Ambiental possui uma nota máxima 
de avaliação de 24 correspondente a 25% e a inclusão social com cerca de 11 
correspondente a 15% (gráfico 1).  
 

Gráfico 1- Percentagem das notas obtidas na avaliação 

 
    Fonte: Elaborada pela autora 
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Relativo ao nível de sustentabilidade de cada dimensão verifica-se que aquele que 
contém maior índice de sustentabilidade é a dimensão económico, educação 
ambiental e tecnológico com 21 e 19%, seguido de político com 17% respetivamente, 
em contrapartida as dimensões inclusão social e ambiental com 11 e 13% 
respetivamente, precisam de serem mais trabalhadas (gráfico 2). 
 

Gráfico 2-Níveis de sustentabilidade para cada dimensão 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Com novas orientações internacionais e nacionais em relação à gestão integrada e 
sustentável dos RSU e depois de uma consulta dos aportes conceituais e dispositivos 
legais, sugerimos as seguintes medidas de mitigação ao sistema como um todo: 
1. Composição de um corpo técnico de apoio à gestão que elabore planos de 

intervenção e de operação provisório de carácter emergencial, mas de acordo com 
as novas orientações nacionais, segundo o PENGeR; 

2. Elaboração ou revisão dos códigos municipais de limpezas urbanas considerando 
as obrigações relativas ao cada gerador do RS, estabelecendo prazos para as 
readequações incluindo a disposição final de rejeito; 

3. Incluir a recolha porta-a-porta em todos os municípios, ou em substituição 
intensificar/implementar a recolha seletiva dos RSU, a fim de não encurtar o tempo 
vital do novo aterro sanitário; 

4. Aumentar número de frotas de recolha em cada município, diminuindo os encargos 
de alguns municípios que fazem trabalho de outros, fazendo que cada município 
se encarregue da recolha dos RSU; 

5. Fomentar a criação de empresas de reciclagem e reutilização dos RSU na ilha de 
Santiago, reduzindo a quantidade de resíduos a serem encaminhados para o 
aterro e ainda permite um aumento de empregos. 

6. Desativar os aterros/lixões e fazer a sua devida recuperação ambiental; 
7. Capacitar os catadores das lixeiras desativadas e introduzi-los no sistema de 

gestão integrada dos RSU da ilha de Santiago, possibilitando a triagem dos 
resíduos no novo Aterro Sanitário; 

8. Reconhecer estes atores na gestão formal de resíduos sólidos é, de certa forma, 
despertar a sua importância neste sector, mas, ao mesmo tempo, aumentar a 
autoestima do grupo e, por conseguinte, abrir cenários para melhorias numa vida 
condigna, por isso, a inclusão social desses gestores dos RSU dando-lhes trabalho 
condigna e seguro em triagem dos RSU no novo aterro sanitário da ilha de 
Santiago, como forma de evitar aumento de pobreza e desempregos, e aos idosos 
(60 anos) recomenda-se uma pensão social; 

9. Incentivar a Educação ambiental sendo uma característica principal o seu carácter 
contínuo, num processo pedagógico que garante a revisão de valores e 
comportamentos para a transformação social necessária. Entretanto, as atividades 
devem ser combinadas com eventos publicitários que ampliam os resultados das 
ações. Devem ser estruturados projetos para atuar com cada segmento da 
sociedade, considerando as suas características. Os materiais educativos devem 
ser apropriados a cada situação específica. Para apoio à elaboração de projetos e 
instrumentos educativos, devem ser procurados exemplos de outras experiências 
bem-sucedidas. É importante considerar que em qualquer território o resíduo é 
tema de reflexão pelo facto de afetar diretamente a saúde dos cidadãos e do seu 
ambiente. É preciso construir ou ampliar as relações entre as pessoas e o meio 
em que vivem para permitir um aprendizado que devolva o bom senso de 
solidariedade entre as pessoas, entre elas e o seu meio; 

10. Dotar os municípios de setor/órgão específicos à regulação de saneamento básico, 
com especial atenção aos resíduos especiais (os RSS, os REE e os RCD) 
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conforme as leis que regulam cada um dos tipos de resíduos, delimitando também 
a adequada taxação desses serviços; E ainda criar aterros para esses tipos de 
resíduos. 

11. Incentivar os estudos sobre a gestão dos resíduos no país, disponibilizando os 
dados, pois, temos que saber como estamos, para poder saber para onde 
encaminhar, rumo ao desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO  
 
O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada em 
1992 na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Por isso, desenvolve 
iniciativas para conservar a biodiversidade; dentre elas inclui-se a atualização do 
Plano Estratégico para a Biodiversidade2011-2020 que estabelece 20 Metas Globais. 
Esse artigo tem como objetivo geral estudar a contribuição ambiental das Unidades 
de Conservação no Estado do Ceará para o atendimento da meta 11 de Aichi, que se 
constitui em uma meta internacional de conservação da biodiversidade. Foi utilizada 
abordagem quantitativa para a análise da contribuição ambiental das Unidades de 
Conservação no Estado do Ceará, realizando-se uma comparação entre a extensão 
territorial cearense protegida com a extensão territorial protegida em âmbito nacional. 
O Estado do Ceará possui 98 Unidades de Conservação criadas em âmbitos: federal, 
estadual e municipal. Destas, 26 estão inseridas no grupo de Proteção Integral e são 
constituídas pelas categorias: Parque Nacional, Estação Ecológica, Refúgio da Vida 
Silvestre e Monumento Natural. Concernente às Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável o Estado Cearense possui Áreas de Proteção Ambiental, Florestas 
Nacional, Reservas Extrativistas, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural, totalizando 72 Unidades de Conservação. Os 
resultados apontam que a contribuição ambiental do Estado do Ceará tem aumentado 
nas últimas décadas, considerando um aumento no número de Unidades de 
Conservação criadas e, consequentemente, o incremento da extensão territorial 
protegida, em nível cearense, totalizando 21,25% do território estadual. Esse valor 
significa 2,16% pontos percentuais dos 17,2% do total da extensão territorial 
protegida, em âmbito nacional. 
 
Palavras Chaves: Metas de Aichi; Unidades de Conservação; Estado do Ceará. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada em 
1992 na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A mencionada 
convenção se constitui em um dos acordos internacionais mais importantes por 
reconhecer universalmente a importância da biodiversidade para a manutenção da 
vida no planeta Terra (Brasil, 2016).  
Após torna-se signatário, o Brasil passou a realizar as iniciativas para conservar a 
biodiversidade. Dentre elas inclui-se a atualização do Plano Estratégico para a 
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Biodiversidade 2011-2020 que estabelece 20 Metas Globais. Essas metas globais 
seguem as metas internacionais de Aichi, estabelecidas na 10ª Conferência das 
Partes (sigla em inglês, COP-10), realizada em Nagoya, em 2010, no Japão (Brasil, 
2016). 
As Metas de Aichi tem como objetivo reduzir a perda da biodiversidade e incentivar a 
criação de áreas protegidas para salvaguardar a diversidade genética e promover o 
uso sustentável dos recursos naturais, além de manter o fluxo dos serviços 
ecossistêmicos (UN, 2017).   
Uma das importantes metas globais de biodiversidade é a meta 11 de Aichi que 
determina que até 2020, pelo menos 17% de áreas terrestres continentais e, pelo 
menos, 10% de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial 
importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, devem estar protegidas, 
por meio de sistemas de áreas protegidas (Brasil, 2016). 
Os Estados e municípios brasileiros podem exercer um papel importante e auxiliar, 
então, o Brasil, a cumprir a meta 11 de Aichi, visto que, as Unidades de Conservação 
são criadas por ato do poder público nas esferas municipais, estaduais e federais 
(Brasil, 2000).   
Já que limitações e restrições com relação ao uso dos recursos e ocupação do solo 
incidem sobre essas áreas. A criação de Unidades de Conservação desempenha um 
papel importante para o controle e uso do território e para a conservação da 
biodiversidade. Esse controle é realizado com objetivo de conservar a diversidade 
biológica ou pela necessidade de resguardar biomas, ecossistemas e espécies raras 
ou ameaçadas de extinção (Medeiros, 2006).   
As áreas protegidas são essenciais para a manutenção de um ambiente saudável 
para as pessoas e vital para os diferentes tipos de culturas e povos indígenas, por 
fornecer serviços ecossistêmicos importantes como provisão de água, benefícios para 
a sociedade, através do turismo, proteção contra os desastres naturais, além de 
ajudar a combater problemas como as mudanças climáticas (UNEP; WCMC; IUCN, 
2016).   
Essas áreas atuam na conservação da biodiversidade, auxiliam no bem-estar humano 
e permitem a convivênica hamonica entre o desenvolvimento das atividades 
econômicas com a manutenção da qualidade ambiental (SCBD, 2008).    
Existem razões para estudar a contribuição ambiental das Unidades de Conservação 
no Estado do Ceará para o atendimento da meta 11 de Aichi, como por exemplo, a 
dificuldade de se encontrar informações sobre a extensão territorial de áreas 
protegidas, em âmbito estadual, as limitações dos órgãos ambientais municipais em 
alimentar o banco de informações do Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação; a inexistência do Cadastro Estadual de Unidades de Conservação, 
dentre outros fatores. 
Esse artigo tem como objetivo geral estudar a contribuição ambiental das Unidades 
de Conservação no Estado do Ceará para o atendimento da meta 11 de Aichi.  
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2. METODOLOGIA  

Esta pesquisa é de abordagem quantitativa, pois, as informações e os dados 
utilizados, oriundos de base secundária, foram traduzidos em números, por meio de 
recursos como tabelas e quadros, para favorecer a análise das informações e sua, 
posterior, discussão.  
O Estado do Ceará possui uma extensão territorial de 148.887,633 Km² (IBGE, 2017). 
O mencionado Estado esta dividido em 184 municípios, sua área corresponde a cerca 
de 10% da região nordeste do Brasil e faz fronteiras com os Estados do Piauí, (oeste), 
Pernambuco (Sul), Rio Grande do Norte e Paraíba (Leste), boa parte de seu território 
estar inserido na região do semiárido (Menezes; Araújo; Espíndola Romero, 2010).  
A Figura 1 permite visualizar espacialmente a distribuição das áreas protegidas no 
Ceará, em que se percebe a maioria das áreas protegidas concentrada ao longo da 
costa cearense. No entanto, importantes Unidades de Conservação, sejam de 
domínio público ou de domínio privado, localizam-se em regiões do interior do Estado, 
prioritárias para conservação e para preservação dos ecossistemas locais. Em 
Crateús, podem-se citar importantes áreas protegidas, a exemplo da Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra das Almas, do Parque Nacional de 
Ubajara e do Monumento Natural Monólitos de Quixadá, em município de mesmo 
nome (Cabral, 2010). 
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Figura 1- Áreas Protegidas no Estado do Ceará, 2011 

(Fonte: Oliveira, 2011) 
 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com consulta a 
relatórios, artigos científicos relacionados à temática das Metas de Aichi e das 
Unidades de Conservação do Estado do Ceará.  
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Para viabilizar a análise da contribuição ambiental das Unidades de Conservação foi 
feito o levantamento das Unidades de Conservação existentes no território cearense, 
utilizando-se de base secundária de dados; o que permitiu quantificar a extensão 
territorial que possui proteção legal. 
O quadro 01, a seguir, mostra o objetivo estratégico C do Plano Estratégico de 
Biodiversidade 2011-2010 e a Meta 11 de Aichi, que norteou a análise da contribuição 
ambiental, nesta investigação. 
 

Quadro 01 - Objetivos estratégicos e a Meta de Aichi 11 

Fonte: UNEP, 2010. 
 
Foi realizada análise comparativa dos dados estaduais com relação aos dados 
nacionais e sua correlação com a concordância, ou não, ao atendimento das metas 
internacionais de Aichi, com ênfase na meta 11. 
Por fim, foi realizado o quantitativo da extensão total das Unidades de Conservação 
no Estado do Ceará para posterior análise da contribuição ambiental das áreas 
protegidas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O número de áreas protegidas vem aumentando nos últimos anos no Estado do 
Ceará, fruto de uma política de conservação dos recursos naturais e do cumprimento 
da legislação cearense e brasileira, cujo objetivo é proteger a biodiversidade (IFCE, 
2016).  
A primeira área protegida criada no Estado do Ceará foi a Floresta Nacional do 
Araripe, por meio do Decreto n° 9.226/1946. Até o ano de 1989 foram instituídas seis 
áreas protegidas no Estado. A média de criação desse período foi de uma a cada seis 
anos (Menezes; Araújo; Espíndola Romero, 2010).   
Estudos realizados por Menezes; Araújo, Espíndola Romero (2010) demonstram que 
é possível visualizar dois momentos na evolução do sistema de conservação e criação 
de áreas protegidas no Estado do Ceará: um primeiro momento apresenta um 
crescimento lento (1946 a 1989), e um segundo momento de rápida expansão (1990 
a 2010), onde foram instituídas 75 Unidades de Conservação cuja média de 
crescimento foi de 3,8/ano (Figura 2). 
 

Objetivos Estratégicos C: Melhorar o status da biodiversidade salvaguardando ecossistemas, 
espécies e diversidade genética        
Meta 
11 

Até 2020, pelo menos 17% das águas terrestres e interiores e 10% das zonas costeiras e 
marinhas, em especial as áreas de especial importância para a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos, são conservadas através de uma gestão eficaz e equitativa, 
ecologicamente representativa e bem conectada sistemas de áreas protegidas e outras 
medidas de conservação eficazes baseadas na área, e integrados nas paisagens e 
paisagens marinhas mais amplas.    
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Figura 2 – Curva do número de Unidades de Conservação no Estado do Ceará entre 1946 a 2010 

(Fonte: Menezes; Araújo; Espíndola Romero, 2010). 
 
Dentre os fatores que contribuíram para o incremento no número das áreas protegidas 
no Estado do Ceará podem ser mencionados: a publicação do Código Florestal nº 
4.771/1965, que determinava a possibilidade da instituição de florestas privadas como 
a Reserva Particular do Patrimônio Natural (mencionada legislação foi revogada pelo 
atual novo código florestal – Lei 12651/2012), a publicação da Política Nacional de 
Meio Ambiente Lei nº 6.938/1981, e no âmbito estadual:a publicação da Política 
Estadual de Meio Ambiente do Estado do Ceará instituída, por meio da Lei 
11.411/1987, e a criação do Decreto nº 24.220/1996, que instituiu as Reserva 
Ecológicas Particulares (REP). 
A partir da instituição da Política Estadual de Meio Ambiente, que também 
implementou o Sistema Estadual do Meio Ambiente, permitiu a implementação de 
mais áreas protegidas, criadas por ato do poder público estadual, o que ampliou a 
contribuição ambiental da extensão territorial legalmente protegida. 
De acordo com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (2016), 
o Estado do Ceará possui 98 Unidades de Conservação criadas em âmbito federal, 
estadual e municipal. Destas, 24 estão inseridas no grupo de Proteção Integral e são 
constituídas pelas categorias de Parque Nacional, Estação Ecológica, Refúgio da Vida 
Silvestre e Monumento Natural, conforme Tabela 1.   
 

Tabela 1-Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral no Estado do Ceará, 2016 
Âmbito Federal Estadual Municipal Total 

Categoria Quant. Área 
(ha) 

Quant. Área 
(ha) 

Quant Área 
(ha) 

Quant. Total 
 (ha) 

Parque 
Nacional 

2 Aproxim. 
15.138,00 

4 Aproxim. 
10.288,56 

6 Aproxim. 
811,51 

12 Aproxim. 
26.238,07 

Estação 
Ecológica 

2 Aproxim. 
24.104,54 

1 0 0 0 3 24.104,54 

Monument
o Natural 

0 0 6 Aproxim. 
28.790,85 

2 Aproxim. 
15,29 

 

8 28.806,14 
 

Refúgio da 
Vida 

Silvestre 

0 0 0 0 1 Aproxim 
600,00 

1 600,00 
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Quant Área 
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Monument
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Reserva 
Biológica  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fonte: IFCE, 2016. 

O Parque Estadual do Cocó foi legalmente regularizado por meio do decreto nº32. 248 
de 07 de junho de 2017. O mencionado Parque está localizado nos Municípios de 
Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga, no Estado do Ceará, com uma de área 
do Trecho 01 de 1.080,7377 ha e um perímetro de 41.529,2171m; Trecho 02 de 
490,5547 ha e um perímetro de 26.260,1428 (Ceará, 2017). No entanto, o Parque 
Estadual do Cocó não estar inserido nas Unidades de Conservação de Proteção 
Integral da qual trata a tabela 1.  
Com relação às Unidades de Conservação de Uso Sustentável, o Estado do Ceará 
possui Áreas de Proteção Ambiental, Florestas Nacional, Reservas Extrativistas, 
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Reservas Particular do Patrimônio Natural, 
totalizando 72 Unidades de Conservação, conforme Tabela 2  (IFCE, 2016) As tabelas 
demonstram que das doze categorias de Unidade de Conservação instituída pela Lei 
9985 (Brasil, 2000), não há no Estado Cearense, as seguintes categorias: Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável, Reserva de Fauna e Reserva Biológica.     
 
Fonte: IFCE, 2016.  

 
Os dados expostos na Tabela 3 demonstram que a categoria mais representatividade 
de Unidade de Conservação no Estado cearense são as Áreas de Proteção 
Ambiental, com aproximadamente 3.040.770 hectares.  Isso pode ser explicado pelo 
fato dessa categoria ser de domínio privado e público, permitindo dentro dos seus 
limites propriedades privadas, que permanecem sob o domínio dos seus proprietários. 
O fato de não caber o mecanismo da desapropriação na instituição dessa categoria, 

Âmbito Federal Estadual Municipal Total 
Categoria Quant

. 
Área 
(ha) 

Quant. Área 
(ha) 

Quant
. 

Área 
(ha) 

Quant. Total 
 (ha) 

Área de 
Proteção 
Ambiental 

4 Aproxim. 
2.969.958 

13 Aproxim. 
63.869,62 

16 Aproxim. 
6.942,52 

33 Aproxim. 
3.040.770 

Floresta 
Nacional 

2 Aproxim. 
39.517,47 

0 0 0 0 2 39.517,47 

Reserva 
Extrativista 

2 Aproxim. 
30.395,49 

0 0 0 0 2 30.395,49 

Reserva de 
Desenvolvim

ento 
Sustentável 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva de 
Fauna 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural 

31 Aproxim. 
14.804,44 

 

0 0 0 0 31 14.804,44 
 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

0 0 2 Aproxim. 
464,3866 

 

2 Aproxim. 
215,26 

 

4 679,6466 
 

Tabela 2-Unidades de Conservação de UsoSustentável no Estado do Ceará, 2016 
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acredita-se que isso possa facilitar o seu processo de criação, por parte do poder 
público.   
Com relação à cobertura, em hectare de extensão, do território cearense protegido 
pelas Unidades de Conservação, houve certa interferência negativa considerando que 
alguns decretos de criação são omissos com relação à área de extensão protegida.  
As informações demonstram a necessidade de revisão e atualização de dados, para 
assim confirmar a dimensão do território protegido pelo o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação existentes no Estado do Ceara, visto que essas iniciativas 
podem ajudar o Brasil a cumprir os compromissos assumidos perante a Convenção 
sobre Diversidade Biológica, dentre eles as Metas de Aichi para serem 
implementadas.   
Para alcançar a Meta 11 de Aichi, o Brasil vem desenvolvendo estratégias para 
conservar os recursos naturais e aumentar a cobertura do território brasileiro protegido 
pelo o SNUC, por meio da criação de Unidades de Conservação (EPANB, 2016).  
A cobertura do território nacional protegido em áreas continentais pelo Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza corresponde a 17,2%, conforme 
Tabela 3. Os dados indicam que houve aumento no número de Unidades de 
Conservação no Brasil, pois de acordo com o 5° Relatório Nacional para a Convenção 
sobre Diversidade Biológica (2016), em 2010, a área terrestre coberta por Unidades 
de Conservação no Brasil correspondia a 16% do total do território nacional.    
 
Tabela 3-Percentual da cobertura do território nacional protegidos pelo Sistema Nacional Unidade de 

Conservação da Natureza 
Tipo de Área Protegida Legislação 

 
Percentual de Cobertura do 

Território Nacional 
Protegido (%) 

Unidade de Conservação em 
área continental 

Lei n° 9985/2000 
 

 

17,2 % 
 

           Fonte: EPANB, 2016.  

 
È possível perceber, por meio do Quadro 2, que o percentual de áreas protegidas em 
âmbito nacional atende a Meta 11 de Aichi (17%), ultrapassando-a em 0,2 ponto 
percentual. 
Das tabelas 1 e 2, é possível afirmar que o Estado do Ceará possui 21,53% da sua 
extensão territorial protegido pelo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da natureza, considerando que são 3.205.916hectares protegidos, de um total do 
território cearense de14.888.763,3 hectares. 
Com relação à Meta 11 de Aichi, em que se exige a proteção de 17% do território 
terrestre, percebe-se que o estado do Ceará cumpre mencionada Meta, 
ultrapassando-a em 4,53 pontos percentuais. 
Concernente à contribuição ambiental das Unidades de Conservação cearenses para 
o atendimento da meta 11 de Aichi, foi identificado que o Estado contribui com 2,18% 
do território nacional conservado (17,2%), por meio de Unidades de Conservação, 
conforme Tabela 4.  
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Tabela 4-Percentual da cobertura do território nacional protegido pelo Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação da Natureza 
Tipo de área protegida Legislação 

 
Percentual de 
Cobertura do 

Território Cearense 
Protegido (%) 

Percentual de Cobertura das 
Unidades de Conservação 

Cearense no Território 
Nacional  

Unidade de Conservação 
em área continental 

Lei n° 
9.985/2000 

21,53% 2,18% 

Fonte: Autoras com base em IFCE, 2016 e EPANB (2016). 

 
A Tabela 4 permite, então, destacar a contribuição ímpar do Estado do Ceará 
concernente à extensão territorial de cobertura protegida por meio de Unidades de 
Conservação, com 2,18% do total de 17,2%, do território nacional protegido que 
equivale a146.471.056,3 de hectare. 
Os dados demonstram, então, o compromisso do Estado Cearense com a 
conservação da biodiversidade, por de meio da criação de Unidades de Conservação, 
para viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais, além de propiciar o equilíbrio 
e a qualidade ambiental do território. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se que o Estado do Ceará contribui, significativamente, para o atendimento 
da meta 11 de Aichi, o que vai ao encontro do compromisso brasileiro firmado no 
âmbito da Convenção da Diversidade Biológica. 
A opção pela proteção da biodiversidade permite atender às premissas de 
sustentabilidade, por viabilizar a salvaguarda de ecossistemas e, ainda, garantir que 
os recursos naturais possam estar disponíveis, em quantidade e qualidade, para as 
futuras gerações. 
A extensão territorial protegida, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, 
retarda ou inibe a perda da biodiversidade e pode, a depender do contexto sócio-
político-econômico, auxiliar no bem-estar das populações. 
O desafio de se proteger o território é constante e exige, também, o compromisso da 
sociedade em auxiliar nos objetivos de proteção das diferentes categorias de 
Unidades de Conservação que compõem o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, para que, efetivamente, essas áreas tragam contribuição ambiental, 
social e econômica. 
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RESUMO 
 
No ensino de Ciências Ambientais, compreende-se a questão ambiental com base 
numa concepção de complexidade das realidades construídas a partir do real, onde a 
interdisciplinaridade se torna um processo capaz de revelar um estudo. Partindo deste 
entendimento avaliou-se a elaboração de jogos como metodologia de ensino, tendo 
em vista, seu uso poder ser uma estratégia no processo de aprendizagem, pois a 
utilização de práticas prazerosas tornará o ensino-aprendizagem mais dinâmica. 
Assim, neste trabalho apresentamos o “Álbum de Figurinhas” adaptado como 
ferramenta de aprendizagem no ensino de Ciências Ambientais. Este instrumento visa 
o trabalho em grupo, favorecendo a construção coletiva do conhecimento, a 
socialização e a colaboração mutua para o desenvolvimento de saberes. Este trabalho 
é resultado de uma Oficina Didática realizada durante o Curso de Mestrado 
Profissional para o ensino de Ciências Ambientais - PROFCIAMB da Universidade 
Federal do Amazonas – UFAM. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tomada de decisão em matéria ambiental requer tempo para diálogos, indagações 
adequadas e abordagens teórico-metodológicos inerentes à complexidade com que 
se apresenta a relação sociedade-natureza (Leff, 2001; Moran, 2011, p. 197). Apesar 
das relativas incertezas que ainda cercam o debate sobre as questões ambientais, as 
mudanças climáticas, por exemplo, se configuram como um dos principais problemas 
ambientais globais e contemporâneos. Diante desta crise socioambiental que vem 
afetando a sociedade e comprometendo a biodiversidade, a crise climática 
contemporânea se põe presente e requer atenção para que se possa dialogar sobre 
as possibilidades de inserção da temática no campo educacional. 
Diversas pesquisas evidenciam a intensidade dos eventos climáticos extremos em 
todo o mundo e seus efeitos danosos sobre a saúde, o bem-estar público, a segurança 

312



 

 

 

O ÁLBUM DE FIGURINHAS ADAPTADO COMO FERRAMENTA DE 
APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 
Laury Vander Leandro de Souza 

Universidade Federal do Amazonas 
  laurysouzabc@gmail.com 

Ayrton Luiz Urizzi Martins 
Universidade Federal do Amazonas 

Delsinei Vieira da Costa 
Instituto Federal do Amazonas 
Lúcia Helena P. Martins 

Universidade Federal do Amazonas 
Kátia Viana Cavalcante 

Universidade Federal do Amazonas 
 
 
RESUMO 
 
No ensino de Ciências Ambientais, compreende-se a questão ambiental com base 
numa concepção de complexidade das realidades construídas a partir do real, onde a 
interdisciplinaridade se torna um processo capaz de revelar um estudo. Partindo deste 
entendimento avaliou-se a elaboração de jogos como metodologia de ensino, tendo 
em vista, seu uso poder ser uma estratégia no processo de aprendizagem, pois a 
utilização de práticas prazerosas tornará o ensino-aprendizagem mais dinâmica. 
Assim, neste trabalho apresentamos o “Álbum de Figurinhas” adaptado como 
ferramenta de aprendizagem no ensino de Ciências Ambientais. Este instrumento visa 
o trabalho em grupo, favorecendo a construção coletiva do conhecimento, a 
socialização e a colaboração mutua para o desenvolvimento de saberes. Este trabalho 
é resultado de uma Oficina Didática realizada durante o Curso de Mestrado 
Profissional para o ensino de Ciências Ambientais - PROFCIAMB da Universidade 
Federal do Amazonas – UFAM. 
 
PALAVRAS CHAVE: Estratégia Didática; Ciências ambientai; Jogos Didáticos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A tomada de decisão em matéria ambiental requer tempo para diálogos, indagações 
adequadas e abordagens teórico-metodológicos inerentes à complexidade com que 
se apresenta a relação sociedade-natureza (Leff, 2001; Moran, 2011, p. 197). Apesar 
das relativas incertezas que ainda cercam o debate sobre as questões ambientais, as 
mudanças climáticas, por exemplo, se configuram como um dos principais problemas 
ambientais globais e contemporâneos. Diante desta crise socioambiental que vem 
afetando a sociedade e comprometendo a biodiversidade, a crise climática 
contemporânea se põe presente e requer atenção para que se possa dialogar sobre 
as possibilidades de inserção da temática no campo educacional. 
Diversas pesquisas evidenciam a intensidade dos eventos climáticos extremos em 
todo o mundo e seus efeitos danosos sobre a saúde, o bem-estar público, a segurança 

 

 

 

alimentar e os patrimônios ambientais e sociais. Dentre estes e outros 
questionamentos sobre os problemas ambientais da atualidade, compreende-se o 
poderoso papel da escola como um espaço de produção de conhecimentos em busca 
de uma sociedade sustentável. Freire (2002, p. 33) questiona: “[...] por que não discutir 
com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo 
se ensina [...]”. 
Na atual sociedade, brincar assumiu características próprias, pois seu papel dentro 
do campo da educação cresceu e hoje esta oportunidade envolve as salas de aula e 
as bibliotecas. Corroboramos com a assertiva de que brincar é um agente de mudança 
do ponto de vista educacional. Brincando e jogando, a criança reproduz as suas 
vivências, transformando o real de acordo com seus desejos e interesses. Kishimoto 
(2000) argumenta que, enquanto brinca, o ser humano vai garantindo a integração 
social além de exercitar seu equilíbrio emocional e atividade intelectual. A utilização 
de jogos importante para o desenvolvimento da compreensão e raciocínio lógico da 
criança, pois nessas condições os alunos podem manipular objetos, indo ao encontro 
de descobertas e levantar hipóteses do conteúdo trabalhado. 
Conforme orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (Brasil, 1998, 
p. 46), as atividades com jogos podem representar um importante recurso pedagógico, 
já que:  
 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 
construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as 
situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, 
no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas.  

 
Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o 
estudante para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e 
preparados com cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos importantes. 
Sabe-se que a Instituição escolar é um dos espaços que pode ser utilizado para 
promover o processo de sensibilização, resultando assim em conscientização dos 
problemas ambientais causados muitas vezes pela interferência do homem no 
ecossistema. Assim, uma instituição de ensino tem o poder de formar agentes 
multiplicadores em defesa do sistema ambiental, pois a educação escolar visa 
contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o 
meio, aptos a decidir em seu meio sócio ambiental, comprometendo-se com o bem-
estar de cada um e da sociedade como um todo. 
No efetivo empenho de enfrentar a crise ambiental contemporânea, a 
Interdisciplinaridade tem sido uma estratégia apontada por Demo (1997, p.83-113) 
que a reconhece a partir de quatro aspectos que justificam a sua necessidade: a 
artificialidade do olhar científico, os limites do conhecimento científico, a 
compartimentalização da universidade e, a complexidade da realidade. No entanto, 
Fazenda (2008, p.11) argumenta que: 
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A interdisciplinaridade é considerada uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos paralelamente expressos, ou seja, uma nova maneira de olhar 
as questões de ordem epistemológica, metodológica e axiológica vivenciada 
pelos professores no seu cotidiano nas escolas, pois a interdisciplinaridade é 
essencialmente um processo que precisa ser vivido e exercido na sala de 
aula. 

  
Nesse âmbito geral de mudança de paradigma, a educação está sendo convocada a 
evoluir, pois uma mudança paradigmática com características de percepção ambiental 
requer uma nova forma de entender a Educação. Assim, o Ensino de Ciências 
Ambientais com sua característica interdisciplinar, surge no seio desta nova 
Educação, na tentativa de formar indivíduos capazes de reconhecer os problemas 
ambientais atuais e serem capazes de propor alternativas de solução ou de 
minimização dos impactos provocados pelo desenvolvimento. 
Alarcão (2008, p. 38) nos diz que: 
 

Uma escola reflexiva é uma comunidade de aprendizagem e é um local onde 
se produz o conhecimento sobre educação. Nesta reflexão e no poder que 
dela retira toma consciência de que tem o dever de alertar a sociedade e as 
autoridades para que algumas mudanças a operar são absolutamente vitais 
para a formação do cidadão do século XXI.  

 

Nesse sentido, destacam-se dois pontos apontados por Moran (2002), pertinentes e 
necessários à educação: a instrução e a aquisição de valores morais, sociais e 
políticos, uma vez que a escola, não pode se limitar somente à instrução, devendo 
participar efetivamente da formação moral e social de seus educandos. Sendo assim, 
por meio dessa nova forma de compreender a educação o conhecimento legal e 
intelectual do aluno tende a ser adquirido. Nesse sentido Moran (2000, p.2) afirma 
que, “na educação, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, 
conhecimento e ética, reflexão e ação e ter uma visão de totalidade”.  
Maria Cândida Moraes (2002), na obra O paradigma educacional emergente, ressalta 
que, se a realidade é complexa, ela requer um pensamento abrangente, 
multidimensional, capaz de compreender a complexidade do real e construir um 
conhecimento que leve em consideração essa mesma amplitude. 
Dessa forma, compreende-se que o papel do educador se torna mais complexo e com 
maior responsabilidade, sendo recomendável que em sua prática pedagógica, utilize 
atividades desafiadoras para o conhecimento das questões ambientais, possibilitando 
ao educando uma aprendizagem com um significado para a vida ética moral e social 
refletindo na responsabilidade consigo e com seu meio socioambiental. 
A utilização da brincadeira contribui para que a criança reorganize suas experiências 
(Vygotsky, 1991). No momento em que a criança brinca, ela estabelece uma situação 
imaginária, que se caracteriza como uma função eminentemente definidora do 
brinquedo ou da ação da brincadeira. Contudo, momento em que a criança brinca, as 
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associações imitativas trazem consigo uma série de significados implícitos na vida 
emocional e social da mesma. Essas ações, não devem ser consideradas como ações 
mecânicas, pois a criança, ao fazê-la constrói uma visão critica do ambiente ao redor. 
Demo (1993, p.33) destaca: “O que marcará a modernidade educativa é a didática do 
aprender a aprender, ou do saber pensar, englobando, num só todo, a necessidade 
de apropriação do conhecimento disponível e seu manejo criativo e crítico”. 
A concepção de um ensino libertador, emancipatório e dialogado, permitiu abertura 
para processos de reestruturação de materiais e recursos pedagógicos, que tivessem 
como objetivo estimular o processo de ensino-aprendizagem, tendo no educador, a 
figura de articulador e estimulador das novas experiências e descobertas (Moratori, 
2003). Nesse enfoque, Soares e Diniz (2009, p.18) afirma que:  
 

É nesta unidade, por meio da dinâmica do processo dialógico-
problematizador, que possibilita aos indivíduos serem transferidos 
gradativamente de uma percepção ingênua da realidade, de um estado de 
consciência ingênua para uma percepção crítica, para um estado de 
consciência crítica que lhes garanta condições subjetivas de se inserirem 
criticamente no mundo para assim se engajarem no compromisso histórico 
de transformação, como sujeitos que são.  

 
Nesse sentido, para Freire (1996), ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, 
por isso o professor precisa estabelecer ligações entre os saberes curriculares 
fundamentais à formação do aluno e a experiência social que eles têm como 
indivíduos. 
Assim, a educação problematizadora, permite que os indivíduos aprendam com a 
própria realidade, se utilizem das ferramentas mais diversas para a aprendizagem e 
consiga construir junto com o educador o conhecimento. É nesse contexto que os 
jogos passaram a ganhar mais visibilidade no contexto educativo, estimulando os 
educandos a buscar novas descobertas por meio do lúdico e permitindo que o 
educador apresente a função de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 
Entretanto, a maioria dos jogos ainda segue um modelo comercial, pois são focados 
na atração do público pelo produto, promovendo atitudes competitivas entre os 
participantes e não atentando para valores educacionais, ao passo que os jogos 
educativos devem propiciar um ambiente rico em reflexões e atitudes críticas sobre 
os conteúdos abordados e permitindo o desenvolvimento sensório-motor, cognitivo e 
emocional dos participantes envolvidos, desde o início do desenvolvimento infantil: 
“Desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois 
quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está à sua volta, através de 
esforços físicos e mentais" (Araújo, 1992, p 14). 
De forma a contribuir no processo de ensino-aprendizagem o jogo deve apresentar 
situações interessantes e desafiadoras, próximas ao real das/os educandas/os, além 
de permitir que todos os jogadores participem ativamente das etapas estabelecidas.  
Diante disso, os jogos educativos podem contribuir como estratégias de promover o 
ensino de ciências ambientais em diversos espaços da sociedade, pois são 
ferramentas que podem levar à população ao conhecimento e valorização do sistema 
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ambiental, proporcionando oportunidade de participação no diagnóstico ambiental, 
bem como na busca por soluções e estratégias para a reversão dos problemas 
apresentados, incentivando a uma conduta ética, crítica e reflexiva. De acordo com 
Oliveira (2002, p. 160),  
 

Ao brincar, o afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, 
memória e outras funções cognitivas estão profundamente interligados. É 
nesse sentido que a brincadeira favorece o equilíbrio afetivo do discente e 
contribui para o processo de apropriação de signos sociais.  

 
É durante a interação que os discentes poderão aprender as regras, as maneiras de 
como jogar ou brincar, uma vez que um pode ajudar o outro. Assim, no ensino de 
Ciências Ambientais, torna-se fundamental utilizar materiais manipuláveis, jogos e 
brincadeiras como metodologia, pois estimula a interação, a participação efetiva do 
discente, estimula a ação e o pensar. Com o desafio da descoberta, o discente é 
incentivado a refletir e agir na tentativa de solucionar uma situação problema.  
A ideia de adotar o Álbum de Figurinhas como um jogo didático surgiu de reflexões da 
infância onde se brincava e socializava (trocava) figurinhas para preencher um álbum 
com o intuito de ganhar determinada compensação. Desta forma, o Álbum de 
Figurinhas sofreu algumas adaptações determinadas pelo grupo de discentes em que 
se ampliou a ideia de utilizar esta brincadeira como um jogo educativo, objetivando 
torná-lo um instrumento didático no encaminhamento metodológico, de forma 
significativa, no processo de ensino aprendizagem das questões ambientais e que 
facilitasse a compreensão do conteúdo de forma divertida, motivadora e colaborativa.  

2. ESTRATÉGIA METODOLOGICA  

Com o objetivo de compreender as inter-relações no ambiente, utilizou-se a 
abordagem teórica da complexidade sistêmica, elucidada por Morin (2005, p. 44), 
constituindo, assim, a base lógica do trabalho. Destaca-se a abordagem de pesquisa-
ação a qual articula a produção de conhecimentos, a ação educativa e a participação 
dos envolvidos, isto é, produz conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, ao 
mesmo tempo, realiza um processo educativo, participativo, para o enfrentamento 
dessa mesma realidade (Tozoni-Reis, 2009). 
A proposta metodológica foi desenvolvida no primeiro semestre do ano letivo de 2017 
na forma de oficina didática durante ministração da disciplina Biologia da 
Conservação, que compõe a matriz curricular do Mestrado Profissional em Rede para 
o ensino de Ciências Ambientais (PROFCIAMB). 
Todas as atividades aqui registradas foram organizadas mediante uma sequência 
didática ligada entre si pelos temas da biodiversidade, integridade ecológica, saúde e 
sistema ambiental e sistema escolar.  
Inicialmente foi realizado um diálogo participativo sobre os conteúdos estudados na 
disciplina de biologia da conservação com o objetivo de elencar conceitos e 
estratégias de ensino, assim como identificar experiências existentes no grupo. Essa 
fase foi ancorada em variáveis de pesquisa exploratória, que para Gil (1999, p. 43) 
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são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato. 
A partir de experiência identificada, esta foi tratada como estudo de caso, que na 
abordagem de Yin (2005), trata-se de uma forma de se fazer pesquisa investigativa 
de fenômenos atuais dentro de seu contexto real, em situações em que as fronteiras 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidos.  
Após a confecção do jogo educativo adotado para o processo de ensino-
aprendizagem. Elaborou-se roteiro com os seguintes itens: a) Público alvo; b) Regras 
e procedimento. 
Neste trabalho, apresenta-se o “Álbum de Figurinhas” como ferramenta de 
aprendizagem no ensino de Ciências Ambientais, visando um trabalho de 
aprendizagem em grupo de modo a favorecer a construção do próprio conhecimento, 
da socialização e colaboração mútua para a construção de outros novos e mais 
elaborados conhecimentos. Isto porque o jogo “Álbum de Figurinhas” é uma estratégia 
viável para o ensino, pois este material pode colaborar no processo de ensino-
aprendizagem com a utilização de práticas prazerosas tornando o processo de 
aprendizagem mais dinâmico. 

3. RESULTADOS 

O jogo educativo Álbum de Figurinhas pode ser utilizado para trabalhar com discentes 
dos diversos níveis, etapas e modalidades de ensino. Sendo possível sua 
adaptabilidade para aprendizagem dos conteúdos de temas transversais de forma 
interdisciplinar por docentes das diversas áreas do conhecimento. 
Para Vygotsky (2001), o tipo de jogo e a forma como será praticado pelo indivíduo 
depende das habilidades que necessita construir, que varia de acordo com a idade e 
fases de seu desenvolvimento. Para a implantação desta proposta de ensino, utilizou-
se um dos tipos de jogos descrito por Vygotsky (2007), o qual envolve regras. Neste 
jogo, os discentes só passam para a etapa seguinte, ou seja, só passam a procurar a 
próxima figura, quando todos os outros também conseguem encontrar a figurinha 
procurada. 
Entende-se que o jogo de regras pressupõe a existência de parcerias, colaborações 
e de certas obrigações comuns, pois é uma conduta lúdica e socializadora. Sendo 
assim, não é apenas um passatempo, mas um elemento que integra os vários 
aspectos da personalidade: cognitivo, afetivo, motor, cultural e social.  
O jogo foi desenvolvido com os alunos sentados em suas carteiras dispostas em 
círculo, os Álbuns de Figurinhas foram entregues a cada participante. As figurinhas 
ficaram no centro em uma mesa redonda. Após sorteio do discente por ordem 
alfabética, este inicia o jogo procurando no monte a figurinha com o intuito de 
preencher a primeira lacuna relacionando o conceito com a figurinha correspondente. 
Uma regra a ser cumprida no jogo é que só passará para a próxima rodada de coleta 
de figuras quando todos os participantes preencherem a lacuna que está sendo 
colada. O desafio é que os discentes deverão descobrir qual é a figurinha que 
corresponde ao conceito que está sendo trabalhado.  
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No decorrer desta atividade, verificou-se que alguns alunos possuíam dificuldade em 
relacionar o conceito à figura. Foram, então, estimulados a conversar entre si 
perguntando um para o outro o que significava esse ou aquele conceito, ou se a figura 
era adequada e o porquê. Assim, aquele que apresentava menor dificuldade de 
compreensão e correlação do conceito com as figuras ofertava ajuda. 
Para a construção foram utilizadas figuras que expressam conceitos e princípios da 
Biologia da Conservação. O Álbum foi confeccionado em folhas de papel A4. As 
questões, previamente elaboradas pelos docentes, possuíam grau de dificuldade 
crescente de fácil, média e difícil, após a digitação e impressão no formato de 
quadrados, foram recortadas de modo a ser coladas nas folhas do álbum de 
figurinhas, bem como a seleção de inúmeras figuras que se associassem aos 
conceitos.  
O jogo foi apresentado e testado entre os colegas do Mestrado Profissional em Rede 
para o ensino de Ciências Ambientais (PROFCIAMB). Primeiramente apresentou-se 
a justificativa, o objetivo e procedimentos do jogo, posteriormente iniciou-se o teste, 
no qual se entregou um álbum para cada um dos 5 participantes. Com um banco de 
figurinhas no centro da mesa, os participantes iniciaram a primeira rodada em que 
buscavam a primeira figura que iria preencher o espaço em branco referente ao 
conceito destacado. Durante o teste do jogo, surgiram vários questionamentos que 
contribuíram na aprendizagem do tema de estudo.  
Conforme Borin (2007, p. 16), a avaliação é um dos impasses no uso de jogos em 
sala de aula. 
 

É senso comum que jogo é apenas brincadeira, o que dificultaria qualquer 
avaliação sobre os conteúdos ou habilidades trabalhados. Outro ponto é que 
os alunos se envolvem de tal forma com a preocupação em ganhar que, 
muitas vezes, tentam infringir as regras, [...] o registro das jogadas é o 
controle que pode ser usado para a avaliação dos alunos. 

 
Ainda segundo o autor, o professor deve acompanhar o jogo dos alunos, fazendo 
questionamentos quanto às estratégias que os mesmos estão usando e auxiliando 
quando encontram dificuldade. 
Um ponto importante a destacar foi que os participantes questionavam e discutiam 
sobre as figuras disponíveis na mesa que preencheria os espaços relacionados com 
os conceitos escritos no álbum. Em discursão, durante o jogo, os participantes se 
sentiram motivados a procurar a figura que mais se aproximava do conceito 
relacionado, isso contribuiu de forma positiva com o aprendizado de forma divertida. 
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FIGURA 1 – Discentes realizando o teste do jogo 

(Fonte: Souza, 2017).  

4. CONCLUSÕES 

Por meio da realização deste trabalho, foi possível observar que aulas com jogos 
proporcionam melhor integração entre os envolvidos, ou seja, professor e aluno, 
aluno-aluno e grupo-grupo, em que um contribui para com o outro por meio da 
mediação. Este fato, além de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, percebe-
se que os jogos, se bem definidos pelo professor e utilizados nos momentos 
adequados, contribuem ainda para a socialização do aluno, de maneira especial 
quando são trabalhados em grupo, promovendo um aprendizado que busca respeitar 
e acatar a opinião e posição do outro. 
Ao construir materiais didáticos percebeu-se que estes são importantes instrumentos 
pedagógicos no processo de ensino aprendizagem. Assim como o jogo torna-se uma 
alternativa neste processo que favorece a construção do conhecimento pelo aluno, 
faz com que um momento de descontração se torne um momento de colocar em ação 
seu saber e adquirir novos conhecimentos. Nesta ação pedagógica, além de fazer 
com que o aluno, ao jogar, ultrapasse a mera possibilidade de tentativa de ganho, é 
necessário que os jogos sejam escolhidos e dinamizados com o intuito de torná-los 
uma atividade de aprendizagem divertida. 
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RESUMO 
 
O panorama logístico do transporte de cargas no Brasil, marcado pela predominância 
do modal rodoviário, caracteriza-se por forte dependência do óleo diesel, que hoje 
representa praticamente metade (44%) da matriz de consumo energética no setor de 
transportes. A introdução gradual do biodiesel na mistura ao diesel mineral, através 
de políticas públicas orientadas ao desenvolvimento regional e à inclusão da 
agricultura familiar no mercado de combustíveis, trouxe a contribuição, embora 
discreta, de redução das emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE). Porém, a 
coleta e análise dos dados realizada neste trabalho sobre matérias-primas usadas 
para produção de biodiesel, evolução do número de agregados familiares rurais 
beneficiados pelo mercado, intensificação da monocultura de soja e concentração de 
renda em setores capitalizados deste mercado, revelou algumas tendências difusas e 
contraditórias, quando ponderadas numa abordagem sistêmica do desenvolvimento 
sustentável, integrando as dimensões econômica, social e ambiental. Neste quadro, 
as aspirações e compromissos consagrados recentemente em documentos como a 
Agenda 2030 e o Acordo de Paris contribuiram para referenciar e reforçar a 
abordagem seguida, facultando uma breve reflexão sobre as oportunidades e 
possíveis riscos futuros no setor de biodiesel. 
 
Palavras-chave: Transportes; Biodiesel; Dimensões da sustentabilidade. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O transporte de cargas desempenha um papel crucial na cadeia de suprimentos de 
qualquer país, permitindo o acesso aos insumos por parte do setor produtivo e aos 
bens finais por parte do consumidor. Pela sua abrangência e transversalidade, este 
tipo de transporte atua de forma decisiva nos domínios econômico, ambiental, social 
e institucional em nível nacional. 
O setor de transportes no Brasil, com a predominância do modal rodoviário, depende 
de modo determinante de combustíveis líquidos, nomeadamente do óleo diesel. Em 
2015 este combustível se destacou como a principal fonte secundária de petróleo, 
registrando um consumo total de 37.294 x 103 tep. A gasolina automotiva, em segunda 
posição, totalizou no mesmo ano o consumo total de 23.257 x 103 tep (BEN 2016). 
Atualmente, no Brasil, a matriz energética do setor de transportes apresenta-se com 
a distribuição percentual ilustrada pela Figura 1. 
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Figura 1 – Matriz de consumo de energia no setor de transportes 

(Fonte: Balanço Energético Nacional, BEN 2016) 

 
O uso de biocombustíveis no setor de transportes, tem a importante função de se 
apresentar como uma alternativa a uma parcela do combustível fóssil já que a sua 
mistura reduz significativamente a quantidade de poluentes lançados na atmosfera. 
O biodiesel é uma fonte renovável de energia que pode ser misturado ao diesel 
mineral em diversas proporções em motores automotivos (de caminhões, tratores, 
camionetas, veículos ligeiros, etc). Trata-se de um combustível produzido a partir de 
óleos vegetais ou de gorduras animais e obtido por meio de um processo químico 
designado de transesterificação. Atualmente o biodiesel representa cerca de 2% da 
matriz energética no setor de transportes no Brasil. 
Em dezembro de 2004 foi lançado pelo governo brasileiro o Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), com enfoque no desenvolvimento regional e na 
inclusão social, institucionalizando a base normativa para a produção e 
comercialização do biodiesel e criando os mecanismos para a inclusão da agricultura 
familiar no mercado de combustíveis do país, através do chamado Selo de 
Combustível Social (SCS). A mistura do biodiesel ao óleo diesel teve, assim, início em 
2004, em caráter experimental e, entre 2005 e 2007, no teor de 2%, a comercialização 
passou a ser voluntária. A obrigatoriedade surgiu no artigo 2º da Lei n° 11.097/2005, 
introduzindo definitamente o biodiesel na matriz energética brasileira (ANP, 2016). 
Existem no Brasil inúmeras oleaginosas nativas que podem ser utilizadas como 
matéria-prima para geração de biodiesel, tais como a mamona, o dendê, o girassol, o 
babaçu e a soja, entre outras (conforme Quadro 1). É importante salientar que estas 
oleaginosas são commodities agrícolas, de alto valor agregado na indústria química e 
alimentícia, comercializadas via bolsa de valores e destinadas em grande parte ao 
mercado externo, influenciando a balança comercial nacional. 
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Quadro 1 – Principais matérias-primas para extração de óleos vegetais por região brasileira 

Região Oleaginosa 
Norte Dendê, babaçu e soja 

Nordeste Soja, mamona, palma (dendê), algodão e côco 
Sudeste Soja, mamona, algodão, girassol e amendoim 

Sul Soja, colza, girassol e algodão 
Centro-Oeste Soja, mamona, algodão, girassol e dendê 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em ABIOVE 

 
Porém, os dados mais recentes publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) em abril de 2017 (Figura 2) indicam que a principal 
matéria-prima continua sendo o óleo de soja (75,02%), seguido da gordura bovina 
(11,97%). 
 

 
Figura 2 – Perfil nacional de matérias-primas consumidas para produção de biodiesel 

(Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP) 
 
Ao se apoiar fortemente na soja para garantir os níveis de produção 

estabelecidos pelos percentuais mandatórios (atualizados pela Lei nº 13.263 de 
2016), verificou-se que as aquisições de matéria-prima passaram a realizar-se em 
setores mais dinâmicos e capitalizados da agricultura familiar, particularmente no 
Centro-Oeste e Sul do país. Essa tendência desviou a atenção do potencial de cultivo 
endógeno de cada região, nomeadamente no Semiárido, que possui características 
propícias à produção de mamona. De entre as falhas estruturais decorrentes desta 
decisão destaca-se o decréscimo na inclusão de agricultores familiares menos 
favorecidos na cadeia produtiva do biodiesel (Figura 3). 
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Figura 3 – Produção de soja por município e usinas de biodiesel em operação em 2013 

(Fonte: EPE, com base em IBGE) 

 
Quanto à perspectiva ambiental devemos destacar que a intensificação da 
monocultura de soja, salvaguardando o fato de sua plantação não servir 
exclusivamente a produção de biodiesel (este é um subproduto do setor de 
sojicultura), é causadora de consideráveis impactos ambientais, associados a fatores 
como desmatamento extensivo, com consequente perda de biodiversidade e aumento 
de emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE), contaminação de águas e erosão 
de solos, entre outros. 
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável contempla 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para os próximos 15 anos, inspirados nos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para que estes objetivos sejam 
alcançáveis os países deverão intensificar a implementação de políticas públicas que 
gerem emprego produtivo com progresso social e inclusão de populações menos 
favorecidas, designadamente no setor agropecuário, o acesso universal a serviços 
energéticos confiáveis e sustentáveis, o estabelecimento de sistemas de transporte 
sustentáveis e de infraestruturas configuradas com qualidade e robustez 
(ONU/Agenda 2030, 2015). 
Por seu turno, a Conferência das Partes (COP21), realizada em Paris no final de 2015, 
que culminou com a concretização de um acordo histórico assinado por 195 países, 
definiu o esforço em limitar o aumento de temperatura entre 1,7º C e 2,0º C ao longo 
deste século, obrigando, até 2020, a uma redução média das emissões de GEE 
superior a 7 Gt CO2eq, além das metas vinculantes pós-2020. Para alcançar o objetivo 
final do acordo, celebrado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCC, na sigla em inglês), os países construiram seus próprios 
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de solos, entre outros. 
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Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para que estes objetivos sejam 
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superior a 7 Gt CO2eq, além das metas vinculantes pós-2020. Para alcançar o objetivo 
final do acordo, celebrado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCC, na sigla em inglês), os países construiram seus próprios 

 

 

 

compromissos, as chamadas Contribuições Pretendidas Nacionalmente 
Determinadas (INDC, na sigla em inglês), respeitando o princípio das 
responsabilidades comuns. Em 12 de Setembro de 2016 o governo brasileiro concluiu 
o processo de ratificação do Acordo de Paris. Com a ratificação, o Brasil assumiu seu 
objetivo de cortar as emissões de GEE em 37% até 2025, com o indicativo de redução 
de 43% até 2030, ambos em comparação aos níveis de 2005. 

2. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho consiste em analisar as relações entre o consumo de 
energia e os indicadores ambientais, sociais e econômicos do setor de biodiesel no 
Brasil entre 2003 e 2014, construindo-se suportes para uma breve reflexão sobre os 
desafios e possíveis riscos futuros, à luz dos compromissos estabelecidos na Agenda 
2030 e no Acordo de Paris. 
Partindo de dados de produção e consumo de diesel e biodiesel, aquisições de 
matérias-primas junto de agricultores familiares abrangidos pelas políticas públicas 
vigentes, Produto Interno Bruto (PIB) do setor de transportes e emissões de GEE, 
pretende-se analisar se a energia é de fato um indicador relevante para o 
desenvolvimento sustentável, as suas vantagens e as suas limitações. 

3. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica do presente trabalho consistiu na revisão bibliográfica das 
publicações e dos dados mais recentes de diversas instituições nacionais, 
responsáveis pelas publicações de referência de estudos e pesquisas sobre os temas 
em análise, bem como na coleta e análise integrada de indicadores econômicos, 
sociais e ambientais publicados no período de referência do estudo (2003 a 2014), 
apoiada na elaboração de quadros, tabelas e gráficos com dados selecionados que 
possibilitassem a melhor interpretação e comparação das amostras (ex: PIB, volumes 
de vendas, produção e consumo de biodiesel, número e pagamentos a agricultores 
familiares, emissões de GEE, etc.), partindo de uma visão interdisciplinar da 
sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambiental. 
A dimensão econômica ocupa-se da eficiência dos processos produtivos e das 
alterações nas estruturas de consumo orientadas a uma reprodução econômica 
sustentável de longo prazo, tratando os aspectos ligados à dinâmica macroeconômica 
do País. A dimensão social, que corresponde aos objetivos ligados à satisfação das 
necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social, integra 
indicadores como a distribuição da renda, equidade e condições de vida da população. 
Por sua vez, a dimensão ambiental, relacionada ao uso e preservação dos recursos 
naturais, enquadra questões de ordem tão diversa quanto a atmosfera, o uso da terra, 
a água doce, a biodiversidade e o saneamento, entre outras. 

4. RESULTADOS 

4.1. Dimensão econômica 

A variação do Produto Interno Bruto (PIB) nacional ou de um setor específico fornece 
informações importantes sobre o comportamento da economia ao longo do tempo, 
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sendo normalmente usado como um indicador-síntese do nível de desenvolvimento. 
Porém, a sua análise isolada se torna insuficiente para expressar, por si só, o grau de 
bem-estar da população, especialmente em circunstâncias de desigualdade na 
distribuição de renda. No Gráfico 1 apresenta-se a evolução do PIB no setor de 
transportes e o volume de vendas de diesel B durante o período de referência. 
 

Gráfico 1 – Evolução do PIB no Setor de Transportes x Volume de vendas de diesel B 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
O óleo diesel B é a mistura de diesel A com o biodiesel no teor estabelecido pela 
legislação vigente. O óleo diesel A é o combustível de uso rodoviário e não rodoviário, 
sem adição de biodiesel (APROBIO, 2016). 
Relativamente à produção e consumo de biodiesel no setor de transportes e à 
evolução do volume de importação de óleo diesel, apresenta-se na Tabela 1 os dados 
publicados no último relatório do Balanço Energético Nacional (BEN, 2016). 
 

Tabela 1 – Produção e Consumo de Biodiesel e Importação de Óleo Diesel (2003 a 2014) 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Produção 

103 m3 0,74 69 404 1167 1608 2397 2672 2717 2917 2746 

Consumo 
103 m3 0,74 69 404 876 1227 1863 2098 2221 2364 2719 

Importação 
Óleo 

Diesel 
103 m3 

2971 3515 5099 5829 3515 9007 9333 9719 10024 11275 
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Por fim apresentam-se no Gráfico 2 dados comparativos do número de agricultores 
familiares, aquisições de matéria-prima por empresas produtoras e produção de 
biodiesel nos arranjos do SCS. 
 

Gráfico 2 – Evolução do Nº de Agricultores Familiares x Matéria-prima adquirida x Produção de 
Biodiesel – Arranjos do SCS 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
O PIB no setor de transportes e o volume de vendas de diesel B apresentaram 
crescimentos consolidados. As quedas pontuais ocorreram, no caso do PIB, entre 
2008 e 2009, influenciadas pela crise mundial, e nas vendas de diesel B, em 2009 e 
em 2014. A produção e o consumo de biodiesel por seu lado, com arranque efetivo a 
partir de 2005, registrou dados consolidados crescentes em todo o período analisado, 
exceto no ano de 2013, que sofreu um ligeiro decréscimo da produção, mantendo-se 
contudo o crescimento da demanda. 
Os dados de evolução do número de agricultores familiares e de aquisições de 
matérias-primas permitem-nos verificar o contraste entre a crescente evolução dos 
valores de matéria-prima adquirida da agricultura familiar nos arranjos do SCS e a 
permanente oscilação, acompanhada por decréscimo acentuado, a partir de 2011, do 
número de agricultores familiares integrados na cadeia produtiva de biodiesel. O 
aumento progressivo do volume de vendas de diesel B em contraponto à redução do 
número de agricultores familiares na cadeia produtiva, reflete a concentração da 
procura de matéria-prima no complexo sojicultura, dado tratar-se de um setor mais 
dinâmico e capitalizado do tecido agroindustrial. 
Por ultimo, o aumento da dependência energética traduzida pelo crescimento das 
importações de óleo diesel (tabela 1) justifica uma chamada de atenção sobre a 
necessidade de redução da exposição do país ao mercado internacional de produção 
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de petróleo, designadamente no que respeita à volatilidade dos preços. Além deste 
aspeto, a ANP reconhece que não existe infraestrutura para receber o volume 
adicional projetado de diesel fóssil importado. 

4.2. Dimensão social 

Os aspectos socioeconômicos da produção do biodiesel compreendem, entre outros 
fatores, o potencial de postos de trabalho gerados em decorrência da atividade e a 
possibilidade de inclusão de agricultores familiares em sua cadeia produtiva (Tabela 
2). A integração de novos agricultores familiares à cadeia produtiva do biodiesel foi 
progressiva até 2011, vindo essa tendência a se inverter desde esse ano até ao final 
do período analisado (2014). 
 

Tabela 2 – Nº de Agricultores Familiares Produtores (abrangidos pelo Selo Combustível Social), 
Aquisições de matéria-prima e Produção de Biodiesel 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
A evolução, por região, do valor de matéria-prima adquirida da agricultura familiar nos 
arranjos do SCS (Figura 4), corrobora os dados já apresentados sobre o desinteresse 
no potencial de desenvolvimento endógeno das oleaginosas nativas de cada região, 
nomeadamente no Semiárido, contribuindo para o decréscimo na inclusão de 
agricultores familiares menos favorecidos na cadeia produtiva do biodiesel, em 
oposição à crescente produção e vendas de matéria-prima nas regiões Centro-Oeste 
e Sul. 
 

Figura 4 – Valor das aquisições das diferentes matérias-primas adquiridas da agricultura familiar 
nos arranjos do SCS 

(Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário/Selo Combustível Social) 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Agric. 
Fam. 
Produtores 

16328 40595 36746 28656 51047 100371 104295 92673 83754 73479 

Aquisições 
(Milhões 
R$) 

1,0 71,4 120,8 284,5 681,3 1065,9 1527,4 2119,0 2856,7 3253,0 

Produção 
(103 m3) 0,74 69 404 1167 1608 2397 2672 2717 2917 2746 
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Existem ainda barreiras que fazem com que a participação de agricultores familiares 
no mercado de produção de combustíveis evolua em ritmo lento. De entre as barreiras 
existentes, destaca-se a necessidade de maior geração e difusão de tecnologias para 
a produção de outras oleagionosas além da soja, designadamente a mamona na 
região do Semiárido, estruturando-se uma rede de pesquisas e propiciando um 
cenário favorável para o aumento da produtividade e competitividade da agricultura 
familiar no setor. 
Um outro desafio consiste na reformulação tributária beneficiando empresas 
detentoras do SCS e no estabelecimento de iniciativas que fortaleçam a organização 
econômica da agricultura familiar em regiões fragilizadas. 

4.3. Dimensão ambiental 

As estimativas de emissões de GEE são geradas segundo as diretrizes do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com base nos dados dos 
Inventários Brasileiros de Emissões e Remoções Antrópicas de GEE, elaborados pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e em dados obtidos junto a 
relatórios governamentais, institutos, centros de pesquisa, entidades setoriais e 
organizações não governamentais. Neste trabalho, os dados de emissões são 
apresentados em toneladas de carbono equivalente (ton. CO2eq), contendo todo o 
inventário nacional como CO2, CH4, N2O e os HFCs na métrica GWP (Global Warming 
Potential) e segundo os fatores de conversão do relatório 5 do IPCC (AR5). 
Existem duas abordagens principais para determinação do carbono equivalente: o 
GWP (Global Warming Potential) e o GTP (Global Temperature Change Potential). O 
primeiro considera a influência dos gases na alteração do balanço energético da Terra 
e o segundo a influência no aumento de temperatura. Ambos são medidos para um 
prazo de 100 anos, sendo mais comumente utilizado o GWP (Observatório do 
Clima/SEEG). 
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O Gráfico 3 mostra a evolução das emissões totais relativas ao consumo de óleo 
diesel e diesel mineral em todo o setor de transporte de cargas (excluindo o transporte 
marítimo e o transporte aéreo), em comparação com o PIB no setor de transportes.  

Gráfico 3 – Emissões de Óleo Diesel e Diesel Mineral (Transporte de Cargas) x PIB Transportes 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Os consumos totais de óleo diesel e de biodiesel, para o intervalo de tempo analisado, 
são apresentados no Gráfico 4. A evolução desses consumos é apresentada como 
complemento de comparação aos dados de emissões de GEE no setor de transporte 
de cargas. 
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Gráfico 4 – Consumo Total de Óleo Diesel e Biodiesel (em 103 tep) 

          Fonte: elaborado pelo autor 
 
A demanda interna de óleo diesel continua a ditar a tendência crescente de emissões 
de GEE, conforme ilustrado no gráfico 3. Como complemento, verifica-se que as taxas 
médias de crescimento do PIB e de emissões de GEE, ao longo do período analisado, 
seguem ritmos semelhantes, respetivamente de 4,57% e de 4,31%. 
Com o amadurecimento do mercado brasileiro de biocombustíveis, o percentual 
mandatório de mistura de biodiesel foi sucessivamente ampliado até ao atual teor de 
8,0%, introduzido a 1 de março de 2017. Contudo o gráfico 4 permite observar que 
ainda se trata de uma percentagem pequena na mistura de óleo diesel, claramente 
insuficiente para atenuar a inclinação da curva de demanda de diesel mineral. 
A leitura integrada dos gráficos 3 e 4 ajuda a confirmar que uma eventual recuperação 
da economia brasileira agravará proporcionalmente as emissões de GEE, dada a 
predominância do modal rodoviário na matriz de transportes de carga. 

5. CONCLUSÕES 

Numa visão sistêmica podemos afirmar que a demanda por energia relaciona os 
desafios da sustentabilidade ambiental com as dimensões social e econômica do 
desenvolvimento. E esse é um dos grandes dilemas que se coloca às sociedades 
contemporâneas, particularmente em países em desenvolvimento como o Brasil. 
A análise realizada sobre a recente trajectória interna do biodiesel, enquanto 
alternativa a uma parcela de combustível mineral, procurou “atender simultaneamente 
os critérios de relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica” (Sachs, 
2000, p.35), trazendo para a discussão as dimensões econômicas, sociais e 
ambientais do desenvolvimento sustentável. 
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Os resultados aqui analisados, além de nos conferir, com amplos entendimentos, que 
o consumo de energia constitui um indicador relevante para o desenvolvimento 
sustentável, permitem caracterizar, de forma integrada, os desafios e possíveis riscos 
futuros do setor de biodiesel. 
Como desafios podemos destacar a possibilidade do cultivo endógeno das 
oleaginosas em terras aráveis disponíveis e na recuperação de áreas degradadas em 
diversas regiões do país, a possibilidade efetiva de redução das importações de óleo 
diesel mineral e de petróleo, o progresso social e a melhoria das condições de trabalho 
através da inclusão de um número mais alargado de agricultores familiares, com a 
consequente criação de novos empregos diretos e indiretos no mercado de 
combustíveis, além das oportunidades de redução de emissões de GEE no setor 
transporte de cargas, adotando critérios objetivos na opção por modais menos 
poluentes. 
Como possíveis riscos destacamos o aumento do desmatamento de florestas nativas, 
em particular do bioma amazônico, a intensificação corporativa da monocultura da 
soja e consequente redução da inclusão social em populações e regiões menos 
favorecidas, o aumento das emissões de GEE, bem como da contaminação e erosão 
de solos e as ameaças à segurança alimentar. 
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RESUMO 
 
A questão das mudanças climáticas é algo que afeta o planeta e todos os seres vivos 
que nele habitam, inclusive nós seres humanos. Trabalhar essas questões envolve 
mais do que pequenas ações individuais, também requer a participação de governos 
e organismos internacionais no intuito de conscientizar e promover condutas mais 
sustentáveis tanto nas pessoas como nos países, que muitas vezes não possuem 
essa preocupação. O desenvolvimento de políticas públicas eficientes permite que 
esses governos criem instrumentos, como planos, leis e decretos que estimulem o uso 
consciente dos recursos naturais e a redução dos impactos negativos ao meio 
ambiente. Dentre esses impactos está a emissão de gases de efeito estufa - GEE, 
que segundos estudos, contribuem para o aquecimento global, provocando muitos 
prejuízos a milhões de pessoas em todo mundo. Uma forma de reduzir esses prejuízos 
é o uso das fontes alternativas de energia que emitem menos GEE e são na maioria 
dos casos fontes inesgotáveis. A elaboração de políticas públicas que promovam esse 
uso é um importante passo para reduzir essas emissões, e o Estado do Ceará está 
por meio de suas políticas de incentivo promovendo o aumento do uso dessas fontes. 
Esse artigo tem como objetivo mostrar como a elaboração de políticas públicas 
voltadas para as questões das mudanças climáticas pode estimular o uso de fontes 
alternativas de energia no estado do Ceará. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Mudanças Climáticas; Fontes Alternativas de 
Energia. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Em sua origem a ciência política considerava as políticas públicas algo fora do sistema 
político, tendo poucos estudos voltados para sua análise (Faria, 2003). Na Europa a 
área de política pública nasce como um desdobramento dos estudos e teorias sobre 
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o papel do Estado e do governo, enquanto que nos Estados Unidos esses estudos 
teóricos sobre o papel do Estado não ocorrem, sendo o objeto de estudo a própria 
ação do governo (Souza, 2006). 
A partir de 1950 as políticas públicas ganharam maior importância dentro dos centros 
de estudo e o chamado “processo político” foi cada vez mais se tronando tema de 
trabalhos e análises (Radaelli, 1995). O pressuposto analítico que embasou a 
consolidação dos estudos em políticas públicas é o de que em democracias estáveis 
as ações do governo podem ser formuladas cientificamente e analisadas por 
pesquisadores independentes (Souza, 2006). No Brasil o campo de estudo das 
políticas públicas ainda é pouco desenvolvido, sofrendo com uma fraca 
institucionalização e com uma fragmentação organizacional (Melo, 1999). 
Existem várias definições de política pública, como a de Mead (1995) que diz que 
política pública é uma área da ciência política que analisa o governo a luz de grandes 
questões públicas. Já outro autor a define como a soma das ações do governo que 
influenciam a vida dos cidadãos (Peters, 1986). Porém, para efeito deste trabalho, 
vamos usar a definição estabelecida por Teixeira (2002) que diz que políticas públicas 
são princípios e diretrizes norteadores das ações do poder público, que estabelecem 
regras e procedimentos para as relações entre a sociedade e o Estado. 
Com as políticas públicas o Estado, que já atingiu um estágio de desenvolvimento 
mais complexo, passa a exercer influência direta na construção da sociedade, 
deixando de ser apenas um agente controlador e tornando-se parte executora das 
mudanças sociais (Derani, 2006). 
Nesse sentido, torna-se competência da administração pública efetivar, assegurar e 
promover os direitos fundamentais estabelecidos na constituição de 1988, a todos os 
cidadãos brasileiros (Spat; Suptitz, 2015). E para tal as políticas públicas constituem 
uma importante ferramenta (Arzabe, 2006). Por meio delas são formulados 
documentos que orientam ações e muitas vezes a aplicação de recursos públicos 
(Teixeira, 2002). 
Elas repercutem na economia e na sociedade e após desenhadas e formuladas dão 
origem a planos, programas e projetos que quando colocados em prática ficam 
submetidos a sistemas de monitoramento e avaliação (Souza, 2006). Dentre os 
objetivos das políticas públicas estão (Teixeira, 2002): 
 
 Responder demandas, principalmente de setores mais vulneráveis da sociedade; 

 Ampliar e efetivar os direitos sociais; 

 Promover o desenvolvimento econômico estimulando a criação de emprego e 
renda; 

 Regular conflitos entre os diversos membros e grupos da sociedade. 

 Em relação aos seus elementos principais podemos citar que a política pública 
(Souza, 2006): 

 Permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, ele faz; 

 Tem a participação de vários atores e níveis de decisão; 
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 É abrangente e não se limita a leis e regras; 

 É uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; 

 Envolve processos subsequentes após sua proposição, incluindo também sua 
implementação, execução e avaliação; 

 Apesar de ter impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. 
 
No processo de formulação de políticas públicas atuam diversos segmentos, 
chamados “atores” que podem ser públicos ou privados e estabelecem os projetos a 
serem desenvolvidos e as obrigações de cada parte (Balbino, 2011). Um dos 
principais atores públicos é o Estado que deve atuar formulando e colocando em 
práticas políticas públicas que sejam capazes de promover um bem-estar para a 
sociedade como um todo (Costa; Aquino, 2013). 
Segundo Kingdon (1984), existem três correntes de atores e de questões que atuam 
no processo de elaboração de políticas públicas: os problemas, o político e a política. 
O primeiro são as situações a serem resolvidas, o segundo o ator que atua propondo 
a solução para o problema e o terceiro são os movimentos sociais que impulsionam a 
resolução dos problemas. Esses três podem atuar de forma conjunta ou 
separadamente dependendo do objetivo a ser alcançado com a política elaborada. 
A elaboração de uma política pública envolve decidir o que vai ser feito, por quem, 
para quem e quando será feito (Teixeira, 2002). É importante enfatizar que um plano 
ou programa não é uma política pública, pois esta é composta de diversos programas 
e ações que atuam juntos em prol de um objetivo comum (Massa-Arzabe, 2006). Com 
isso, podemos distinguir políticas públicas de políticas governamentais, pois a última 
nem sempre atua para a resolução de um problema e não contempla a participação 
popular em sua elaboração (Teixeira, 2002). Dentre as suas características as 
políticas públicas devem possuir ferramentas para que seus objetivos sejam 
alcançados (Bucci, 2006). 
Para que a política seja eficiente é importante escolher o tipo que mais se adeque ao 
seu objetivo. Abaixo está o Quadro 1 com a classificação das políticas públicas 
(Teixeira, 2002): 
 

Quadro 1 – Classificação das políticas públicas 
Classificação Tipos Características 

Quanto à natureza ou grau da 
intervenção 

Estrutural Interferem em relações estruturais como renda, 
emprego, etc. 

Conjuntural ou 
Emergencial 

Amenizam uma situação temporária, imediata. 

Quanto à abrangência dos 
possíveis benefícios 

Universais Para todos os cidadãos. 

Segmentais Para um segmento da população, 
caracterizado por um fator determinado (idade, 
condição física, gênero, etc). 

Distributivas Distribui benefícios individuais. 
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Quanto aos impactos que 
podem causar aos 
beneficiários, ou ao seu papel 
nas relações sociais: 

Redistributivas Redistribui recursos entre os grupos sociais: 
buscando igualdade. 

Retira recursos de um grupo para beneficiar 
outros. 

Regulatória Defini regras e procedimentos que regulem 
comportamento dos atores para atender 
interesses gerais da sociedade. 

Fonte: O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da realidade, 
2002. 

No que diz respeito às questões ambientais, as políticas públicas devem preservar e defender 
o meio ambiente, promovendo a aquisição de valores socioambientais e um melhor 
convívio do homem com a natureza (D’isep, 2009). Nesse contexto, as instituições 
governamentais têm um importante papel no desenvolvimento de políticas que lidem 
com alternativas para o desenvolvimento sustentável da sociedade na qual elas estão 
inseridas (Ribeiro; Andrade, 2011).  
Porém, infelizmente, no Brasil as políticas públicas e seus instrumentos nem sempre 
são eficientes, pois não possuem um desenvolvimento continuado necessário para 
que os planos saiam do papel e se transformem em ações práticas (Bercovici, 2006). 

1.1. A Questão das Mudanças Climáticas 

A prioridade do desenvolvimento econômico em detrimento de uma relação mais 
sustentável com os sistemas naturais está na raiz da atual crise ambiental (Oliveira, 
2006). A necessidade de desenvolvimento econômico, social e político da 
humanidade vêm contribuindo consideravelmente, para os impactos ambientais vistos 
com mais intensidade nas últimas décadas (Ribeiro; Andrade, 2011). 
Desde 1750, no início da Revolução Industrial, a concentração na atmosfera de 
carbono, aumentou 31%, e mais da metade desse aumento ocorreu nos últimos 50 
anos (Marengo, 2006). O carbono emitido pelas atividades industriais é componente 
de alguns dos Gases de Efeito Estufa – GEE (CO2 e CH4), que se acumulam na 
atmosfera, elevando a temperatura do Planeta, e causando o que hoje chamamos de 
aquecimento global (Rodrigues, 2010). Esses gases do efeito estufa absorvem parte 
da energia do Sol, que é refletida pela superfície do planeta, e a redistribui em forma 
de calor, entretanto, com o aumento das emissões desses gases, mais calor passou 
a ficar retido promovendo mudanças significativas no clima da Terra (Marengo, 2006). 
As consequências das mudanças causadas pelo homem no meio ambiente ficam 
cada vez mais evidentes no enfraquecimento dos serviços ambientais prestados pelos 
ecossistemas. Essa redução será um fator limitante do desenvolvimento e até da 
sobrevivência da humanidade no século XXI (Holthausen, 2000). Sabe-se que o 
aquecimento global é um fenômeno que já tem sido detectado no Brasil e no mundo, 
e que tende a ser mais intenso nas grandes cidades devido ao efeito de urbanização 
(Marengo, 2006).  
Segundo alguns estudos, uma elevação na temperatura média do planeta até o final 
do século XXI, pode reduzir a disponibilidade de alimentos e levar mais 530 milhões 
de pessoas a passar fome, além disso, 3,2 bilhões de indivíduos correm o risco de 
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enfrentar escassez de água, e 20% da população mundial de viver em zonas sujeitas 
a enchentes (Rodrigues, 2010). 
No Brasil os efeitos das mudanças climáticas já podem ser vistos, como por exemplo, 
o furacão Catarina em março 2004, a seca da Amazônia em 2005 e as secas ocorridas 
no Sul do Brasil em 2004, 2005 e 2006, além de impactos relacionados, como 
alterações na biodiversidade, aumento no nível do mar e impactos na saúde, na 
agricultura e em outras áreas do país (Marengo, 2006). 
O Nordeste do Brasil aparece como uma das regiões que são extremamente 
vulneráveis às mudanças climáticas, pois no pior cenário construído pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC, a região terá um aumento de 
4ºC na sua temperatura média até 2070. Com isso, o Ceará sofreria ainda mais com 
secas prolongadas o que provocaria uma redução de 79,6% de suas áreas cultiváveis 
gerando uma perda significativa no PIB do Estado (Rodrigues, 2010). E se nada for 
feito para mudar essa situação até 2050 o Nordeste como um todo poderá perder até 
11,4% do seu PIB por causa das mudanças climáticas (Rodrigues, 2010). 
Apesar de vários estudos mostrarem as consequências graves dessas mudanças, 
grande parte da população ainda não se deu conta do quão sérias elas são, e não 
fazem quase nada para mudar essa situação dentro de suas atividades individuais 
(Giddens, 2009). A natureza e sua biodiversidade desempenam inúmeros papeis no 
planeta e sua conservação está diretamente relacionada à sobrevivência do ser 
humano, já que ela fornece recursos para sua vida e para os processos produtivos 
característicos do sistema em que vivemos, além de receber todos os rejeitos desse 
sistema (Seiffert, 2009). Por essa razão, novas formas de lidar com o meio ambiente 
e sua diversidade estão sendo desenvolvidas a fim de proteger e conservar o frágil 
equilíbrio que mantém todos esses sistemas ativos (Calderoni, 2004). 

1.2. Fontes Alternativas de Energia 

Um dos setores que mais tem se destacado no quesito sustentabilidade é o setor de 
geração de energia elétrica. A demanda por energia e os hábitos da sociedade 
moderna exigem que o sistema produza cada vez mais (Dupont; Romitti; Grassi, 
2015). Estima-se que cerca de 75% do consumo mundial de energia seja realizado 
pelas cidades assim como grande parte das emissões de gases de efeito estufa 
também venham delas (Vargas; Rodrigues, 2010). 
A demanda energética no Brasil tem como uma de suas características ser totalmente 
irregular, gerando com isso períodos críticos de consumo (Zancan et al., 2006). A 
geração total de energia elétrica no Brasil em 2013 foi de 570 TWh representando um 
aumento de 3,2% em relação ao ano anterior (Dupont; Romitti; Grassi, 2015). Com 
exceção da hidráulica as outras fontes de energia correspondem a 29% da oferta 
interna, conforme Figura 1 abaixo (Empresa de Pesquisa Energética, 2014): 
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Figura 1 – Composição da oferta interna de energia elétrica 

(Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, 2014) 

 

A busca pela redução dos impactos ambientais e sociais causados pelas fontes tradicionais 
de energia levou à procura por fontes de energia alternativas, que também são 
conhecidas por energia renováveis (Aguilar; Oliveira; Arcanjo, 2012). No Brasil há 
grande dependência da energia hidrelétrica, em virtude da abundância de recursos 
hídricos disponíveis e do custo baixo para produção (Dupont; Romitti; Grassi, 2015). 
Porém, com os acordos firmados pelo Brasil nas conferências internacionais sobre 
meio ambiente, houve um estímulo nos últimos anos a implementação e utilização de 
fontes alternativas de energia (Galdino et al., 2000). Com isso, a energia solar, eólica 
e biomassa, por exemplo, começam a disputar com as fontes mais tradicionais 
aumentando sua escala de produção e conseguindo preços mais competitivos 
(Galdino et al., 2000). 
As fontes modernas de energia podem ser divididas em duas categorias: “tradicionais” 
e “novas”. As tradicionais são as tecnologias que já são dominadas e disseminadas 
comercialmente. Já as novas são as que estão começando a competir 
comercialmente com as tradicionais. Em relação as fontes elas podem ser renováveis 
e não renováveis, conforme Quadro 2 abaixo (Goldemberg; Lucon, 2007): 
 

Quadro 2 – Tipos de fontes de energia 
Tipos Fontes Energia primária 
 
Não renováveis  

Fósseis carvão mineral, gás natural, petróleo e derivados. 
Nuclear materiais físseis. 

 
 
 
Renováveis 

Tradicionais, lenha de desmatamento. 
Convencionais hidráulica de médio e grande porte. 

Novas 

hidráulica de pequeno porte. 
lenha replantada, cana-de açúcar e óleos vegetais. 
energia solar, eólica, geotermal,maremotriz e das 
ondas. 

Fonte: Goldemberg; Lucon, 2007 

 

Estudos afirmam que até 2050, 100% da energia da Europa será renovável e 80% 
dos Estados Unidos, já no Brasil atualmente, apenas 4,8% da geração de energia vem 
de fontes eólicas (Filho, 2015). O Ceará é o estado do Nordeste que possui um dos 
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maiores potenciais do Brasil para a energia eólica, podendo produzir até 35 mil MW, 
sendo 25 mil MW em terra e 10 mil MW no mar (ADECE, 2011). 
Atualmente, ele conta com empreendimentos de geração de energia de fontes 
alternativas renováveis nos segmentos de: eólica, solar e hidrelétrica. Além das usinas 
de energia eólica, o Ceará também possui uma pequena central hidrelétrica (PCH), 
chamada Araras, com potência instalada de 4 MW, situada no rio Acaraú e a primeira 
usina comercial de energia solar do Brasil, em Tauá. (ADECE, 2013). Abaixo a Figura 
2 mostra os pontos que possuem geração de energia renovável no Estado do Ceará 
(ADECE, 2011): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Pólos de geração de energias renováveis no Ceará 
(Fonte: ADECE, 2011) 

 

2. METODOLOGIA 

O método desta pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica de caráter 
exploratório que tem por objetivo mostrar a elaboração das políticas públicas relativas 
às Mudanças Climáticas desenvolvidas no Estado do Ceará e como elas estimulam o 
uso de fontes alternativas de energia no Estado. 
O Estado do Ceará possui desde 2008um espaço para discutir as questões das 
mudanças climáticas, é o Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e de 
Biodiversidade, instituído pelo Decreto Nº 29.272, de 25 de abril de 2008 e 
posteriormente modificado pelo Decreto Nº 32.161, de 02 de março de 2017. Com 
essa modificação o Fórum passou a se chamar Fórum Cearense de Mudanças 
Climáticas, Biodiversidade e Combate à Desertificação. 
Esse Fórum é vinculado à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA e tem dentre suas 
atribuições: apoiar, estimular e implementar projetos que utilizem os mecanismos de 
desenvolvimento limpo, respeitados os tratados internacionais pertinentes e 
incentivar, no âmbito da Administração Pública do Estado e dos Municípios, a adoção 
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de políticas voltadas para a proteção da biodiversidade e administração e mitigação 
dos efeitos das mudanças climáticas no Estado do Ceará. 
Por meio da formação de Grupos de Trabalhos – GT’s com os membros do Fórum 
foram elaborados os seguintes documentos: 
 

 Regimento interno do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e 
Combate à Desertificação; 

 Decreto de Alteração do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade 
e Combate à Desertificação; 

 Política Estadual Sobre Mudanças Climáticas – PEMC. 
 
Cada um dos três documentos foi elaborado em grupos de trabalho específicos e 
posteriormente apresentados para a análise e aprovação da plenária do Fórum. O 
grupo de trabalho que alterou o Decreto de criação e o Regimento Interno do Fórum 
foi instituído por meio de portaria Nº219/2015, publicada em 04 de agosto de 2015, e 
teve como instituições membros: IFCE, URCA, FUNCEME, APRECE e SEMA. Os 
trabalhos começaram em maio de 2015 e foram concluídos em agosto do mesmo ano, 
e ocorreram por meio de reuniões presenciais e trocas de mensagens virtuais (e-
mails). No caso da elaboração da Política os trabalhos tiveram início em julho de 2015 
e foram finalizados em setembro de 2016 com o envio da minuta da lei para aprovação 
na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eles tiveram a mesma metodologia 
de encontros presenciais e troca de mensagens virtuais (e-mails). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da Política Estadual Sobre Mudanças Climáticas – PEMC do Estado do 
Ceará nos permite afirmar que a mesma estimula o uso de energias alternativas por 
meio de diversos itens que a compões, como por exemplo: 
No Artigo 3º que diz sobre as medidas a serem adotadas em sua execução, no inciso 
III: 
 

 
 
 
 
 
 
 

No Artigo 4º que fala dos objetivos da PEMC, no seu inciso II:  
 
 
 

No Artigo 5º que define suas diretrizes em seu inciso VI, alíneas a e d: 

III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos 
socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes 
entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas, de 
modo socialmente justo, e sopesar as responsabilidades individuais quanto à 
origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima. 
 

II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às 
suas diferentes fontes. 
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E no Artigo 9º que diz: 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSÕES 

Apesar dos efeitos das alterações no clima serem sentidos por toda população 
mundial, em maior ou menor grau, nem todos têm a consciência da urgência com que 
essas questões devem der tratadas e por isso continuam com ações que prejudicam 
e agravam ainda mais essa condição em que se encontra o meio ambiente do planeta. 
A elaboração de políticas públicas se bem executada, tema capacidade de alterar 
significativamente a realidade da população a que ela se destina. No caso das 
questões relativas às mudanças climáticas, essas políticas se tornam ainda mais 
importantes, pois esse é um tema pouco conhecido e muitas vezes desvalorizado pela 
sociedade. 
Por meio da elaboração de leis, como a Política Estadual Sobre Mudanças Climáticas 
do Ceará, o Estado estimula ações de combate e mitigação aos efeitos das mudanças 
no clima e estimula o desenvolvimento de tecnologias e o uso de fontes alternativas 
de energia, visando a redução do uso de combustíveis fósseis e consequentemente a 
redução das emissões de gases de efeito estufa no Estado.  
Medidas como essas são um passo importante para que outras ações de viés 
ambiental surjam e possam juntas diminuir o impacto negativo que as atividades 
humanas estão causando no meio ambiente, melhorando a qualidade de vida da 
sociedade e dos outros seres que habitam o planeta Terra.  

5. REFERÊNCICAS 

ADECE. (2011). Energias renováveis no Ceará. Agência de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará. Disponível em: 

VI – o fomento, a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-
tecnológicas e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados aumento 
das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território 
estadual. 
a) mitigar as mudanças climáticas por meio da eliminação gradativa do uso dos 
combustíveis fósseis, da redução de emissões antrópicas por fontes e do 
fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito 
estufa. 
d) desenvolver cadeia produtiva para a transição da matriz energética baseada 
em combustíveis fósseis a ser substituída por matriz baseada em energias 
renováveis de baixa emissão. 

Art. 9º A substituição gradativa dos combustíveis fósseis, como instrumento de 
ação governamental no âmbito da PEMC, consiste no incentivo ao 
desenvolvimento de energias renováveis e no aumento progressivo de sua 
participação na matriz energética do Estado do Ceará, em substituição aos 
combustíveis fósseis. 
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RESUMO 

O presente artigo aborda a análise de alguns aspectos ambientais e econômicos do 
manejo florestal em 17 áreas de assentamentos rurais da Região do Baixo Jaguaribe, 
Estado do Ceará. Esta experiência vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado do Ceará, com apoio financeiro do Fundo Socioambiental da 
Caixa Econômica Federal (FSA) e apoio técnico do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), através do Serviço Florestal Brasileiro. O estudo se deu com base na análise 
dos documentos produzidos durante a realização do Projeto, e compila as diversas 
informações das áreas de estudo no que trata a questão ambiental e socioeconômica, 
assim como informações de mercado para comercialização dos produtos, sendo 
esses: Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável (PMIASPS) e Planos 
de Negócios (PN). 

Palavras-chaves: Manejo Florestal, Caatinga, Renda. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Desde o início da colonização do semiárido Nordestino, os sistemas ambientais 
sofrem com ações do homem em busca da sobrevivência, comprometendo a 
biodiversidade e fortalecendo as situações de risco à ocupação humana que podem 
levar a condições extremas de degradação ambiental podendo chegar a 
desertificação (Souza, 2006). 
Souza (2005) afirma que na área de influência do bioma Caatinga têm se buscado 
adaptar o ambiente às necessidades humanas, sendo assim o uso e ocupação da 
terra têm sido incompatíveis com as condições do ambiente. Com isso, a expansão 
das atividades econômicas praticadas no campo depende sempre da remoção da 
cobertura vegetal, a devastação se expande principalmente em função da retirada da 
lenha e da produção do carvão vegetal que compõe a matriz energética na região do 
Bioma, existindo também a contínua e progressiva conversão da vegetação natural 
por pastagens naturais onde se pratica um sobrepastoreio que tende a suprimir o 
estrato herbáceo. Alterando os ambientes físicos fortemente impactados pela pressão 
exercida pela população sobre o vulnerável potencial de recursos naturais da área do 
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RESUMO 

O presente artigo aborda a análise de alguns aspectos ambientais e econômicos do 
manejo florestal em 17 áreas de assentamentos rurais da Região do Baixo Jaguaribe, 
Estado do Ceará. Esta experiência vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado do Ceará, com apoio financeiro do Fundo Socioambiental da 
Caixa Econômica Federal (FSA) e apoio técnico do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), através do Serviço Florestal Brasileiro. O estudo se deu com base na análise 
dos documentos produzidos durante a realização do Projeto, e compila as diversas 
informações das áreas de estudo no que trata a questão ambiental e socioeconômica, 
assim como informações de mercado para comercialização dos produtos, sendo 
esses: Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável (PMIASPS) e Planos 
de Negócios (PN). 

Palavras-chaves: Manejo Florestal, Caatinga, Renda. 
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bioma, os problemas são sensivelmente agravados durante os períodos de secas 
recorrentes. 
Diante desta realidade, estando o estado do Ceará com cerca de 92% do seu território 
submetido à influência do semiárido, que tem como vegetação típica a Caatinga, 
existe a necessidade de buscar novos sistemas de produção que sejam mais 
eficientes, sustentáveis e economicamente viáveis, que permitam conciliar alternativa 
de renda e sustentabilidade no processo de produção. Nesse sentido a adoção de 
Manejo Florestal sustentável em áreas com cobertura vegetal conservada tem sido 
considerada uma forma mais adequada de atingir esses objetivos, pois através do 
Manejo Florestal é possível realizar a conservação da biodiversidade animal e vegetal, 
proteger recursos hídricos e solos e estabilizar a paisagem. 
O Manejo Florestal sustentável pode ser definido como forma de uso racional e 
sustentável das florestas com intervenções planejadas e adaptadas às condições do 
ambiente, tendo estes objetivos sociais, econômicos e ecológicos na exploração das 
florestas (LIMA, 2011). 
Conforme o código florestal, o manejo sustentável das florestas se trata da: 
 

Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa 
ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, 
de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros 
bens e serviços. (Brasil. Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, inciso VII, 
art.3).   

 

Com isso, o manejo florestal da Caatinga se apresenta como uma ferramenta 
importante na conservação da biodiversidade do Bioma, além de favorecer uma 
relação de equilíbrio entre o produtor rural e a dinâmica ambiental tendo aspectos 
relevantes que atuam diretamente nessa atividade, como: evita a exploração de 
grandes extensões de áreas por meio da divisão do projeto em talhões; proíbe o uso 
do fogo, protegendo os solos e potencializando a rebrota; a permanência da matéria 
orgânica no solo favorecendo a conservação do mesmo; preserva a diversidade de 
espécies; promove a conservação formal das áreas de Reserva Legal e de 
Preservação Permanente; respeita a capacidade e o tempo necessário à recuperação 
da vegetação, garantindo, dessa maneira, a conservação da biodiversidade (Silva et 
al., 2008) 
Todavia, o manejo racional da caatinga se diferencia conforme os seus objetivos e 
finalidades de exploração. Dessa forma, considerando a instrução normativa da 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) nº 01/2013 as modalidades 
para exploração, através do Manejo, da cobertura vegetal, podem ser através do: 
Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); Plano de Manejo Agroflorestal 
Sustentável (PMAFS); Plano de Manejo Silvipastoril Sustentável (PMSPS); Plano de 
Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável (PMIASPS). 
Com isso, a Secretaria de Meio Ambiente vem executando o Projeto Desenvolvimento 
de Práticas de Manejo Florestal Sustentável na Região do Baixo Jaguaribe, com apoio 
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financeiro do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica. O Projeto tem como 
objetivo implementar 17 Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável 
(PMIASPS) e 17 Planos de Negócios implantados com base nos Planos de Manejo 
Florestal. 
Sendo o manejo agrosilvipastoril como: 
 

...um conjunto de sistemas e práticas de uso da terra que envolve uma 
interação social e economicamente aceitável, de árvores e arbustos com 
culturas agrícolas e/ou animais, em forma seqüencial ou simultânea, de tal 
maneira que, alcance a maior produtividade global em regime de produção 
sustentável. (Lima, 2011, p.18). 

 

O presente trabalho busca avaliar o uso do Manejo Integrado Agrosilvipastoril nas 
áreas dos 17 Projetos de Assentamento, quadro 01, como uma estratégia eficiente de 
uso da Caatinga, conservação do Bioma evitando assim pressões sobre áreas ainda 
pouco alteradas e para fins econômicos gerando alternativas de renda às 
comunidades rurais assentadas.  
 

Quadro 01 - Projetos de Assentamentos Beneficiados 

Assentamentos Município Gestão  

Banhos Morada Nova INCRA 

Bernardo Marin II Russas INCRA 

Cajazeiras Russas INCRA 

Chico Mendes Russas INCRA 

Croatá Jandaíra Russas INCRA 

Mundo Novo Russas INCRA 

Olga Benário Russas INCRA 

Riacho das Melancias Russas INCRA 

Santa Fé Russas INCRA 

Angico Morada Nova IDACE 

Aroeira II Ibicuitinga IDACE 

Sete de Setembro / Cachoeira Ocara INCRA 

Horizonte / Contendas Ibicuitinga INCRA 

Lênin Paz II Ibaretama INCRA 

Potiguar Morada Nova IDACE 

348



 

 

 

financeiro do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica. O Projeto tem como 
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Santa Inês Ibicuitinga IDACE 

Terra Prometida Beberibe INCRA 

                   Fonte: elaborado pela autora 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na avaliação da preservação da Caatinga e melhoria na 
geração de renda através do Manejo Integrado Agrosilvipastoril nas áreas de estudo, 
ocorreu com análise de documentos elaborados pelo Projeto Desenvolvimento de 
Práticas de Manejo Florestal Sustentável na Região do Baixo Jaguaribe que vem 
sendo executado pela Secretaria de Meio Ambiente no âmbito do Acordo de 
Cooperação Financeira FSA Caixa N° 0069.061/2012 – Caatinga com FSA Caixa 
Econômica. 
Os documentos analisados foram os 17 Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril 
Sustentável (PMIASPS) e 17 Planos de Negócios dos Projetos de Assentamentos 
(PA) beneficiados pelo projeto acima mencionado. Os mesmos foram avaliados de 
maneira interligada no intuito de entender como o PMIASPS pode ser uma ferramenta 
de preservação da Caatinga e geração de renda para os assentados. 
- Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável (PMIASPS): a análise do 
papel do Manejo Florestal na manutenção da cobertura florestal nas áreas de estudo 
ocorreu com análise individual dos Planos de Manejo dos Projetos de Assentamento. 
Através desses, foi possível identificar as características de uso e ocupação do solo, 
principais produtos florestais madeiros que deverão ser gerados com a exploração do 
Manejo Florestal, dados esses elaborados com base no inventário florestal, 
mapeamento e georreferenciamento de cada PA  a ser manejado. 
- Planos de Negócio: a avaliação da viabilidade econômica e geração de renda da 
implementação dos PMIASPS nas áreas de assentamentos rurais se deu com base 
nos Planos de Negócios que foram elaborados segundo a metodologia de Rosa 
(2007) “Como elaborar um plano de negócio” onde foram apontados os seguintes 
itens: análise de mercado; plano de marketing; plano operacional; plano financeiro; 
construção de cenários e; avaliação estratégica. 
O presente trabalho tomou como base principalmente o plano financeiro com base 
nos indicadores de viabilidade e lucratividade, avaliados conforme a situação social e 
potencial madeireiro de cada assentamento.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. O papel do Manejo Florestal na manutenção da cobertura florestal nas áreas 
de estudo 

A implementação de Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável vai 
atuar diretamente na preservação do Bioma Caatinga nos assentamentos rurais 
beneficiados considerando a demarcação das áreas legalmente protegidas como 
Reserva Legal e áreas de Preservação Permanentes, assim, assegurando o não uso 
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de no mínimo 20% das áreas das propriedades contribuindo para a preservação da 
cobertura florestal e dos recursos hídricos das mesmas. 
Com relação às áreas de exploração dos talhões, pode-se ressaltar o uso da caatinga 
de forma racional assegurando a manutenção de espécies, através da exploração 
com técnicas e tempo necessários à regeneração da cobertura vegetal, pois o ciclo 
de corte de uma área é estabelecido em função de um prazo mínimo imprescindível à 
regeneração, para que, após corte, possa atingir o mesmo nível de produção que 
existia anteriormente.  
A tabela 1 apresenta a configuração do espaço dos assentamentos no que trata ao 
uso e ocupação do solo em hectares com a implementação do PMIASPS. 
 

Tabela 1 – Uso e Ocupação do solo dos PA beneficiado 

Assentamento
s Caatinga  Reserv

a Legal 

Açude
s e 

lagoas  
Vila  APP Agropecuári

a 
Área de 
Manejo  

Área do 
Imóvel 

Banhos 

ha 1.066,97 487,23 65,42 12,59 0,00 498,67 302,89 2.433,77 

% 43,84 20,02 2,69 0,52 0,00 20,49 12,45 100 

Bernardo 
Marim 

ha 1.487,93 564,85 143,21 85,00 0,00 37,35 505,79 2.824,13 

% 52,69 20,00 5,07 3,01 0,00 1,32 17,91 100,00 

Cajazeiras 

ha 921,67 479,19 75,32 20,03 
21,4

8 205,19 578,57 2.301,45 

% 40,05 20,82 3,27 0,87 0,93 8,92 25,14 100,00 

Chico 
Mendes 

ha 575,41 339,77 45,71 6,13 0,00 159,48 569,19 1.695,69 

% 33,93 20,04 2,70 0,36 0,00 9,40 33,57 100,00 

Croatá 

ha 1.405,36 588,51 113,54 23,42 0,00 240,22 564,71 2.935,76 

% 47,86 20,05 3,87 0,80 0,00 8,18 19,24 100,00 

Mundo 
Novo 

ha 1.324,57 808,15 120,11 21,50 0,00 682,18 
1.057,7

8 4.014,29 

% 33,00 20,13 2,99 0,54 0,00 16,99 26,35 100,00 

Olga 
Benário 

ha 279,73 210,00 22,44 4,39 0,00 80,04 363,64 960,24 

% 29,12 21,87 2,34 0,46 0,00 8,34 37,87 100,00 

Riacho 
das 

Melancias 

ha 783,13 274,58 6,04 10,02 0,00 11,35 264,84 1.349,96 

% 58,01 20,34 0,45 0,74 0,00 0,84 19,62 100,00 

Santa Fé 

ha 2.028,06 878,44 100,96 44,87 0,00 704,09 614,27 3.756,42 

% 46,40 20,10 2,31 1,03 0,00 16,11 14,05 100,00 
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Angico 

ha 105,05 81,94 4,19 4,45 0,00 48,45 165,43 409,51 

% 25,65 20,01 1,02 1,09 0,00 11,83 40,40 100,00 

Aroeira II 

ha 201,31 94,45 21,08 5,53 0,00 28,85 103,26 454,48 

% 44,29 20,78 4,64 1,22 0,00 6,35 22,72 100,00 

Sete de 
Setembro 

/ 
Cachoeira 

ha 776,99 445,66 18,00 21,90 0,00 345,99 591,91 2.200,45 

% 35,30 20,25 0,80 1,00 0,00 15,70 26,95 100,00 

Horizonte 
/ 

Contenda
s 

ha 763,42 342,39 95,08 14,56 0,00 197,40 298,80 1.711,65 

% 44,60 20,00 5,55 0,85 0,00 11,54 17,46 100,00 

Lênin Paz 
II 

ha 874,47 493,41 46,09 68,19 0,00 79,69 488,16 2.050,01 

% 42,66 24,07 2,25 3,33 0,00 3,89 23,81 100,01 

Potiguar 

ha 149,27 187,17 11,10 9,26 0,00 274,61 220,92 852,33 

% 17,51 21,96 1,30 1,09 0,00 32,22 25,92 100,00 

Santa 
Inês 

ha 85,74 72,27 2,26 4,20 0,00 96,62 93,04 354,13 

% 24,21 20,41 0,64 1,19 0,00 27,28 26,27 100,00 

Terra 
Prometida 

ha 153,59 149,89 16,15 12,51 0,00 139,56 271,81 743,51 

% 20,66 20,16 2,17 1,68 0,00 18,77 36,56 100,00 

TOTAL ha 
12.982,6

7 
6.497,9

0 906,70 
368,5

5 
21,4

8 3.829,74 
7.055,0

1 
31.662,0

5 

% 41,00 20.53 2,83 1.17 0.07 12.1 22.3 100,00 

Fonte: elaborado pela autora 

De acordo com a tabela pode-se verificar que em média 61,53% das áreas dos 
Assentamentos são áreas vegetadas, sendo 41% de vegetação da caatinga, o que 
equivale, em média, a 12.982ha, e 20,53%, ou seja, 6.497,90 ha de áreas 
correspondentes à Reserva Legal, conforme exige a legislação. Dessa forma se avalia 
que, com a implementação dos Planos de Manejo Integrado Agrosilvipastoril 
Sustentável, essas áreas serão conservadas já que o tipo de manejo selecionado para 
os Projetos de Assentamentos visa o manejo racional da terra em que ocorre a 
exploração paralela de produtos florestais e atividades agropecuárias. Sendo assim, 
não necessitando aos Assentados realizar a exploração de novas áreas além das já 
existentes, pois os mesmos poderão associar as diversas atividades econômicas 
realizadas em solos já explorados, correspondente a cerca de 12%, o equivalente a 
3.829,74 hectares, e as áreas de manejo conforme o talhão a ser explorado e 
orientação técnica.  
Lima (2011) confirma que os sistemas agrosilvipastoris elevam a produção total com 
a combinação de culturas agrícolas, frutíferas e florestais de forma simultânea ou 
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consecutiva, considerando as formas culturais de vida da população na aplicação das 
práticas de manejo. 
Em relação às áreas destinadas para o manejo florestal nos 17 Projetos de 
Assentamento representam, em média, 22,3 % e a soma de 7.055,01 hectares das 
áreas de todos os Assentamentos. Com isso, a exploração das áreas será nos talhões 
destinados à exploração anual e os cortes deverão ser realizados, sem fogo e sem 
destoca, em talhões alternados o que favorece a regeneração natural da vegetação, 
seja por meio de banco sementes naturais, de árvores portas-sementes que 
permanecerão no talhão explorado e proveniente da vegetação dos talhões 
adjacentes, assim como a rebrota da mata cortada, assegurando que não haverá risco 
de perda do recurso florestal. 
Desta forma, o manejo florestal se apresenta como um instrumento promotor da 
adequação ambiental dos assentamentos podendo ainda, contribuir 
significativamente para a conservação da biodiversidade. 

3.2. Alternativa de geração de Renda as comunidades rurais assentadas 

A tabela 2 traz o detalhamento da viabilidade econômica dos Planos de Manejo 
Integrado Agrosilvipastoril Sustentável nos assentamentos beneficiados a partir da 
análise dos Planos de Negócio dos assentamentos.  
 

Tabela 2: Recurso Financeiro agregado por família ao final do Projeto 

Assentamentos Município 
Rendimento 

Bruto (ao final 
do Projeto) 

Nº de 
famílias 

Rendimento por 
família ao final 

do Projeto 

Área 
Manejada 

(Total) 

Banhos 
Morada 
Nova 1.784.705,80 46 38.797,95 302,89 

Bernardo Marn II Russas 1.635.342,97 36 45.426,19 505,79 

Cajazeiras Russas 2.015.565,46 21 95.979,31 578,57 

Chico Mendes Russas 1.850.732,03 13 142.364,00 569,19 

Croatá Russas 1.547.370,60 32 48.355,33 564,71 

Mundo Novo Russas 4.717.369,94 75 62.898,27 1057,78 

Olga Benário Russas 1.193.315,74 6 198.885,96 363,64 

Riacho das 
Melancias Russas 1.017.332,18 6 169.555,36 264,84 

Santa Fé Russas 2.731.648,32 32 85.364,01 614,27 

Angico 
Morada 
Nova 778.348,12 10 77.834,81 165,43 

Aroeira II Ibicuitinga 480.579,99 16 30.036,25 103,26 
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consecutiva, considerando as formas culturais de vida da população na aplicação das 
práticas de manejo. 
Em relação às áreas destinadas para o manejo florestal nos 17 Projetos de 
Assentamento representam, em média, 22,3 % e a soma de 7.055,01 hectares das 
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seja por meio de banco sementes naturais, de árvores portas-sementes que 
permanecerão no talhão explorado e proveniente da vegetação dos talhões 
adjacentes, assim como a rebrota da mata cortada, assegurando que não haverá risco 
de perda do recurso florestal. 
Desta forma, o manejo florestal se apresenta como um instrumento promotor da 
adequação ambiental dos assentamentos podendo ainda, contribuir 
significativamente para a conservação da biodiversidade. 

3.2. Alternativa de geração de Renda as comunidades rurais assentadas 

A tabela 2 traz o detalhamento da viabilidade econômica dos Planos de Manejo 
Integrado Agrosilvipastoril Sustentável nos assentamentos beneficiados a partir da 
análise dos Planos de Negócio dos assentamentos.  
 

Tabela 2: Recurso Financeiro agregado por família ao final do Projeto 

Assentamentos Município 
Rendimento 

Bruto (ao final 
do Projeto) 

Nº de 
famílias 

Rendimento por 
família ao final 

do Projeto 

Área 
Manejada 

(Total) 

Banhos 
Morada 
Nova 1.784.705,80 46 38.797,95 302,89 

Bernardo Marn II Russas 1.635.342,97 36 45.426,19 505,79 

Cajazeiras Russas 2.015.565,46 21 95.979,31 578,57 

Chico Mendes Russas 1.850.732,03 13 142.364,00 569,19 

Croatá Russas 1.547.370,60 32 48.355,33 564,71 

Mundo Novo Russas 4.717.369,94 75 62.898,27 1057,78 

Olga Benário Russas 1.193.315,74 6 198.885,96 363,64 

Riacho das 
Melancias Russas 1.017.332,18 6 169.555,36 264,84 

Santa Fé Russas 2.731.648,32 32 85.364,01 614,27 

Angico 
Morada 
Nova 778.348,12 10 77.834,81 165,43 

Aroeira II Ibicuitinga 480.579,99 16 30.036,25 103,26 

 

 

 

Sete de Setembro / 
Cachoeira Ocara 2.638.265,17 37 71.304,46 591,91 

Horizonte / 
Contendas Ibicuitinga 1.631.738,60 40 40.793,47 298,8 

Lênin Paz II Ibaretama 2.296.645,65 48 47.846,78 488,16 

Potiguar 
Morada 
Nova 1.986.029,24 21 94.572,82 220,92 

Santa Inês Ibicuitinga 398.644,17 10 39.864,42 93,04 

Terra Prometida Beberibe 1312861,1 12 109.405,09 271,81 

TOTAL 30.016.495,08 461 - 7.055,01 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A tabela 2 apresenta o impacto econômico que a implementação dos Planos de 
Manejo irá gerar para as 461 famílias assentadas beneficiadas. No geral, estima-se 
que em uma área de aproximadamente 7.055,01 hectares de área manejada poderá 
gerar ao final do Projeto uma renda bruta de R$ 30.016.495,08, no período de 15 anos 
de duração do Manejo, os cálculos se deram considerando a produção de cada área 
manejada conforme inventário florestal e de acordo o estoque florestal identificado 
dos seguintes produtos florestais: estacote, estaca, lenha, mourão e madeira-de-obra, 
que apresentam um preço médio de comercialização na região por estéreo, 
respectivamente, de: R$ 2,70; R$ 3,50; R$ 35,00; R$ 6,00. R$ 80,00, de acordo com 
os Planos de Negócio elaborados. (Geophoto,2015). 
Todavia, a renda média feita a partir da renda bruta encontrada para os 17 Projetos 
de Assentamento não retrata a realidade dos valores de renda por família, pois varia 
consideravelmente entre os assentamentos. Verifica-se que os valores por família 
podem variar no mínimo de R$ 30.036,25 e no máximo R$ 198.885,95 entre os 
assentamentos, isso ocorre porque o cálculo do rendimento bruto baseou-se no 
número de famílias e das áreas na produção de cada área manejada conforme o 
estoque florestal encontrado. 
Assim, considerando que a atividade do manejo, no geral, é realizada no período de 
estiagem da região semiárida e que independe das condições da estação chuvosa 
para a produção, não apresenta riscos para o homem do campo e pode se considerar 
como uma atividade rentável e sustentável para as famílias. Outro ponto a ser 
destacado é a ausência dos custos iniciais que inclui a elaboração do plano de 
manejo, a capacitação e organização dos assentados para essa atividade, assistência 
técnicas e taxas com órgão ambiental trazendo geração de renda imediata desde o 
início da atividade.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Manejo Integrado Agrosilvipastoril Sustentável contribui significativamente para a 
sustentabilidade dos Assentamentos, pois conciliam o uso do recurso florestal com as 
atividades agropecuárias já existentes ou para inserção de novas culturas. Sendo 

353



 

 

 

assim, além de se constituir em um excelente instrumento para a conservação da 
biodiversidade e manutenção dos recursos ambientais, pois gera um ordenamento do 
uso da terra no assentamento de forma racional e conforme com as condições do 
ambiente. Ressalta-se o reforço quanto à legislação vigente quanto à instituição da 
Reserva Legal e das áreas de preservação permanente dentro da área manejada. 
O mesmo também atende o quesito de geração de renda para os assentados 
aproveitando os recursos naturais do próprio ambiente, o que faz com que os mesmo 
possam ter um aumento da renda familiar anual através das atividades 
agrosilvipastoris, oferecendo trabalho o ano inteiro para os beneficiados, 
considerando que o manejo florestal é realizado, geralmente, no período de estiagem 
e as atividades agrícolas acontecem na estação chuvosa da região, que ocorre no 
primeiro semestre do ano. Dessa forma, garante durante todo o ano atividades 
rentáveis dentro do próprio assentamento. Contribui ainda para o empoderamento das 
áreas coletivas e fortalecimento do associativismo para gestão do negócio proveniente 
da exploração florestal.  
Sendo assim, ressalta-se que com a implantação do Manejo haverá melhoria 
ambiental com a retirada da madeira de forma adequada preservando os recursos 
hídricos e solos além de benefícios sociais, pois a dificuldade em obtenção de renda 
por parte dos agricultores torna o desenvolvimento de atividades sustentáveis uma 
ferramenta importante para favorecer a permanência do homem no campo 
principalmente em períodos de estiagem evitando a migração. 
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RESUMO 
 
Este artigo apresenta discussões sobre a importância do estudo do solo nas áreas 
técnicas de Enfermagem, Edificações e Agropecuária a partir da aplicação de 
questionários e da observação direta das atividades realizadas por estudantes do 
último período dos cursos técnicos citados. Os resultados mostraram que o solo é 
compreendido como uma parte essencial para suas vidas e para suas profissões, uma 
vez que para Enfermagem ele é entendido como um elemento que compõe a natureza 
que pode influenciar de maneira positiva ou negativa para saúde humana; para 
Edificações ele aparece como recurso básico para obras de engenharia, servindo para 
fabricar o material e como suporte para construção; e por fim, para Agropecuária o 
solo é um recurso natural que interage com outros elementos, principalmente a água, 
para servir como meio para o desenvolvimento das plantas.  
 
Palavras-chave: Solo. Educação. Trabalho 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O ser humano é classificado taxonomicamente como Homo sapiens, que é apenas 
uma espécie entre muitas outras existentes nesse vasto e limitado planeta. Não 
obstante, ele se destaca por ser frágil e cheio de necessidades, no entanto, são essas 
fragilidades que permitiram a criação de uma sociedade articulada que denominamos 
de civilização por considerarmos que estamos em um estágio avançado de 
organização em relação a outros seres vivos.  
Entre as principais necessidades do ser humano, duas se destacam: a primeira é a 
necessidade de água potável, pois ela é necessária para funcionamento e 
manutenção do corpo; a segunda é a necessidade de alimentos para manter a energia 
do dia a dia.  
Em busca de suprir essas duas necessidades, os primeiros agrupamentos humanos 
se assentaram em lugares onde existia água para beber e tirar uma parte de seus 
alimentos, e um solo fértil capaz de fornecer suprimentos suficientes para prover o 
sustento e nutrir o ego dos seres que se tornaram civilizados. 
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O solo, por sua vez, fez-se tão importante para o ser humano que passou a ser 
utilizado constantemente para as mais diversas atividades humanas. Além de ser um 
recurso natural básico, constitui um componente fundamental dos ecossistemas e dos 
ciclos naturais, reservatório de água e suporte essencial do sistema agrícola Ele 
começou a servir como matéria-prima para o artesanato e para construção de 
edificações; foi usado como critério para delimitação de territórios; e, atualmente 
chama atenção por ser um objeto de estudo para inúmeras ciências e está inserida 
nas mais diversas atividades humanas, desde procedimentos estéticos até a produção 
de equipamentos de alta tecnologia.  
Buscando compreender estas múltiplas aplicações do solo que esta pesquisa se 
desenvolveu a partir de relações interdisciplinares entre as Ciências do Solo e outros 
estudos científicos ou tecnológicos. A forma encontrada para obter as respostas 
desejadas foi pesquisando dentro de escolas que oferecem a modalidade de ensino 
técnico-profissionalizante, uma vez que elas possuem uma estreita relação entre 
teoria e prática, ou melhor, do mercado de trabalho. 
Essa educação preparatória para o exercício de uma profissão existe desde os 
primórdios dos tempos de maneira informal, mas ela assumiu um caráter formal e 
institucionalizado a partir do modelo educacional alemão que serviu como precursor 
para a educação profissional em várias partes do mundo, inclusive, as Escolas 
Profissionais do Brasil e do Ceará. 
Foram selecionadas três escolas profissionais, sendo duas situadas e Fortaleza e uma 
no município de Tianguá, na Microrregião da Ibiapaba, oeste do Estado do Ceará. 
A pesquisa foi realizada com professores técnicos e com as turmas de 3º ano dos 
Cursos Técnicos de Enfermagem, Edificações e Agropecuária. Estes cursos foram 
escolhidos por representar três eixos tecnológicos específicos: Ambiente e Saúde, 
Infraestrutura e Recursos Naturais.  
Diante disso, o trabalho investigou como os Estudos do Solo são trabalhados de 
maneira direta e indireta dentro dos cursos técnicos; como os conhecimentos sobre o 
solo podem ser importantes para o exercício diário de diferentes profissões. 

2. FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DAS CIÊNCIAS DO SOLO 

O solo é um corpo natural de intensa relação com a sobrevivência e desenvolvimento 
da humanidade. Os povos primitivos reconheciam o solo como um lugar para 
caminhar, caçar e coletar alimentos, além de ser a fonte que fornecia o barro e 
pigmentos coloridos para a confecção de objetos e pinturas.  
Devido as grandes mudanças climáticas durante e após a última era glacial, os seres 
humanos se viram forçados a sobreviverem agrupando-se em determinados locais, 
onde passaram a dominar as técnicas de cultivo de plantas e domesticaram os 
animais.  A escolha dos locais para se fixarem eram escolhidos pela disponibilidade 
de água, das condições climáticas e da fertilidade do solo. Alguns povos 
desenvolveram sofisticados mecanismos de manejo da água e do solo, assim obtendo 
maior conhecimento sobre estes elementos. (Mumford, 1965). 
Assim, transformações das pequenas aldeias para grandes civilizações foram 
atreladas a climas semiáridos e a locais com solos férteis, próximos a rios que 
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pudessem fornecer água de boa qualidade para beber e irrigar as lavouras. (Lepsch, 
2011).  
Durante a história, muitas civilizações desenvolveram diferentes relações com o solo. 
Os mesopotâmicos e egípcios são ditos como pioneiros na elaboração de técnicas de 
irrigação que intensificavam a produtividade agrícola; os chineses cobravam um 
imposto territorial baseado na capacidade produtiva do solo, criando assim, 
possivelmente, a primeira classificação do solo; gregos e romanos começaram a 
desenvolver mecanismos para aumentar a fertilidade do solo, sabendo que eles 
poderiam estar diretamente relacionados com a produtividade agrícola de suas terras, 
além de iniciarem um trabalho de classificação detalhado de acordo com as diferentes 
características encontradas; Os árabes contribuíram com o avanço dos estudos do 
solo a partir da criação de tratados e manuais sobre manejo agrícola que foram 
introduzidos na Europa a partir da invasão mulçumana na península ibérica (Brady, 
2013; Lepsch, 2011). 
Os conhecimentos que se tinha sobre o solo até o fim da Idade Média eram baseados 
nas práticas agrícolas não fundamentadas na experimentação e aplicação do método 
científico, passando a ser aplicado pelos antigos alquimistas e cientistas europeus. 
No entanto, a maior revolução nos estudos de solo veio apenas na segunda metade 
do século XIX com o advento da Escola Russa de Vasily V. Dokuchaev, quando 
passaram a adotar o método de pesquisas em campo, que posteriormente foi aplicado 
pelos norte-americanos e difundido pelo mundo. (Brady, 2013) 
Atualmente, a ciência do solo é dividida em duas grandes áreas de estudo: a 
Edafologia e a Pedologia. A primeira é refere-se à influência dos solos para os seres 
vivos, particularmente para as plantas; a segunda está relacionada com a gênese, 
classificação e mapeamento dos solos. (Lepsch, 2011) 
Todavia, como qualquer área do conhecimento, surgem ramificações ou 
especializações, uma vez que o solo é um recurso natural presente na superfície da 
terra e que pode ser utilizado como objeto de trabalho e/ou de estudo para variados 
âmbitos científico, tecnológicos e sociais.  
Reflexo dessas ramificações, é que o solo possui diferentes definições de acordo com 
a perspectiva de abordagem de trabalho adotada. Para Bigarela et all (1996): 
 

Solo é um material mineral e/ou orgânico inconsolidado, poroso, finamente 
granulado, com natureza e propriedades particulares, herdadas da interação 
de processos pedogenéticos com fatores ambientais envolvendo as 
variáveis: material de origem, clima, organismos vivos, relevo e tempo. Desse 
modo, os solos são capazes de dar sustento à vida de vegetais terrestres 
superiores.[grifo nosso] 

 
Uma definição semelhante a do Soil Survey Manual (1951) elaborado pelo United 
States Department of Agriculture que define o solo como a coleção de corpos naturais 
que ocupam partes da superfície terrestre, os quais constituem do efeito integrado do 
clima e dos organismos vivos, agindo sobre o material de origem e condicionado pelo 
relevo durante certo período de tempo.  
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a perspectiva de abordagem de trabalho adotada. Para Bigarela et all (1996): 
 

Solo é um material mineral e/ou orgânico inconsolidado, poroso, finamente 
granulado, com natureza e propriedades particulares, herdadas da interação 
de processos pedogenéticos com fatores ambientais envolvendo as 
variáveis: material de origem, clima, organismos vivos, relevo e tempo. Desse 
modo, os solos são capazes de dar sustento à vida de vegetais terrestres 
superiores.[grifo nosso] 

 
Uma definição semelhante a do Soil Survey Manual (1951) elaborado pelo United 
States Department of Agriculture que define o solo como a coleção de corpos naturais 
que ocupam partes da superfície terrestre, os quais constituem do efeito integrado do 
clima e dos organismos vivos, agindo sobre o material de origem e condicionado pelo 
relevo durante certo período de tempo.  

 

 

 

Lima (2007, p. 130) ainda afirma que o solo é um componente fundamental do 
ecossistema terrestre, pois é o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu 
crescimento e disseminação. O solo fornece às raízes fatores de crescimento como 
suporte, água, oxigênio e nutrientes.  
Já para Craig (2007) o solo é qualquer reunião de partículas minerais soltas, ou 
fracamente unidas, formada pela decomposição de rochas por ação do intemperismo, 
com o espaço vazio entre as partículas ocupado por água e/ou ar.  
Assim como reitera Santiago (2001), ele é um material denso e resistente composto 
por uma mistura natural de diversos minerais, as vezes contendo matéria orgânica, 
que pode ser escavado simplesmente com equipamentos manuais ou mecânicos 
pouco sofisticados.  
Diante disso, é possível observar diferentes concepções, o solo pode ser tratado como 
resultante da interação de fatores ambientais específicos, ou como um corpo mineral 
de características morfológicas definidas. 

3. O ESTUDO DO SOLO EM OUTRAS CIÊNCIAS 

Por ser envolvido em basicamente todas as atividades humanas, o solo também 
ganha diferentes significados que podem variar de um contexto técnico para um 
puramente metafísico, no qual sua conceituação adquire novas interpretações no 
âmbito jurídico, histórico, filosófico e artístico. Dessa forma afirma Lepsch (2011, 
p.38):  
 

Para os homens da lei, ele muitas vezes é sinônimo de torrão natal, como na 
expressão "solo pátrio". Para o historiador e o arqueólogo, ele é como um 
"gravador do passado". Os artistas e filósofos podem vê-lo como objeto belo, 
muitas vezes místico, relacionado às forças da vida.  

 
Em contraste a essas percepções, o solo pode ser utilizado como meio para se atingir 
um fim que também vai variar de acordo com o objetivo daquele que vai utilizar. Para 
profissionais da área da construção civil, o solo é a matéria-prima e a base firme e 
sólida sobre qual é possível caminhar, construir estradas e todos os tipos de 
edificações (Brady; Weil, 2013). Para os agrônomos ou trabalhadores do campo, ele 
também é um dos principais suportes da produção agrícola, sendo seu 
comportamento regido por um conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos, 
submetidos a ação do clima, que interagem e tendem ao equilíbrio (Pedrotti; Mello Jr, 
2009).  Os ecólogos e biólogos o observam como parte de um sistema que fornece 
sustentação e nutrientes para as plantas (Odum, 2004).  
Em vista disso, buscando um aprofundamento dessas correlações do estudo do solo 
com os diferentes conhecimentos técnicos e científicos, a pesquisa buscou analisar a 
aplicação das Ciências do Solo como temática em cursos de ensino técnico 
profissionalizante de áreas distintas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os procedimentos adotados na pesquisa serviram como base para identificar a forma 
em que os alunos do último ano dos cursos técnicos em Agropecuária, Enfermagem 
e Edificações inserem o estudo do solo na sua formação.  
Foram percebidos durante as observações que os alunos de cada uma das três 
turmas possuem uma grande familiaridade com os conteúdos referentes à suas áreas 
técnicas. Muitos desenvolvem atividades dentro de cada escola que poderão servir de 
complemento para sua capacitação profissional.  
Os questionários e entrevistas apresentaram diferentes resultados de acordo com 
cada público-alvo, fazendo necessária a subdivisão da apresentação por eixo 
tecnológico e curso técnico. 

4.1. O Estudo do Solo no Eixo de Recursos Naturais: O Curso Técnico em 
Agropecuária 

Os questionários foram respondidos por 32 alunos, todos moradores do Município de 
Tianguá – CE. Onde parte dos alunos são oriundos se sítios, assentamentos, distritos 
localizados na Zona Rural e de bairros da Zona Urbana de Tianguá, no qual podem 
ser verificados no quadro abaixo:  
 
Quadro 1 - Bairros, Distritos, Assentamentos e Sítios onde moram os alunos do Curso Técnico em 
Agropecuária 

ZONA RURAL ZONA URBANA 

Assentamento Val Paraíso 

Sítio Frecheiras 

Sitio São José 

Cinturão Verde 

Distrito Pindoguaba 

Sítio Cipó 

Sítio Croatá 

Sítio Pitanguinha 

Sítio Conservador 

Centro 

Governador Ferraz 

Dom Timóteo 

Santo Antônio 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
Um dado curioso é que meninos são em sua maioria oriundos de localidades da Zona 
Rural, em contraste das meninas que são maioria da Zona Urbana.  
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Gráfico 3 - Distribuição dos alunos por sexo entre Zona Urbana e Zona Rural 

 
                Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 
O fato de muitos alunos serem da Zona Rural pode ser explicado pelos possíveis 
benefícios que eles serão capazes de levar para suas comunidades estando formados 
como Técnicos Agropecuários. Entretanto, quando divididos por sexo, o número de 
meninos que moram na Zona Rural é muito superior aos da Zona Urbana, porém o 
oposto ocorre com as meninas. 
Com base nas respostas dos alunos para as perguntas: “Para você, o que é o solo?” 
e “Qual a importância do solo para sua futura profissão e para nossas vidas?”.  A 
maioria dos alunos definiu o solo como a base para vida, frisando a importância dos 
seus nutrientes para produção alimentícia de origem vegetal e, consequentemente, a 
animal. Também ressaltaram que ele está presente diretamente em muitas outras 
atividades humanas, sendo essencial para prover as necessidades da atual e das 
futuras gerações.  
Os alunos destacaram que a importância do solo para a formação técnica e para a 
vida está na sua capacidade para produção agrícola, sendo esta, uma das principais 
atividades realizadas por um Técnico em Agropecuária. A partir disso, é retirado o 
sustento para os animais e para os seres humanos.  
Pode-se dizer que para um profissional da área Técnica em Agropecuária, o solo é o 
elemento natural que serve como base para todo ecossistema, sendo responsável por 
fornecer nutrientes essenciais de maneira equilibrada para o bom desenvolvimento 
dos vegetais que servirão de sustento para os animais e seres humanos. 

4.2. O Estudo de Solo no Eixo de Ambientem e Saúde: O Curso Técnico em 
Enfermagem 

Os questionários foram respondidos por 14 alunos que definiram o solo como um 
composto mineral e orgânico capaz de abrigar uma biodiversidade e é onde pisamos 
e retiramos a nossa alimentação. 
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Os alunos destacaram a importância indireta do solo, uma vez que ele fornece 
nutrientes para as plantas que podem ser utilizados para produção de medicamentos, 
alertando também os seus perigos devido aos microrganismos presentes no solo que 
podem causar problemas à saúde humana. Além disso, eles salientam a importância 
direta do solo para a produção de alimentos, que é essencial para manutenção da 
vida e da saúde. 
Diante dessas informações, é possível dizer que para o profissional Técnico em 
Enfermagem, o solo é a camada superficial composta por material mineral e orgânico 
onde se desenvolve a vida e de onde retiramos os nutrientes necessários para a 
alimentação e uso medicinal.  

4.3. O Estudo de Solo no Eixo de Infraestrutura: O Curso Técnico em Edificações 

Para os 20 alunos que responderam o questionário, o solo é uma camada superficial 
da crosta terrestre, onde executamos nossas atividades e retiramos a matéria-prima 
para produtos usados na construção civil e outros minérios.  Um material 
inconsolidado que serve como base de sustentação para edificações apresentando 
diferentes estados físicos. 
Eles destacam a importância do solo para a formação técnica e para vida está na sua 
capacidade de sustentar as obras de edificações, e o conhecimento sobre os 
diferentes tipos de solo pode determinar as melhores áreas que possam garantir uma 
boa a resistência para as construções e de onde se podem extrair os materiais 
necessários para qualquer construção como, por exemplo, o cimento, a areia e argila 
para tijolos. Assim, sendo importante para a vida, uma vez que todos os indivíduos 
precisam de um local para morar.  Alguns alunos também destacaram a importância 
do solo para a agricultura, pois a alimentação é uma das necessidades básicas o ser 
humano. 
Alicerçados nessas informações, pode-se dizer que para o profissional técnico em 
Edificações, o solo é um material inconsolidado que podem conter características 
necessárias para dar sustentação física e retirada da matéria-prima para as obras de 
construção. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada nas Escolas Estaduais de Educação Profissional se propôs 
trazer discussões sobre o Estudo do Solo para os Eixos Tecnológicos de Ambiente e 
Saúde, Infraestrutura e Recursos Naturais, analisando a visão dos alunos e 
professores dos cursos técnicos em Enfermagem, Edificações e Agropecuária sobre 
o que é o solo e sua importância para os seus respectivos campos de atuação e para 
a vida. As turmas do último ano de cada curso técnico foram os principais objetos para 
este estudo, levando em consideração a diferenciação das respostas de acordo com 
a formação desses alunos, e como esses discentes inserem o solo nas suas 
observações. 
Foi buscando verificar este fenômeno que a pesquisa nas Escolas Estaduais de 
Educação Profissional se fez interessante devido grande diversidade de cursos em 
distintas áreas de conhecimento que podem ter alguma relação direta ou indireta com 
o solo. 
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Os questionários aplicados pediam para os alunos uma definição sobre solo e sobre 
a sua importância de acordo com os conhecimentos que eles possam ter adquirido no 
curso técnico ou de alguma outra maneira, com o proposito de montar um conceito de 
acordo com as respostas suas respostas.  
Em cada um dos três cursos, as respostas dos alunos estiveram sempre próximas 
com suas respectivas formações; o aluno do curso de Enfermagem relacionou o solo 
com a saúde; os de Agropecuária enfatizaram a importância deles para a agricultura 
e; os de Edificações para a construção civil. Assim, constatando que de fato cada 
campo de atuação pode trazer uma definição diferente de solo. 
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RESUMO 
 
A pesquisa trata da intervenção sobre o território do município de Covalima e objetiva 
a adoção de ações que possibilitem uma relação menos conflituosa entre Sociedade-
Natureza. Constata-se que, as, estratégias de Ordenamento Territorial-OT vinculada 
ao Zoneamento-Ecológico-Econômico-ZEE apresentam-se como políticas relevantes, 
pois procuram compatibilizar a divisão territorial, as formas de uso e ocupação do solo 
às necessidades da sociedade e a capacidade de suporte do ambiente, as normas e 
leis no âmbito de cada unidade ambiental. Assim, compreende-se o ZEE como uma 
ferramenta de modelagem metodológica normativa subsidiadora do OT, sob as bases 
conceituais de planejamento e gerenciamento ambiental, de território e sua evolução, 
expressados pelas correntes teórico-metodológicas dos sistemas geoambientais. 
Deste modo, procura-se dialogar sobre a importância do OT, através do conhecimento 
das potencialidades e, resiliência dos componenemtes, dos sistemas geoambientais, 
os ecossistemas, os diversos recursos naturais, e das demandas socioculturais das 
comunidades locais. Para o alcance, dos objetivos, desta pesquisa, as análises 
basearam-se nos estudos sistêmicos, incorporando aspectos socioculturais e 
ecológicos das unidades ambientais. Para tanto, foram realizados levantamentos 
bibliográficos e geocartográficos da área de estudo, análise e interpretação de 
imagens de satélite (TM/LANDSAT 7 + ETM de 2000), técnicas de geoprocessamento, 
levantamento de dados do Censo Socioeconômico de Timor-Leste, interpretação e 
elaboração de mapas temáticos. Como principal resultado elaborou-se a 
compartimentação geoambiental do município de Covalima em (5) cinco sistemas 
ambientais e (8) oito subsistemas. Quanto aos aspectos socioeconômicos verificou-
se o estabelecimento de (6) seis zonas, a saber: Zona da Preservação Ambiental-
ZPA, Zona da Recuperação Ambiental-ZRA, Zona de Uso Sustentável-ZUS, Zona de 
Proteção Paisagística e Cultural-ZPPc, Zona de Expansão Urbana-ZEU, e Zona de 
Superposição Étnica-ZSE. A função de cada zona contribuir OT, dispor do ZEE para 
o Desenvolvimento Sustentável na construção do município de Covalima. 
 
Palavras-chave: Município de Covalima; Planejamento e Gerenciamento Ambiental; 
Sistemas Ambientais; Ordenamento Territorial. 
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Superposição Étnica-ZSE. A função de cada zona contribuir OT, dispor do ZEE para 
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1. INTRODUÇÃO 

O Município de Covalima, localizado no sul do Timor-Leste, atualmente, está sendo 
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atitudes que viabilize a harmonia entre Sociedade-Natureza. Percebe-se que o uso e 
ocupação desordenada, excedem pressões antrópicas sobre os geossistemas, 
provocando desequilíbrio e degradação ambiental, tanto do meio urbano como do 
rural. 
As atividades sócioeconômicas desenvolvidas em Covalima carecem de adequação 
nas suas práticas, necessitando intervenções governamentais de valorização e 
melhoramento de estratégias de manejo ambiental. 
Do exposto anteriormente, objetiva-se propor um Zoneamento-Ecológico-Econômico-
ZEE de Covalima como instrumento metodológico de gestão ambiental, que subsidia 
o Ordenamento Territorial-OT (Cruz, 2012). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia das análises baseou-se nos estudos sistêmicos, incorporando 
aspectos socioculturais e ecológicos das unidades ambientais. Realizou 
levantamentos bibliográficos e geocartográficos, análise e interpretação de imagens 
de satélite (TM/LANDSAT 7 + ETM de 2000), técnicas de geoprocessamento, 
levantamento de dados do Censo de Timor-Leste, interpretação e elaboração de 
mapas temáticos. 
A pesquisa opta por analisar os conceitos de ZEE, Planejamento Ambiental, 
Gerenciamento Ambiental e OT. O ZEE consiste na divisão territorial por zonas, 
delimitadas segundo critérios ecológicos e ambientais, e sócio-econômicos (Becker; 
Egler, 1997 apud Schubart, 2003). O zoneamento se apresenta como ferramenta de 
compartimentação e análise integrada, usufruindo da inter-relação e interdependência 
de seus componenetes em sua própria organização. 
De acordo com Schubart (2003), Rodriguez e Silva (2013), o zoneamento denota uma 
descrição analítica e classifica em zonas, um território, consoante critérios 
predeterminados. Assim, envolve o resultado de processo político-administrativos, em 
que o conhecimento técnico, ao lado de outros critérios, é utilizado para fundamentar 
a adoção de diretrizes e normas legais, que viabiliza o gerenciamento dos recursos 
naturais. 
De acordo com Brasil (2002), o ZEE pode ser definido como prática política de 
avaliação estratégica dos recursos naturais, geoambientais e socio-econômicos, 
fundamentada integralmente, no inventário desses recursos. No caso do município de 
Covalima, têm-se a finalidade de prover o Poder Público e a sociedade de informações 
georreferenciadas para orientar o processo de gestão territorial. 
A palavra território, etimologicamente, vem do latim territorium, que significa um 
pedaço de terra apropriado segundo Costa e Melo (1999) realça como grande 
extensão de terra ou área de uma jurisdição. A partir do território, que, a sociedade se 
utiliza os recursos naturais de acordo com as suas necessidades, como pesca, 
agricultura, pecuária, extrativismo, ocupação urbana, etc bem viver de seus 
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habitantes. O planejamento e gerenciamento são integrantes da gestão ambiental, do 
território, envolvendo poder político dos líderes e integrantes de diversas camadas 
sociais. 
O gerenciamento ambiental refere-se à implementação da Política Ambiental através 
de ações de gerência, coordenação, execução, controle e monitoramento das 
atividades sócio-econômico-culturais, em prol do meio ambiente. Essas ações são 
efetuadas através de medidas econômicas, normas, regulamentos, legislações, etc., 
que possibilitam o controle e a administração da utilização dos recursos naturais e a 
ocupação dos espaços naturais. Ordenar um território ambientalmente significa dispor 
do uso dos seus diversos elementos e espaços de acordo com as potencialidades e 
possibilidades oferecidas pelos seus sistemas ambientais, destacando o 
monitoramento e a fiscalização de uso, baseado nos instrumentos legais (Rodriguez; 
Silva, 2013). 

3. CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL E SOCIECONÔMICA DO MUNICÍPIO 
DE COVALIMA 

O Município de Covalima localiza-se na Costa Sul de Timor-Leste, faz fronteira com 
Atambua, Indonésia. A Figura 1 apresenta os limites e a localização do município de 
Covalima o mapa do Timor-Leste. 
O Diploma Ministerial No 9/2004 estabelece o território da República Democrática de 
Timor-Leste – RDTL em 13 distritos, e, substituído em subdistritos, que são 
constituídos por sucos, onde cada suco é formado por aldeias. O distrito de Covalima 
é constituído por 7 (sete) subdistritos incorporados por 30 (trinta) sucos totalizando 
147 (cento e quarenta e sete) aldeias (RDTL, 2004. Conforme o Art. 4º da Lei do 
Parlamento Nacional N° 11/2009, todos os então distritos de Timor Leste passaram a 
ser chamados de municípios (RDTL, 2009). 

 
 

 

 

 

 
Figura 1 – Delimitação Fisiográfica do município de Covalima 

(Fonte: Cruz, 2012) 

 
Covalima, tem com Capital Suai, ocupa uma extensão de 1.226 Km2 ou 8% do total 
da área de Timor-Leste. Os postos administrativos de Tilomar, Fatumea, Fatululic e 
Maucatar, são áreas localizadas no Oeste do país e de fato impõem demarcações, 
que significa o sentido de áreas fronteiriças, entre Timor-Leste e Indonésia. Os 
aspectos geológicos do Município de Covalima abrangem diversas unidades 
litoestratigráficas na Figura 2. 
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Figura 2 – Mapa Geológico do município de Covalima 
(Fonte: Cruz, 2012) 

 
Covalima constitui unidades de áreas montanhosas, maciços residuais, planaltos, 
além de planície litorânea associados com pequenas faixas de glacis de acumulação, 
planícies-fluviais e flúvio-marinhas. As áreas montanhosas possuem uma das 
proximidades da placa que possui um mínimo 3.000m, correspondendo ao monte de 
Taroman, planícies com níveis de altitudes de 0 e 250m, conforme Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Mapa de níveis de altiude do município de Covalima 

(Fonte: Cruz, 2012) 
 

O Município de Covalima tem os recursos hídricos que abrangem reservas superficiais 
e subterrâneas, com reservas superficiais constituídas por ribeiras/rios: Mola, Lo-Mea, 
Raiquetan, Tafara e Masin Babulo, como drenagens exorréicas. 
Além das ribeiras de maior porte, tem-se lagoas como de Basan-Cumur (do Tilomar), 
Salore (do Suai), Wé-Dare-Wé-Moon-Metan (do Suai), Wé-Sava-Lulik-Camanasa (do 
Suai) e Beilaco (do Zumalai). Algumas como Belihun (do Tilomar), são alimentadas 
de água doce e se localizam no baixo curso devido a geologia sedimentar. A existência 
destes rios/ribeiras e lagoas é importante para a população de Covalima, 
especialmente relacionado às atividades econômicas, como agricultura em principal 
na produção de produtos alimentícios. 
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Os recursos hídricos subterrâneos de Covalima diz respeito aos aquíferos 
correspondentes as unidades hidrogeológicas como nas diversas planícies. As 
mesmas são constituídas por sedimentos argilosos ou areno-argiloso e exibem foços 
artificiais de águas e solos aluviais, que se revelam a importância dessas fontes 
hídricas para suprimento humano e animal em comunidades de pequeno porte. 
Predomina o clima regional tropical que é influenciado por fatores geográficos, 
capazes de modificar aqueles elementos, tais como massas de ar (circulação geral da 
atmosfera), proximidade de oceanos, mares ou lagos, altitude, configuração do relevo 
e as ações antrópicas. Este “clima regional” resulta da situação geográfica e 
orográfica, sofrendo localmente modificações em vários de seus elementos, e usufrui-
se climas de determinadas escalas de paisagens designada “clima local” ou 
mesoclima. Em Timor-Leste os valores médios da temperatura apresentam diferentes 
sistemas de local para local, diminuindo com a altitude. 
Geralmente a Costa Sul, onde está localizado Covalima, apresenta temperaturas mais 
baixas que a Costa Norte. A estação chuvosa de ocorrência novembro a junho, que 
varia de 1000mm – 1500mm em todos os postos administrativos, no Sul de Fatumea 
e Zumalai, no Norte Tilomar e Sudeste de Fatumea varia de 600mm – 1000mm. Em 
Maucatar e Norte de Suai a precipitação varia de 2000mm – 2500mm, em Maucatar 
nas áreas de ocorrência da ribeira de Raquetan predomina uma precepitação maior 
que 2500mm. A estação seca ocorre entre julho e outubro. Portanto, as condições 
geográficas, com diversas unidades geoambientais, condicionam de modo variável as 
suas temperaturas, exibem diferentes zonas agroclimáticas em Covalima. 
No município de Covalima ocorre de forma similar de Oeste-Este ou de Sudoeste a 
Nordeste componentes de solos, que por influência no mergulho do relevo de 
ocorrência Norte, Sul, Sudeste e Sudoeste, ocasionam associação de solos em topos 
de sequências variadas. Localizam-se em diferentes faixas, tanto no interior que são 
áreas montanhosas, como nas encostas a direção ao mar, que são áreas planas 
retilíneas recobertas diveros tipos de solos e curvas de níveis do município de 
Covalima como apresentada na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

Figura 4 – Mapa de solos e curvas de níveis de Covalima. 
(Fonte: Cruz, 2012) 
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De acordo com o mapa pedológico de Covalima na faixa marinha e nas encostas do 
município, que correspondem a faixa retilínea, desenvolvida em planícies ao longo da 
direção Oeste-Leste, aparecem os Fluvissolos com Gleissolos. Os Luvissolos estão 
no contato entre os Fluvissolos e os Vertissolos, que estão situados nas áreas de 
altitudes superiores as planícies. Os Cambissolos estão situados nos setores de 
maiores altitudes de Covalima e os Regossolos, na porção oeste do município. Ainda 
aparecem manchas de Ferrossolos e Solenetz. 
As condições destes solos, associadas às condições ambientais de modo geral 
determinam as características das formações vegetacionais. São responsáveis pela 
estabilidade ambiental inerente ao desenvolvimento dos grupos humanos e suas 
atividades de subsistência. A utilização dos solos distribuídos por hectares, foi definido 
a estratificação da vegetação da seguinte forma: floresta, outras áreas arborizadas, 
matos, pastagem, agricultura e improdutivos como apresenta a 
Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Uso do solo no Município de Covalima 

USO DO SOLO MUNICÍPIO DE COVALIMA 
ÁREA (ha) 

Floresta + Outras Áreas Arborizadas + Mato +Pastagem 112.709 
Agricultura     1.691 
Improdutivo inclui aglomerados populacionais     5.854 
TOTAL 120.255 

Fonte: Cruz (2012) 

 
Em Covalima, há o cultivo de milho, arroz, batata doce, variados tipos de feijão, talas, 
kontas dentre outros vegetativos, para consumo. Com o conhecimento do solo, e os 
seus sistemas ambientais é possível obter o melhor aproveitamento e a aptidão dos 
mesmos para as lavouras, pastagens e ocupação residêncial. O viver cotidiano da 
população humana de Covalima considera o indivíduo como componente do todo, 
direciona seu dever e obrigações baseados nas normas como ética cultural coletiva. 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

O Município de Covalima apresenta as unidades geoambientais delimitadas segundo 
critérios geomorfológicos e de uso e ocupação dos solos. São elas: áreas 
montanhosas, serras, planaltos, planícies de acumulação de origem costeira, 
planícies fluviais e flúvio-marinhas, a unidade geoambiental compreende uma unidade 
de paisagem que tem feições mais ou menos homogêneas ocupando uma 
determinada porção da superfície terrestre e revelando um conjunto de características 
físicas e bióticas próprias que estão sintetizadas no Quadro 1. O mesmo apresenta 
detalhadamente os sistemas ambientais e seus subsistemas, suas características 
naturais dominantes, bem como suas capacidades de suporte incluindo as 
potencialidades e limitações de uso. 
Neste contexto, o estabelecimento do ZEE, tem um significado importante, de planos 
estratégicos para recuperar as condições geoambientais e socioeconômicas de 
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Covalima. Para tanto, dada a complexidade significativa das questões 
socioambientais detectadas no municípo de Covalima, em função das potencialidades 
e limitações dos sistemas ambientais propôe-se recuperação, manutenção, 
preservação e regulamentação dos sistemas ambientais para alcançar o 
desenvolvimento sustentável das atividades socioeconômicas, e da grande pressão 
expansionista de moradias. Destaca-se, também a grande problemática da expansão 
imobiliária desordenada, devendo obedecer ao um planejamento para evitar ou 
atenuar as consequências negativas impactantes para os sistemas biofísico-naturais, 
além da qualidade da vida da população. Por outro lado, a consequente razão dessa 
complexidade reivindica a identificação, mensuração e previsão de impactos 
ambientais devido à intervenção das ações humanas, assumindo significativa 
importância, na perspectiva da gestão dos sistemas ambientais. Prever os impactos é 
um ato de responsabilidade além de identificá-lo. 
 

Quadro 1 – Sinopse dos Sistemas Ambientais do município de Covalima 
UNIDADE GEOAMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE 
IMPACTOS E 
RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

SISTEMA 
AMBIENTAL SUB-SISTEMA POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 

Zona 
Costeira 

Faixa Praial e 
Campo de 
Dunas Móveis 
de Tilomar, Suai 
e Zumalai 
 

-Relevo aplainado em faixas 
com 50m de largura e 
pequenas elevações de 
dunas móveis com altitudes 
inferiores a 2,5 m com 
ocorrências de areias de 
glanumétria fina, grãos 
brilhantes sub-
arrendondados cor cinzenta 
mesclado com restos de 
conchas que repousam ao 
longo da Costa.  
-Classe declividade de 0-
2,5% 
- Há Regossolos associados 
a sedimentos sem ou com 
cobertura vegetal, estando 
relacionando com a foz das 
ribeiras 
-Climas sub-úmidos secas; 
(F2) 
-Precipitação de 2000 mm  
-Temperatura entre 200C-
220C, 220C-260C, 220C-240C, 
240C-260C e 260C-280C 

- Patrimônio 
paisagístico 
- Atrativos turísticos e 
imobiliários 
-Pesca marítima 
- Ocorrência de 
minerais pesados e 
petróleo 
- Recursos hídricos 
subterrâneos 
- Corpos d’água 
lacustres 
-Rasos e susceptíveis 
à erosão na zona 
litorânea 
-Ambientes 
medianamente 
estáveis 

-Lazer 
- Ecoturismo 
- Implantação 
viária 
- Mineração 
descontrolada 
implicando em 
ativação da 
erosão 
costeira 
- Poluição de 
recursos 
hídricos 
- Processos 
erosivos muito 
ativos 

- Erosão marinha 
e recuo da linha 
de costa 
- Desmonte ou 
interrupção do 
deslocamento de 
dunas por 
ocupação 
desordenada 
implicando em 
ativação da 
erosão costeira 
- Poluição de 
recursos hídricos 
- Processos 
erosivos muito 
ativos 
- Erosão marinha 
e recuo da linha 
de costa 

Planícies flúvio-
marinhas, flúvio 
lacustre e áreas 
de inundações 
Sazonais 

- Áreas complexas periódica 
a permanentemente 
inundáveis com sedimentos 
mal selecionados e argilosos, 
ricos em matéria orgânica de 
origem continental e 
acréscimos de sedimentos 
marinhos 
- Gleissolos encharcados 
revestidos por manguezais 
-biodiversidade rica e 
elevada capacidade 
produtiva da flora e da fauna 
-Classe declividade de 0-
2,5% 
- cobertura vegetal de 
mangues e nos setores 
temporareamente inundáveis 
revestidos palmerais e  
estando elacionando com a 
foz das ribeiras. 

- Patrimônio 
paisagístico 
- Atrativos turísticos e 
imobiliários 
- Ocorrência de 
minerais pesados e 
petróleo 
- Recursos hídricos 
superficias e 
subterrâneos 
-Baixa susceptibilidade 
à erosão 
-Ambients estáveis 

-Implantação 
de moradias 
-Lazer 
-Ecoturismo 
- Implantação 
viária 
- Mineração 
descontrolada 
implicando em 
ativação da 
erosão 
costeira 
- Poluição de 
recursos 
hídricos 
 

-Extinção de 
cobertura vegetal 
-Aumento de 
demanda de 
movimentos 
eólicos 
-Desmonte ou 
interrupção do 
deslocamento de 
arenitos devido o 
desmatamento  
implicando em 
ativação da 
erosão costeira 
-Poluição de 
recursos hídricos 
- Processos 
erosivos muito 
ativos 
 

(continua) 
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complexidade reivindica a identificação, mensuração e previsão de impactos 
ambientais devido à intervenção das ações humanas, assumindo significativa 
importância, na perspectiva da gestão dos sistemas ambientais. Prever os impactos é 
um ato de responsabilidade além de identificá-lo. 
 

Quadro 1 – Sinopse dos Sistemas Ambientais do município de Covalima 
UNIDADE GEOAMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS DOMINANTES 

CAPACIDADE DE SUPORTE 
IMPACTOS E 
RISCOS DE 
OCUPAÇÃO 

SISTEMA 
AMBIENTAL SUB-SISTEMA POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 

Zona 
Costeira 

Faixa Praial e 
Campo de 
Dunas Móveis 
de Tilomar, Suai 
e Zumalai 
 

-Relevo aplainado em faixas 
com 50m de largura e 
pequenas elevações de 
dunas móveis com altitudes 
inferiores a 2,5 m com 
ocorrências de areias de 
glanumétria fina, grãos 
brilhantes sub-
arrendondados cor cinzenta 
mesclado com restos de 
conchas que repousam ao 
longo da Costa.  
-Classe declividade de 0-
2,5% 
- Há Regossolos associados 
a sedimentos sem ou com 
cobertura vegetal, estando 
relacionando com a foz das 
ribeiras 
-Climas sub-úmidos secas; 
(F2) 
-Precipitação de 2000 mm  
-Temperatura entre 200C-
220C, 220C-260C, 220C-240C, 
240C-260C e 260C-280C 

- Patrimônio 
paisagístico 
- Atrativos turísticos e 
imobiliários 
-Pesca marítima 
- Ocorrência de 
minerais pesados e 
petróleo 
- Recursos hídricos 
subterrâneos 
- Corpos d’água 
lacustres 
-Rasos e susceptíveis 
à erosão na zona 
litorânea 
-Ambientes 
medianamente 
estáveis 

-Lazer 
- Ecoturismo 
- Implantação 
viária 
- Mineração 
descontrolada 
implicando em 
ativação da 
erosão 
costeira 
- Poluição de 
recursos 
hídricos 
- Processos 
erosivos muito 
ativos 

- Erosão marinha 
e recuo da linha 
de costa 
- Desmonte ou 
interrupção do 
deslocamento de 
dunas por 
ocupação 
desordenada 
implicando em 
ativação da 
erosão costeira 
- Poluição de 
recursos hídricos 
- Processos 
erosivos muito 
ativos 
- Erosão marinha 
e recuo da linha 
de costa 

Planícies flúvio-
marinhas, flúvio 
lacustre e áreas 
de inundações 
Sazonais 

- Áreas complexas periódica 
a permanentemente 
inundáveis com sedimentos 
mal selecionados e argilosos, 
ricos em matéria orgânica de 
origem continental e 
acréscimos de sedimentos 
marinhos 
- Gleissolos encharcados 
revestidos por manguezais 
-biodiversidade rica e 
elevada capacidade 
produtiva da flora e da fauna 
-Classe declividade de 0-
2,5% 
- cobertura vegetal de 
mangues e nos setores 
temporareamente inundáveis 
revestidos palmerais e  
estando elacionando com a 
foz das ribeiras. 

- Patrimônio 
paisagístico 
- Atrativos turísticos e 
imobiliários 
- Ocorrência de 
minerais pesados e 
petróleo 
- Recursos hídricos 
superficias e 
subterrâneos 
-Baixa susceptibilidade 
à erosão 
-Ambients estáveis 

-Implantação 
de moradias 
-Lazer 
-Ecoturismo 
- Implantação 
viária 
- Mineração 
descontrolada 
implicando em 
ativação da 
erosão 
costeira 
- Poluição de 
recursos 
hídricos 
 

-Extinção de 
cobertura vegetal 
-Aumento de 
demanda de 
movimentos 
eólicos 
-Desmonte ou 
interrupção do 
deslocamento de 
arenitos devido o 
desmatamento  
implicando em 
ativação da 
erosão costeira 
-Poluição de 
recursos hídricos 
- Processos 
erosivos muito 
ativos 
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-Climas sub-úmidos secas; 
(F2) 
-Precipitação de 2000 mm  
-Temperatura D entre 220C-
240C 
-De predominância Aluviões 
Recentes com associação de 
Fluvissolos, Gleissolos e 
Regossolos 

Glacís de 
Acumlação 

- Áreas complexas de feições 
tabuliforme formadas do 
acúmlo de sedimentos 
fluviais sedimentos mal 
selecionados  
-Classe  declividade de 0-
2,5% 
Fluvissolos (Neossolos 
Flúvicos) associados com  
Regossolos.  
Cobertu a vegetal,  carnaúba  
(Copernicia SP) e frutais  
Climas sub-úmidos secas; 
(F1) 
-Precipitação < 2000 mm  
-Temperatura D entre 220C-
240C 
 

-Ecoturismo 
-Pesquisa científica 
-Educação ambiental 
-Patrimônio 
paisagístico 
-Biodiversidade rica 
-Lazer 
-Ambientes 
medianamente 
estáveis 
-Baixa susceptibilidade 
à erosão 
- Agricultura com 
controle. 

-Restrições 
legais 
-Agricultura 
-Extrativismo 
vegetal 
-Degradação 
do 
ecossistema, 
extinção de 
espécies 
faunísticas 
-Implantação 
viária 
-Implantação 
de moradias 
desordenadas 

-Perda de 
atrativos em 
função de 
ocupação 
desordenada 
-Poluição de 
recursos hídricos 
-Redução de 
comprometimento 
de biodiversidade 
-
Impermeabilizaçã
o do solo por 
implatação de 
moradias 
desordenadas 
pode 
comprometer a 
recarga dos 
aquíferos 

 
Planície 

Ribeirinha 
 
Planície Fluvial 

- Plano em formas acumulação aluvial (Recente) 
- Superfície com disposição retilíneas advindo de sopés 
das serras e dos planaltos  
- leito moderadamente profundos a profundos e 
estreitos nos altos cursos e muito largos e rasos nos 
baixos cursos, constituído por areias finas, grossas e 
cascalhos  
- Altitude e declividade 0-2,5 m, >2,5% de ocorrência 
para o litoral ou ao Mar de Timor 
- Precipitação de 2000 mm  
- Estão associadas a áreas de acumulação inundáveis 
- Climas sub-úmidos secas; (F2) 
- Temperatura 220C-240C 
- Predominância associação de Fluvissolos, Gleissolos 
e Regossolos 
- Agro-extrativismo controlado 
- Recursos hídricos 
- Mineração controlada 
- Agro-pecuária controlada 
- Agricultura irrigada 
- Pesca artesana 

- Ocupação 
rural intensa, 
culturas 
diversifcadas 
de regadio e 
sequeiro 
- Restrições 
legais nas 
áreas com 
matas 
ribeirinhas 
- Inundações 
periódicas 
- Mineração 
descontrolada 
- Extrativismo 
vegetal 
-Degradação 
dos solos nas 
margens das 
ribeiras 

-Degradação da 
mata ciliar 
desencandeando 
processos 
erosivos e 
assoreamneto 
dos leitos fluviais 
e agravamento 
das inundações 
-Poluição dos 
recursos hídricos 
-Riscos de 
salinização de 
solos 
-Cheias, 
inundações nos 
eixos principais 
de drenagem 
 

Paleo-
Terraços 
Marinhos 

__ 

Relevo plano a colinas 
suaves em áreas 
constituídas de recifes de 
corais emersos do 
Pleistoceno atual, 
desenvolvendo em 
Luvissolos associados a 
Regossolos. São ocupados 
por frutais nativos e 
gramíneas. Há ocorrência de 
reflorestamento. 

Patrimônio 
paisagístico 
-Biodiversidade rica 
-Lazer 
-Ambientes estáveis 
-Baixa susceptibilidade 
à erosão 
- Agricultura com 
controle. 

-Ocupação 
rural com 
controle; 
- Perdas do 
patrimônio 
paleontológico 
- Perda da 
Biodiversidade 

- Conflitos 
territoriais 
- Desencadea-
mento de erosão 
por desmatamento 

Complexo 
Montanhoso 

Serras Úmidas 
de Taroman  
>850m 

Área montanhosa em 
topografias dissecadas em 
colinas e cristas com  vales 
profundos;  
-Clima úmida fresca com 
precipitação superior a 
2000m,  
-temperatura 220C-240C  
-Predominância de Rochas 
Calcário de Fato e Formação 
Lolotoe e Série do Jurássico-
Triássico, com associação de 
Litossolo (Neossolo 
Litólicos), e Cambissolos 

-Alta fertilidade de 
solos menos de 
Fatumea 
- Baixa vulnerabilidade 
à ocupação 
-São ambientes 
ecológicamente 
estáveis 
-Potencial de águas 
subterrâneas 
-Captação de água 
através de canalização 
-Agro-pecuária 
controlada 

-Mineração 
descontrolada 
-Extrativismo 
vegetal 
descontrolada 
-Deficiência 
hídrica 

Riscos de 
desmatamentos 
-
Descandeamento 
de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 
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Vegetação de eucalipto e 
palmeiras 

Serras  Sub-
Úmidas  
<1200m 

-Serras elevadas com  
dominados de Formação 
Série Triássico Jurássico 
Predominância de Neossolos 
Litólicos 
Climas sub-úmidos frescos  
-Temperatura 220C-240C 

-Ecológicamente raros 
para o uso agrícola 
-Alta fertilidade de 
solos 
-Educação  
-Patrimônio 
paisagístico 
 

-Deficiência 
hídrica 
-Estrativismo 
vegetal 
- Ambientes 
mais  
susceptíveis 
ao processos 
erosivos 
-Encostas 
desnundadas 
e freqüentes 
afloramentos 
rochosas- 
Alta 
vulnerabilidad
e à ocupação 

- Descandeamen-
to de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 

Serras Sub-
Úmidas)/Seca 
850m 

-Superfícies de acesso ao 
nível dos planaltos baixos 
inclinados e/ou escarpados; 
drenagem superficial 
praticamente ausente, 
dominados de Formação 
Lolotoi e de Complexo 
Argiloso, de 
depredominância 
Regossolos, Vertissolos e 
Luvissolos no ESSE e Sul de 
Tilomar 
-Climas sub-úmidos frescos  
-Temperatura 220C-240C 

- Patrimônio 
paisagístico 
-Ecológicamente são 
frequentes para o uso 
agrícola 
-Alta fertilidade de 
solos 
-São ambientes 
ecológicamente 
estáveis 
-Potencial de águas 
superficiais e 
subterrâneas 
- Alta vulnerabilidade à 
ocupação 
-Captação de água 
através de canalização 

- Implantação 
de moradias 
-Deficiência 
hídrica 
-Mineração 
descontrolada 
-Extrativismo 
vegetal 
descontrolada 
 

-Riscos de 
desmatamentos 
- Descandeamen-
to de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 
- Poluição de 
recursos hídricos 
 

Serras Secas 
<850 

Serras elevadas dissecadas 
com  topos convexos e 
aguçados  em rochas do 
Complexo Argiloso, 
desenvolvido por Regossolos 
(Neossolos Regolíticos)  
associados a Litossolos 
(Neossolos Litólicos) sobre 
rara vegetação e  algumas 
especies de eucaplitpo.  
Clima: Seco    
Temperatura 22C a 24ºC 

- Ocupação rural 
controlada 
-Pecuária  
 

-Fertilidade 
baixa; 
-Forte 
declividade; 
-Baixa 
produtividade; 
-Baixa 
diversidade 
florística;  
-Alta 
suscetibilidade 
a erosão 

-Risco acentuado 
de erosão; 
-Declínio da 
biodiversidade; 
-Aumento do 
déficito hídrico 

Superfície 
Dissecada ----- 

Dominados níveis de relevo 
cônvavo e convexo suaves a 
moderamente dissecados 
associadas as áreas planas 
e as ribeiras de cobertura 
vegetal homogênea e 
heterogênea 
- clima sub-úmido seca e 
fresco  
-precipitação >1.500 mm  
-temperatura 22º C – 24º C, 
200C-220C 

Alta fertilidade de 
solos 
- Baixa vulnerabilidade 
à ocupação 
-São ambientes 
ecológicamente 
estáveis 
-Potencial de águas 
superficiais e 
subterrâneas 
-Captação de água 
através de canalização 
-Agro-pecuária 
controlada 

- Mineração 
descontrolada 
-Extrativismo 
vegetal 
descontrolada 
-Deficiência 
hídrica 
- Agropecuária 
controlada 

Riscos de 
desmatamentos-
Descandeamento 
de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 
- Poluição de 
recursos hídricos 

Fonte: Cruz (2012) 
 
A Figura 5 apresenta o mapa dos sistemas ambientais do município de Covalima 
demostrando espacialmente a localização de cada sistema como unidade 
geoambiental sintetizados em sistemas e subsistemas, com características naturais 
dominantes, a capacidade de suporte que abrange potencialidades e lilmitações onde 
usufrui impactos de riscos no uso e ocupação dos mesmos.  
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Vegetação de eucalipto e 
palmeiras 

Serras  Sub-
Úmidas  
<1200m 

-Serras elevadas com  
dominados de Formação 
Série Triássico Jurássico 
Predominância de Neossolos 
Litólicos 
Climas sub-úmidos frescos  
-Temperatura 220C-240C 

-Ecológicamente raros 
para o uso agrícola 
-Alta fertilidade de 
solos 
-Educação  
-Patrimônio 
paisagístico 
 

-Deficiência 
hídrica 
-Estrativismo 
vegetal 
- Ambientes 
mais  
susceptíveis 
ao processos 
erosivos 
-Encostas 
desnundadas 
e freqüentes 
afloramentos 
rochosas- 
Alta 
vulnerabilidad
e à ocupação 

- Descandeamen-
to de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 

Serras Sub-
Úmidas)/Seca 
850m 

-Superfícies de acesso ao 
nível dos planaltos baixos 
inclinados e/ou escarpados; 
drenagem superficial 
praticamente ausente, 
dominados de Formação 
Lolotoi e de Complexo 
Argiloso, de 
depredominância 
Regossolos, Vertissolos e 
Luvissolos no ESSE e Sul de 
Tilomar 
-Climas sub-úmidos frescos  
-Temperatura 220C-240C 

- Patrimônio 
paisagístico 
-Ecológicamente são 
frequentes para o uso 
agrícola 
-Alta fertilidade de 
solos 
-São ambientes 
ecológicamente 
estáveis 
-Potencial de águas 
superficiais e 
subterrâneas 
- Alta vulnerabilidade à 
ocupação 
-Captação de água 
através de canalização 

- Implantação 
de moradias 
-Deficiência 
hídrica 
-Mineração 
descontrolada 
-Extrativismo 
vegetal 
descontrolada 
 

-Riscos de 
desmatamentos 
- Descandeamen-
to de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 
- Poluição de 
recursos hídricos 
 

Serras Secas 
<850 

Serras elevadas dissecadas 
com  topos convexos e 
aguçados  em rochas do 
Complexo Argiloso, 
desenvolvido por Regossolos 
(Neossolos Regolíticos)  
associados a Litossolos 
(Neossolos Litólicos) sobre 
rara vegetação e  algumas 
especies de eucaplitpo.  
Clima: Seco    
Temperatura 22C a 24ºC 

- Ocupação rural 
controlada 
-Pecuária  
 

-Fertilidade 
baixa; 
-Forte 
declividade; 
-Baixa 
produtividade; 
-Baixa 
diversidade 
florística;  
-Alta 
suscetibilidade 
a erosão 

-Risco acentuado 
de erosão; 
-Declínio da 
biodiversidade; 
-Aumento do 
déficito hídrico 

Superfície 
Dissecada ----- 

Dominados níveis de relevo 
cônvavo e convexo suaves a 
moderamente dissecados 
associadas as áreas planas 
e as ribeiras de cobertura 
vegetal homogênea e 
heterogênea 
- clima sub-úmido seca e 
fresco  
-precipitação >1.500 mm  
-temperatura 22º C – 24º C, 
200C-220C 

Alta fertilidade de 
solos 
- Baixa vulnerabilidade 
à ocupação 
-São ambientes 
ecológicamente 
estáveis 
-Potencial de águas 
superficiais e 
subterrâneas 
-Captação de água 
através de canalização 
-Agro-pecuária 
controlada 

- Mineração 
descontrolada 
-Extrativismo 
vegetal 
descontrolada 
-Deficiência 
hídrica 
- Agropecuária 
controlada 

Riscos de 
desmatamentos-
Descandeamento 
de processos 
erosivos em 
áreas fortemente 
degradadas 
-Deficiência de 
recursos hídricos 
- Poluição de 
recursos hídricos 

Fonte: Cruz (2012) 
 
A Figura 5 apresenta o mapa dos sistemas ambientais do município de Covalima 
demostrando espacialmente a localização de cada sistema como unidade 
geoambiental sintetizados em sistemas e subsistemas, com características naturais 
dominantes, a capacidade de suporte que abrange potencialidades e lilmitações onde 
usufrui impactos de riscos no uso e ocupação dos mesmos.  
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Figura 5 – Mapa de Sistemas Ambientais do Município de Covalima 

(Fonte: Cruz, 2012) 

 
No contexto do planejamento e gestão do município de Covalima. A ecodinâmica de 
Tricart (1977), apresenta as características do estudo da dinâmica do ambiente tendo 
como parâmetro básico a relação morfogênese e pedogênese que classifica os 
ambientes em três graus de estabilidade (Ambientes Instáveis, Transição/Intergrades 
e Ambientes Estáveis) como apresenta no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Classsificação ecodinâmica dos meios ambientes 
 
CATEGORIAS DOS 

AMBIENTES 

 
CONDIÇÕES DE BALANÇO ENTRE MORFOGÊNESE E 

PEDOGÊNESE 

 
VULNERABILIDADE 

AMBIENTAL 

AMBIENTAS 
INSTÁVEIS 

Intensificação dos processos morfogenéticos; relevos 
fortemente dissecados e as vertentes têm classes de 
declives superiores a 20%; condições climáticas 
agressivas; baixa capacidade protetora exercida pela 
vegetação sobre os solos; solos erodidos; nítida 
prepoderância da morfogênese sobre a pedogênese  

Alta 

AMBIENTES DE 
TRANSIÇÃO 

Interferência permanente na relação 
pedogênese/morfogênese; incidência moderada dos 
processos erosivos areolares; predominância de 
pedogênese evidencia tendência à estabilidade; 
predominância de morfogênese indica tendência à 
instabilidade 

Moderada Alta 

AMBIENTES 
ESTÁVEIS 

Estabilidade morfogenética antiga; solos espessos e bem 
evoluídos; predomínio da pedogênese sobre os processos 
morfogenéticos. A cobertura vegetal tendendo a condições 
climáticas, prevalecendo a fitoestabilidade 

Nula ou Muito Baixa 

Fonte: Souza et al. (apud SEPLAN, 1994). 

O ZEE para este artigo baseia-se nos princípios norteadores do ZEE do Bioma 
Caatinga e Serras Úmidas do Estado do Ceará, Zoneamento Geoambiental do Ceará 
e Roteiro Metodológico de Planejamento do MMA do Brasil. A definição das zonas 
consideram-se as características complexas dos sistemas retratando a realidade 
ambiental do município de Covalima. Assim, o zoneamento representa uma 
ferramenta que nortea a tomada de decisão das políticas públicas para a efetiva 
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gestão ambiental. Propôe fazer o enquadramento conforme a definição das distintas 
zonas, condicionantes de seus sistemas ambientais, como apresenta o Quadro 3 e 
estabelecido na legenda de ZEE, Figura 6. 
 

Quadro 3 – Síntese do ZEE do município de Covalima 

CLASSIFICAÇÃO DAS ZONAS 
E SISTEMAS AMBIENTAIS 

ASSOCIADOS 
DIRETRIZES PARA O MANEJO EM FUNÇÃO DE 

OBJETIVOS DE CADA ZONA 

Zona de Preservação Ambiental-ZPA 

ZPA 1 – Planícies Fluvio-Marinhas 
de Tilomar, Suai e Zumalai. 

-Visa à preservação das planícies fluvio-marinhas dos postos 
administrativos de Tilomar, Suai e Zumalai é necessário a existência ou 
reprodução da flora e fauna existente e migratória, visando à 
reconstituição e a manutenção da mata ribeirinha ou mata ciliar; visa 
também à adoção de Áreas de Preservação Permanente-APPs. 

ZPA 2 – Paleo-Terraços Marinhos 
de Tilomar e Suai. 

-Visa à preservação e é admissível à existência ou reprodução da flora 
e fauna existente e migratória; visa à reconstituição e a manutenção da 
mata densa. 

ZPA 3 – Serras Subúmidas/Secas 
de Fatumea, Fohorem, Fatululic, 
Maucatar, Suai do Norte, Zumalai 
do Norte e Tilomar 

Visa à preservação da flora e fauna das serras subúmidas/secas dos 
distritos referidos; é admissível à existência ou reprodução da flora e 
fauna existente e migratória, visa à reconstituição e a manutenção da 
mata densa esparsas da serra e nascentes de rios.  

ZPA 4 – Serras Subúmidas de 
Mota-Ulun (Fatumea) e Maucatar. 

-Visa à preservação das matas das costas e vertentes das serras 
associadas ao leito da ribeira de Mota Ulun ou reprodução da florifauna 
existente e migratória, visa à reconstituição e a manutenção da mata 
densa da serra e ribeirinha ou mata ciliar. 

ZPA 5 – Serras Úmidas de 
Taroman (Fatululic) Lela 
(Maucatar), Zulo (Zumalai) e Dato 
Tolu (Fohorem). 

-Visa à preservação das encostas da Monte de Taroman e dos topos 
colinosos e em cristas; é admissível a existência ou reprodução da flora 
e fauna existente e migratória; visa à reconstituição e a manutenção da 
mata densa. 

Zona de Recuperação Ambiental-ZRA 
ZRA 1 – Serras Secas de Takasana 
e Kusan-Bibi (Fatumea). -Visa à recuperação e restauração ambiental. 

 ZRA 2 – Planícies Ribeirinhas de 
Tilomar, Suai e Zumalai. 

-Visa à recuperação e restauração da planície lacustral, e áreas de 
inundação sazonal; é admissível à existência ou reprodução da flora e 
fauna existente e migratória. 

 ZRA 3 – Planícies lacustrais, e 
áreas de inundação sazonal 
Tilomar, Suai e Zumalai. 
 

-Visa à recuperação e restauração da planície lacustral, e áreas de 
inundação sazonal é admissível à existência ou reprodução da 
florifauna existente e migratória. 
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Zumalai. 

-Visa à ocupação ordenada de áreas com ecodinâmica de ambientes 
moderadamente estáveis e férteis dos patamares, objetivando o 
desenvolvimento agrícola e agropecuário para a manutenção 
socioeconômica da população. 
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-Visa à proteção significativa de relevos dotados de beleza cênica e de 
interesse cultural e científico dos complexos montanhosos. 

Zona de Expansão Urbana-ZEU 
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gestão ambiental. Propôe fazer o enquadramento conforme a definição das distintas 
zonas, condicionantes de seus sistemas ambientais, como apresenta o Quadro 3 e 
estabelecido na legenda de ZEE, Figura 6. 
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ZEU 1 – Glacis de Acumulação de 
Suai e planície litorânea de Tilomar 
e Zumalai. 

-Visa à ocupação urbana controlada repercutindo nas variadas tipologias 
de usos, incluindo áreas de edifícios públicos, áreas comerciais, 
residenciais, indústrias e outros usos em harmonia com o meio ambiente. 

Zona de Superposição Étnica-ZSE 
ZSE 1 – Nas serras subúmidas 
secas de Fatumea, Fohorem, 
Fatululic, Maucatar e Zumalai. 

-Visa à existência e persistência de estações ecológicas, são 
constituídas por áreas naturais sujeitas as “Knuas” ou “Aldeia-Mãe”. São 
áreas subordinadas a um regime especial de regulamentação, sujeitas a 
negociação caso a caso entre as etnias. 

ZSE 2 – Zonas Moderadamente 
Dissecada de Tilomar, Suai e 
Zumalai. 

-Visa à existência e persistência de estações ecológicas, são 
constituídas por áreas naturais sujeitas as “Knuas” ou “Aldeia-Mãe”. São 
áreas subordinadas a um regime especial de regulamentação, sujeitas a 
negociação caso a caso entre a etnia. 

Fonte: Cruz 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 6 – ZEE do Município de Covalima. 
(Fonte: Cruz, 2012) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ZEE é um instrumento importante, que contribui no incremento de planos 
estratégicos para o município de Covalima. Em função das potencialidades e 
limitações dos sistemas ambientais propôe-se a recuperação, manutenção, 
preservação e regulamentação dos sistemas ambientais, visando, o alcance do 
desenvolvimento sustentável das atividades socioeconômicas e da grande pressão 
expansionista de moradias. Destaca-se, também a problemática da expansão 
imobiliária desordenada, devendo obedecer ao um planejamento para evitar ou 
atenuar as consequências negativas impactantes para os sistemas biofísico-naturais, 
além da qualidade da vida da população. 
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Essa avaliação deve ser realizada, englobando todas as feições geográficas in loco 
onde ocorre qualquer tipo de atividade humana principalmente nos arredores e/ou as 
áreas de entorno, já que estas áreas foram ou serão afetadas fortemente a médio ou 
a longo prazo, apresentando níveis de degradação ambiental.  
Em Covalima há níveis altos e médios pressões intensivas advindas das atividades 
agrícolas itinerantes e pastoreios desordenados. Nos níveis baixos se verificam 
pressões intensiva da ocupação inadequada para assentamentos humanos em torno 
das futuras instalações de megaempresas petrolíferas e dos sistemas ambientais. 
Devido aos impactos provocados pelas atividades humanas em Covalima, as suas 
unidades geoambientais merecem atenção especial, por serem importantes para o 
uso adequado e controle do seu ambiente natural, a manutenção do frágil equilíbrio 
ambiental e a recuperação dos sistemas ambientais degradadas. 
Portanto, os órgãos do poder soberano deveriam projetar leis, propondo restrições à 
ocupação e exploração antrópica, retirar as habitações construídas de forma irregular, 
e acesso, permitido apenas para estudos e práticas de educação ambiental, visando 
assim a recuperação dos sistemas ambientais, além de recuperar as atividades 
culturais como Tara-Bandu (código tradicional para a preservção ambiental) que 
objetiva proibir as atividades antrópicas na busca preservação e proteção ambiental 
do município de Covalima.  
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RESUMO 
 
O objetivo do presente artigo é fazer uma análise crítica dos investimentos feitos no 
Brasil para o fomento e a difusão em massa da geração distribuída fotovoltaica. A 
metodologia utilizada foi a coleta de dados por meio da literatura específica sobre 
fontes renováveis de energia, energia solar, geração distribuída, painéis fotovoltaicos 
(FV) e investimentos no setor energético para uma revisão bibliográfica que permitisse 
a análise crítica. A partir destas informações, em um primeiro momento, é feita uma 
descrição sobre o tratamento normativo da geração distribuída no Brasil. Em seguida, 
os investimentos existentes são analisados. Também foram coletados dados por meio 
de documentos técnicos e relatórios disponibilizados em sites oficiais na internet. As 
informações aferidas também serviram de apoio para a elaboração de gráficos que 
demonstram a adesão da geração de energia solar na sociedade brasileira e o quanto 
é necessário avançar para os objetivos propostos no Programa do Ministério de Minas 
e Energia para Geração Distribuída no Brasil (PRO GD) e demais programas que 
visam à diversificação da matriz energética no país e o cumprimento dos 
compromissos firmados no Acordo de Paris. Por meio da análise dos dados, inclusive 
a análise comparativa com outros países, chegou-se à conclusão que, embora haja 
iniciativas significativas de investimento no Brasil, medidas de fomento de mercado e 
a concessão de subsídios estatais expressivos são necessárias para que a geração 
distribuída fotovoltaica seja difundida no Brasil e tenha números crescentes e 
relevância dentre as energias renováveis da matriz energética do Brasil. 
 
Palavras chave: Políticas Públicas; Energia solar; Geração distribuída; Painéis 
fotovoltaicos; Consumidor gerador. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A ameaça do aumento da temperatura terrestre e o Acordo de Paris selado em 12 de 
dezembro de 2015 impulsionaram a necessidade de investimentos em energias 
renováveis. Alguns dos atuais modelos de geração de energia elétrica, 
particularmente aqueles derivados de fontes fósseis e emissoras de CO2 na 
atmosfera, não são mais adequados para atingir o objetivo de segurança energética 
e oferta sustentável no futuro. Trata-se de realidade comprovada cientificamente na 
Conferência de Mudanças Climáticas de Paris. 32 
O avanço tecnológico da geração de energia por meio de fontes renováveis 
possibilitou que os países começassem a rever seus respectivos sistemas de geração 
de energia, por meio de políticas públicas e regulamentações que permitissem essa 
                                                           
32 ONU Brasil, disponível no portal https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/, junho/2017 

378



 

 

PANORAMA DE INCENTIVOS E INVESTIMENTOS EM GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 
Juliana Laboissière de Azevedo 

Universidade de Brasília 
 julaboissiere@gmail.com 

 
 
 
RESUMO 
 
O objetivo do presente artigo é fazer uma análise crítica dos investimentos feitos no 
Brasil para o fomento e a difusão em massa da geração distribuída fotovoltaica. A 
metodologia utilizada foi a coleta de dados por meio da literatura específica sobre 
fontes renováveis de energia, energia solar, geração distribuída, painéis fotovoltaicos 
(FV) e investimentos no setor energético para uma revisão bibliográfica que permitisse 
a análise crítica. A partir destas informações, em um primeiro momento, é feita uma 
descrição sobre o tratamento normativo da geração distribuída no Brasil. Em seguida, 
os investimentos existentes são analisados. Também foram coletados dados por meio 
de documentos técnicos e relatórios disponibilizados em sites oficiais na internet. As 
informações aferidas também serviram de apoio para a elaboração de gráficos que 
demonstram a adesão da geração de energia solar na sociedade brasileira e o quanto 
é necessário avançar para os objetivos propostos no Programa do Ministério de Minas 
e Energia para Geração Distribuída no Brasil (PRO GD) e demais programas que 
visam à diversificação da matriz energética no país e o cumprimento dos 
compromissos firmados no Acordo de Paris. Por meio da análise dos dados, inclusive 
a análise comparativa com outros países, chegou-se à conclusão que, embora haja 
iniciativas significativas de investimento no Brasil, medidas de fomento de mercado e 
a concessão de subsídios estatais expressivos são necessárias para que a geração 
distribuída fotovoltaica seja difundida no Brasil e tenha números crescentes e 
relevância dentre as energias renováveis da matriz energética do Brasil. 
 
Palavras chave: Políticas Públicas; Energia solar; Geração distribuída; Painéis 
fotovoltaicos; Consumidor gerador. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A ameaça do aumento da temperatura terrestre e o Acordo de Paris selado em 12 de 
dezembro de 2015 impulsionaram a necessidade de investimentos em energias 
renováveis. Alguns dos atuais modelos de geração de energia elétrica, 
particularmente aqueles derivados de fontes fósseis e emissoras de CO2 na 
atmosfera, não são mais adequados para atingir o objetivo de segurança energética 
e oferta sustentável no futuro. Trata-se de realidade comprovada cientificamente na 
Conferência de Mudanças Climáticas de Paris. 32 
O avanço tecnológico da geração de energia por meio de fontes renováveis 
possibilitou que os países começassem a rever seus respectivos sistemas de geração 
de energia, por meio de políticas públicas e regulamentações que permitissem essa 
                                                           
32 ONU Brasil, disponível no portal https://nacoesunidas.org/acao/mudanca-climatica/, junho/2017 

 

 

transição para a produção de energia de forma cada vez mais limpa e para formação 
de redes inteligentes para maior eficiência energética. De acordo com Dutra, Pinheiro, 
Leite e Jatobá (2013), a European Technology Plataform para Smart Grids (ETP-SG, 
2013) estabelece que  
 

“além dos agentes usuais, como governo, reguladores, empresas do setor 
elétrico e indústria de equipamento, destaca-se a participação do consumidor, 
que deverá ter papel mais ativo em função da possibilidade de vender seu 
excedente na rede e do maior controle sobre seu próprio consumo”.33 

 
Neste sentido, a geração distribuída com geração de energia por painéis fotovoltaicos 
tem papel importante ao possibilitar, de forma mais abrangente e em comparação com 
outros tipos de geração de energia por fontes renováveis, que o consumidor se torne 
gerador de energia, com a possibilidade de vender o excedente à distribuidora na qual 
seu sistema esteja ligado. 
A questão que se coloca refere-se à suficiência e a pertinência dos investimentos 
aplicados mediante políticas públicas para a adesão em massa da geração distribuída 
fotovoltaica. Com a finalidade de responder à questão colocada, é necessário, 
primeiramente, analisar a regulamentação estabelecida nas normas para a instalação, 
geração, utilização e compensação do excedente pelo consumidor gerador 
(prosumer). Em um segundo momento, são enumerados os incentivos e investimentos 
existentes, bem como é feita uma análise sobre a sua repercussão. A partir desta 
constatação verifica-se a forma como o problema foi tratado em países com mais 
experiência na inserção da energia solar em suas matrizes energéticas. Por fim, é 
feita uma análise crítica sobre a ótica do consumidor (sociedade) para que se chegue 
às conclusões sobre o tema. 

2. A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E SUA REGULAMENTAÇÃO 

Conforme descrito pela Agência Nacional de energia Elétrica – ANEEL,  
 

“A geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de 
pequeno porte. Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída 
refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada 
menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída 
diz respeito às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e 
menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, ou 5 MW para as 
demais fontes.”34 

 
A referida Agência esclarece que a  
 

“presença de pequenos geradores próximos às cargas pode proporcionar 
diversos benefícios para o sistema elétrico, dentre os quais se destacam a 
postergação de investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e 

                                                           
33 DUTRA, Joisa Campanher, PINHEIRO, Maurício Canêdo, LEITE, Nelson Fonseca, JATOBÁ, Pedro, MEDEIROS, Leny Iara, 
SCHIMIDT, Margarete, PACHECO, Lucinéia, MAIA Fernando, GUIMARÃES, Daniel Senna, BARRETO NETO, Acácio. Redes 
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transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão da 
rede no período de carga pesada e a diversificação da matriz energética.”35 

 
A fim de iniciar o processo de regulamentação necessária para dirimir eventuais 
problemas e organizar o processo de implantação, utilização e injeção do excedente 
da rede elétrica, a Agência promoveu a Consulta Pública nº 15/2010 (de 10/09 a 
9/11/2010) e a Audiência Pública nº 42/2011 (de 11/08 a 14/10/2011). Nelas foram 
estabelecidos os dispositivos legais que tratam da conexão de geração distribuída de 
pequeno porte na rede de distribuição. 
Como resultado desse processo de consulta e participação pública na 
regulamentação do setor elétrico, a Resolução Normativa - REN nº 482, de 
17/04/2012, estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e minigeração 
distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e criou o sistema de 
compensação de energia elétrica correspondente. Pode-se dizer, portanto, que desde 
17 de abril de 2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a 
partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o excedente 
para a rede de distribuição de sua localidade, com o benefício de obter bônus de 
consumo.  
Após o marco normativo da REN nº482/2012, com o objetivo de reduzir os custos e o 
tempo para a conexão da micro e da minigeração, compatibilizar o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento 
(Resolução Normativa nº414/2010), aumentar o público alvo e melhorar as 
informações na fatura, a ANEEL realizou a Audiência Pública nº 26/2015 (de 7/5/2015 
a 22/6/2015), cujo resultado foi a publicação da Resolução Normativa - REN nº 
687/2015. Tratou-se de revisão da REN nº 482/2012 e da seção 3.7 do Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – 
PRODIST. 
Dentre as inovações da revisão normativa, é possível citar: o prazo de validade dos 
créditos derivados do excedente de energia passou de 36 para 60 meses, 
possibilidade de instalação de geração distribuída em condomínios 
(empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras), o prazo total para a 
distribuidora conectar usinas de até 75 kW, que era de 82 dias, foi reduzido para 34 
dias, entre outras. 
Juntamente com o arcabouço normativo para a geração distribuída, incluída a geração 
por painéis fotovoltaicos, que caracterizou um grande avanço para o consumidor que 
deseja gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis, políticas de incentivo 
foram estabelecidas e investimentos foram feitos, a exemplo do Programa PRO GD. 
Tais políticas serão analisadas mais à frente.  
Mas a própria Agência Reguladora deixa claro que  
 

“compete ao consumidor a iniciativa de instalação de micro ou minigeração 
distribuída – a ANEEL não estabelece o custo dos geradores e tampouco 
eventuais condições de financiamento. Portanto, o consumidor deve analisar 
a relação custo/benefício para instalação dos geradores, com base em 
diversas variáveis: tipo da fonte de energia (painéis solares, turbinas eólicas, 
geradores a biomassa, etc.), tecnologia dos equipamentos, porte da unidade 
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consumidora e da central geradora, localização (rural ou urbana), valor da 
tarifa à qual a unidade consumidora está submetida, condições de 
pagamento/financiamento do projeto e existência de outras unidades 
consumidoras que possam usufruir dos créditos do sistema de compensação 
de energia elétrica.”36 

 
É certo que não cabe à norma, particularmente à norma regulatória, estabelecer 
preços de custo que devem ser ditados pelo mercado, de acordo com os avanços 
tecnológicos para a fabricação de painéis, baterias e seus componentes, tampouco 
engessar as políticas públicas de incentivo e investimento, as quais competem às 
iniciativas governamentais. Dessa forma, passa-se à análise das iniciativas 
governamentais e dos investimentos propriamente ditos, conforme os objetivos 
propostos no presente artigo. 

3. OS INCENTIVOS EXISTENTES E A BUSCA DO NÍVEL ÓTIMO DE 
INVESTIMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA POR PAINÉIS 
FOTOVOLTAICOS 

O interesse de investir na instalação em massa de painéis fotovoltaicos é decisivo 
para o setor público, tendo em vista os compromissos da Contribuição Nacionalmente 
Determinada – NDC, firmados na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança no Clima, garantidos na assinatura e ratificação do Acordo de Paris de 
12/12/2015, quais sejam, expandir o uso de fontes renováveis, além da energia 
hídrica, na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030, 
expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de 
energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica 
para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, 
biomassa e solar37. Neste sentido, algumas iniciativas governamentais existentes 
tentam difundir a geração de energia utilizando a fonte solar. Uma das formas de 
incentivo à população para aderir à geração de energia por painéis fotovoltaicos é a 
isenção da carga tributária incidente sobre os componentes de instalação. É preciso 
conhecê-las e analisá-las quanto ao atendimento dos resultados pretendidos. 
Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº167/2013 (Senado Federal, 2017) 38, 
que desonera do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os dispositivos 
fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas 
em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz. O Projeto também prevê, para 
os mesmos materiais, a não incidência dos tributos: Contribuição para os Programas 
de Integração Social e de formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) 
e Contribuição social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 
Determina que a importação dos produtos acima especificados seja isenta de: Imposto 
de Importação, Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros 
ou Serviços do Exterior (PIS/PASEP – Importação), da Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou 
Serviços do Exterior (COFINS – Importação) e dos Impostos sobre Produtos 
Industrializados. Estabelece, por fim, que as referidas isenções cessem quando o bem 
                                                           
36 Idem 
37 Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, disponível no portal  http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-
iNDC-portugues.pdf, junho 2017 
38 Senado Federal, disponível no portal http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112612, junho/2017 
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produzido no Brasil alcance condições similares às do importado quanto ao padrão de 
qualidade, conteúdo técnico, preço e capacidade produtiva, conforme regulamentação 
editada pelo Poder Executivo. O Projeto, no entanto, não foi votado e encontra-se 
pronto para pauta na Comissão de Assuntos Econômicos. 
Ainda na seara das isenções tributárias, o PRO GD, Programa do Ministério de Minas 
e Energia lançado em dezembro de 2015, estabeleceu a redução do imposto de 
importação sobre bens de capital destinados à produção de equipamentos de geração 
solar fotovoltaica, no ano de 2016. A alíquota foi reduzida de 14% para 2%. Outra 
isenção tributária prevista refere-se ao ICMS e ao PIS/Cofins no ano de 2016, de 
forma que o consumidor seria tributado com o ICMS e PIS/Cofins apenas sobre o 
saldo da energia que ele recebesse da distribuidora e não conseguisse compensar.  
O Programa, ainda em operação, leva em consideração as metas renováveis para o 
Brasil estabelecidas junto à ONU, quais sejam, alcançar 23% de participação de 
energias renováveis, além da hídrica, no fornecimento de energia na matriz elétrica. 
Prevê investimentos de 100 bilhões de reais até 2030, adesão de 2,7 milhões de 
unidades consumidoras, geração de 48 milhões de MW/h (metade de Itaipu em um 
ano, que significa 3,5 GW de potência instalada, conforme Banco de Informações da 
Geração da ANEEL39) e redução na emissão de 29 milhões de toneladas de CO2.40 
O Gráfico 1 compara o nível atingido para unidades consumidoras de geração 
distribuída no Brasil, de energias renováveis e de energia solar UFV, até junho de 
201741, com o nível estabelecido no PRO GD: 
 

Gráfico 1 - Comparação entre a Geração Distribuída existente e Itaipu Comparação entre a Geração Distribuída existente e Itaipu

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados existente no site do MME e da ANEEL (Ministério de 
Minas e Energia, disponível no portal  www.mme.gov.br, junho 2017 e Agência Nacional de Energia 
Elétrica, disponível no portal http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/, junho de 2017) 

 

                                                           
39Agência Nacional de Energia Elétrica, disponível no portal  
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/energiaassegurada.asp, junho/2017 
40 Ministério de Minas e Energia, disponível no portal:  http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-
/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/programa-de-geracao-distribuida-preve-movimentar-r-100-bi-em-investimentos-ate-
2030, acesso em junho/2017 
41 Agência Nacional de Energia Elétrica, disponível no portal http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/, junho de 2017 
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Em consonância com os objetivos propostos, esta primeira análise demonstra que o 
Governo Brasileiro propõe metas desafiadoras para a geração distribuída. A adesão 
pela população ainda depende de incentivos, alguns dos quais se passa a citar. 
A abertura de linhas de crédito por instituições financeiras nacionais também pode 
incentivar a adesão ao sistema de geração de energia por painéis fotovoltaicos, 
embora traduzam um meio de viabilização, mas não uma redução no custo da 
implantação. Ademais, devem ser considerados os juros que incorrerão no reembolso 
da instituição. 
Também operacionalizado pelo BNDES, o PRONAF-ECO, Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar, voltado para pequenos agricultores (pessoa 
física), financia sistemas fotovoltaicos de até R$ 88 mil por beneficiário, com uma taxa 
anual entre 2,5% a 5,5%. O agricultor só começa a pagar após 36 meses da aquisição 
do crédito42. 
A Caixa Econômica Federal, por sua vez, passou a aceitar o financiamento de 
equipamentos para produção de energia por painéis fotovoltaicos em sua linha de 
crédito Construcard, destinada para a compra de material de construção. Com uma 
taxa de juros em torno de 1,95%43 ao mês, o projeto pode ser parcelado em até 240 
vezes. O financiamento está disponível para pessoas físicas e jurídicas.44 
Já o Banco do Nordeste abriu, em maio de 2016, uma linha de financiamento 
específica para projetos de micro e minigeração de energia solar. O FNE Sol está 
disponível para empresas, produtores rurais, cooperativas e associações dos estados 
nordestinos, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com um prazo de 
pagamento de até 144 meses, o FNE Sol financia até 100% do custo da obra.45 
Em paralelo ao PRO GD, foi elaborada e publicada a Lei nº 13.203 de 8 de dezembro 
de 2015 que autoriza o BNDES a apoiar projetos de eficiência energética e de geração 
distribuída por fontes renováveis em escolas e hospitais públicos com recursos a taxas 
diferenciadas. 
Caracterizado como um incentivo indireto, o Plano Inove Energia estabelece parceria 
entre a Agência nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a Financiadora de Estudos e 
Projetos - FINEP e o BNDES. Foi lançado em novembro de 2015 para apoiar as 
empresas brasileiras no desenvolvimento e domínio tecnológico das cadeias 
produtivas das seguintes energias renováveis alternativas: solar fotovoltaica, 
termossolar e eólica para geração de energia elétrica. A FINEP contribui com o 
Programa de apoio a Planos de Investimentos Estratégicos em Inovação das 
empresas brasileiras. O apoio do BNDES é realizado, preferencialmente, por meio de 
operações de crédito. Por fim, a ANEEL contribui com conhecimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento46. A empresa Pure Energy teve, por meio do Plano Inova Energia, 
financiamento aprovado de 26 milhões de reais para implantar a primeira fábrica de 
painéis fotovoltaicos no Brasil, no município de Marechal Deodoro, Alagoas.47 Trata-

                                                           
42Banco Nacional do Desenvolvimento, disponível no site 
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/, junho 2017 
43 Caixa Econômica Federal, disponível no site http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=3962, 
junho 2017 
44Idem 
45Banco do Nordeste, disponível no site https://www.bnb.gov.br/sala-de-imprensa, junho 2017 
46 Agência Nacional de Energia Elétrica, disponível no portal  www.aneel.gov.com.br/parcerias-estrategicas, junho 2017 
47 Banco Nacional do Desenvolvimento, disponível no portal 
www.bndes.gov.br/wps/portal/home/imprensa/noticias/conteudo/20150106_solar, junho  2017 
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se de grande estímulo para a construção de uma cadeia de fornecedores para a 
energia solar no Brasil. 
Nota-se que as iniciativas governamentais para o fomento da geração distribuída 
fotovoltaica, seja por meio de isenções tributárias, seja por meio de abertura de linhas 
de crédito, foi crescente nos últimos cinco anos. Os resultados obtidos quanto à 
potência instalada de geração distribuída fotovoltaica, principalmente no ano de 2016, 
é notável como demonstra o Gráfico 2:  

 
Gráfico 2 - Evolução da geração distribuída fotovoltaica no Brasil Evolução da geração 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do site da ANEEL(Agência Nacional de Energia Elétrica, 
disponível no portal http://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao/, junho 2017) 

 
De fato, a instalação de painéis fotovoltaicos demonstra a necessidade de 
investimentos em materiais com alto custo, se for comparada com o serviço de 
instalação propriamente dito. Considerando o Gráfico 3, demonstrativo dos custos de 
instalação de painéis fotovoltaicos, percebe-se que a isenção de impostos para os 
equipamentos recai sobre grande parte dos investimentos: 
 

Gráfico 3 - Composição do custo total de instalação de sistema FV Composição do custo total de instalação de sistema FV
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Fonte: Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina (Instituto para o 
Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina; Relatório Anual: O Mercado Brasileiro 
de geração Distribuída Fotovoltaica, Edição 2016) 

 
Observados as políticas púbicas e os investimentos para a geração distribuída 
fotovoltaica, bem como sua repercussão no período entre 2012 e 2016, 
principalmente, passa-se à análise dos exemplos de países que possuem experiência 
na profusão da geração de energia solar. Assim, é possível verificar os tipos de 
investimentos realizados, os resultados obtidos e as lições aprendidas. 

4. O INVESTIMENTO EM ENERGIA SOLAR POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO 
EXTERIOR: EXPERIÊNCIAS DA ALEMANHA, DA ESPANHA E DO ESTADO 
DA CALIFÓRNIA NOS EUA: 

De acordo com entrevista da revista SETIS Magazine, da Comissão Europeia, com o 
Presidente da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica, Winfried Hoffmann, a 
Alemanha começou a investir em geração distribuída por painéis fotovoltaicos em 
2001, por meio das feed-in tariffs48, ou FIT, que é “um mecanismo de incentivo de 
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salto se fosse possível estocar toda a energia gerada. Mas ainda seria preciso que a 
indústria de baterias desenvolvesse a tecnologia adequada para a descentralização 
do armazenamento de energia em residências. Segundo Paul Van Son, também em 
entrevista à SETIS Magazine (Tzimas, 2013)52, a construção de redes inteligentes 
proporcionaria novas oportunidades para a geração distribuída. Ele destaca o caso da 
Bavária, no sul da Alemanha, onde existem três painéis solares por residência. A 
razão deste número expressivo encontra-se no fato de a energia da rede convencional 
custar quase o dobro da energia gerada por painéis fotovoltaicos. 
Recente notícia da Revista eletrônica PV-Magazine53 declara que o Ministro da 
Economia alemão autorizou o banco de desenvolvimento Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) a reabrir linha de crédito para painéis fotovoltaicos e sistemas de 
estocagem de energia. Foi destinado para ano de 2017 um fundo de 30 milhões de 
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euros. Trata-se de importante modelo de investimentos para o Brasil, sob o aspecto 
da estratégia empregada para o fomento da geração de energia solar e, 
consequentemente, da geração distribuída fotovoltaica, tendo em vista os resultados 
atingidos e a solidez do mercado de energia solar existente. 
Já na Espanha, o marco da transição para energias renováveis se deu com o 
Protocolo de Kyoto, em 200554. Como dispõe Barella55, “a mudança de mentalidade a 
respeito do uso indiscriminado de combustíveis fósseis e a existência de alternativas 
que ajudam na conservação do meio ambiente, além de reduzir a dependência da 
Espanha quanto à importação de energia de outros países”, foram fatores que 
impulsionaram as políticas governamentais de fomento das energias renováveis. O 
Objetivo de tais políticas de incentivos era o de tornar a energia gerada a partir de 
fontes renováveis competitiva no mercado energético em um curto espaço de tempo. 
Ademais, a energia solar, em particular, demonstrava-se atrativa pelo fato de a 
Espanha deter uma posição geográfica privilegiada, com altos níveis de incidência 
solar. 
O principal instrumento de incentivo determinado pelo governo espanhol foi o de 
Primas (bônus), que consiste em subsídios para a produção concedidos em forma de 
preços garantidos, cuja compra é compulsória pelas empresas distribuidoras de 
energia. Os custos do bônus são pagos pelos consumidores geradores. Assim, “las 
primas se han fijado a um nivel suficientemente alto para estimular las inversiones y 
suponen menos riesgos para el inversor (...)”56, ou seja, nas palavras da autora, os 
preços são fixados acima do valor de mercado para que a utilização da fonte renovável 
de energia seja atrativa, sem grandes riscos para o investidor, já que a compra pela 
distribuidora é garantida, sob pena de esta última incorrer em infrações previstas em 
lei. 
 Por conseguinte, o desenvolvimento da energia fotovoltaica na Espanha a partir de 
2008 favoreceu o aumento dos consumidores que utilizam este tipo de energia, 
porque tornou mais rentável que eles produzissem sua própria eletricidade por meio 
de painéis solares que se conectassem com a rede convencional. No entanto, a partir 
de 2010, com a mudança da regulação do setor, a qual prevê a existência de um 
déficit tarifário para as energias renováveis e a consequente correção de preços, a 
insegurança jurídica e o endividamento de produtores, que não geram o suficiente 
para pagar o débito de seus investimentos em instalações fotovoltaicas, foram 
crescentes.57 Houve retrocesso nos objetivos pretendidos para a profusão da geração 
distribuída fotovoltaica. Trata-se de realidade que mostra a necessidade de solidez 
nas políticas públicas de incentivo empregadas, para que os efeitos não sejam 
contrários aos pretendidos. 
Outro exemplo de investimentos em energia solar por painéis fotovoltaicos é o estado 
da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo Borges58, o estado norte-americano é 
líder nacional na geração de eletricidade usando fontes renováveis de energia. Uma 
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das razões desta posição de liderança está no fato de a Califórnia precisar comprar 
eletricidade de Estados vizinhos para poder atender à própria demanda. Daí o seu 
esforço na transformação da matriz elétrica, juntamente com o desejo de ampliação 
da participação da energia solar. Conforme esclarece o referido autor, “o Governo 
californiano baseou suas medidas na administração de fundos para a instalação de 
placas de energia solar e em estímulos à utilização deste tipo de energia por meio de 
subsídios (Quadro 2): 
 
Quadro 1 - Ações governamentais para a alteração da matriz elétrica na Califórnia 
 e o panorama de desenvolvimento projetado”: 
AÇÕES GOVERNAMENTAIS PANORAMA DE DESENVOLVIMENTO 

 Administração de um fundo de US$ 
350 milhões, que cobre um terço do 
custo de instalação de um painel e o 
torna mais barato para o cidadão 
comum. 

 Instalação de 1 milhão de placas de 
energia solar em residências nos 
próximos 10 anos. 

 Subsídios de US$ 2,9 bilhões nos 
próximos dez anos para estimular o 
uso da energia solar. 

Dimensão econômica: As indústrias de energias 
renováveis na Califórnia devem movimentar cerca de 
US$ 60 milhões por ano. 
Dimensão social: As empresas envolvidas com a cadeia 
de energia solar deverão gerar em 10 anos cerca de 
20.000 novas vagas. 
Dimensão ambiental: A geração de energia solar na 
Califórnia deverá evitar nos próximos 10 anos emissões 
de cerca de 50 milhões de toneladas de gases 
poluentes. 
Dimensão tecnológica: Atração de fundos de 
investimentos que já injetaram aproximadamente US$ 
1 milhão em empresas que desenvolvem tecnologias 
limpas na região. 

 Fonte: Elaboração própria a partir de Green Innovation Index/NEXT10 (2008) 
 e da Energy  Information Administration - EIA (2008).”  

 
As Políticas Públicas efetivadas por meio investimentos expressivos fizeram com que 
o estado da Califórnia aumentasse suas ligações de geração de energia por painéis 
fotovoltaicos residenciais de forma exponencial nos últimos nove anos, conforme o 
Gráfico 4: 
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Gráfico 4 - O crescimento da geração distribuída fotovoltaica na Califórnia 

 
Fonte: California Green Innovation Index, disponível no portal: 
http://www.next10.org/sites/next10.org/files/2016-california-green-innovation-index-1.pdf, junho 2017 

 
Vê-se que a Califórnia, assim como nos países europeus analisados, inferiu à questão 
da geração distribuída fotovoltaica dimensões sociais e econômicas muito 
importantes. Trata-se de análise comparativa relevante para os propósitos do 
presente texto, por serem tais dimensões caracterizadas pela cadeia produtiva que o 
mercado de painéis fotovoltaicos proporciona, o que gera empregos, aquece a 
economia e cria um ambiente favorável para a adesão da população, que passa a 
enxergar os benefícios da geração própria de energia e a tratar a aquisição de painéis 
fotovoltaicos como investimento, não mais como custo. 

5. ANÁLISE CRÍTICA: A ÓTICA DO CONSUMIDOR GERADOR 

Analisados os investimentos realizados no Brasil, bem como aqueles aplicados nos 
países onde a geração de energia por painéis fotovoltaicos foi alavancada por volta 
de dez anos atrás, é preciso ressaltar a importância da ótica do consumidor gerador 
brasileiro e analisá-la sobre os aspectos perspectiva de instalação e incentivos 
governamentais. 
Segundo estudos do Programa Brasileiro de Redes Inteligentes, a microgeração de 
energia para consumo próprio foi considerada atrativa pelo seguimento empresarial e 
pelas classes A e B, particularmente a partir da possibilidade de vender o excedente 
para a distribuidora.59 O estudo ressalta que as classes C, D e E demonstram forte 
temor em fazer um elevado investimento, assim como o seguimento rural, embora 
manifestem interesse em aderir à geração distribuída por fontes renováveis. Alguns 
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dos entrevistados inclusive, “foram incisivos em ditar que aqueles dispostos em 
instalar um painel ou microgerador eólico em suas residências deveriam ser 
subsidiados pelo governo, já que estariam colaborando com a autossuficiência 
energética do país.”60 

Ao comparar a opinião dos consumidores com o custo da instalação e a capacidade 
de investimento do trabalhador brasileiro, verificamos a consonância entre a 
percepção popular e a realidade econômico-financeira para investimento no país. De 
fato, em 2015, o preço médio cobrado por instaladores no Brasil foi de R$ 8,58 por 
Watt pico (Wp) instalado, o que significa que, para atender à demanda energética de 
uma casa, onde são necessários dois quilowatts pico (2kWp), em média, seria 
necessário investir, aproximadamente, R$ 17.160,00, como informa a pesquisa do 
Instituto Ideal61. Para a maioria dos brasileiros, trata-se de um custo ainda muito alto, 
mesmo com alternativas de financiamento. Ressalta-se que o rendimento médio real 
habitualmente recebido em todos os trabalhos pelas pessoas ocupadas foi estimado 
em R$ 1.889 em setembro de 2015 e em R$ 2.107 para o primeiro trimestre de 201762. 
Além disso, de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, atualmente 
a taxa de desocupação atingiu 13,6% no primeiro trimestre de 201763. A realidade de 
14,2 milhões de desempregados é uma das faces da crise político-econômica 
brasileira e caracteriza a dificuldade pela qual o consumidor-gerador passa para 
investir em fontes renováveis, seja ele pessoa física, seja uma empresa de micro, 
pequeno ou médio porte. Tanto pela falta de recursos, como pela incerteza da melhora 
do cenário econômico do país em curto ou médio prazo, tal tipo de investimento torna-
se algo supérfluo. 

6. CONCLUSÃO 

A geração distribuída fotovoltaica no Brasil começou a ter expressão a partir de 2014, 
após a regulamentação do setor em 2012. O resultado do crescimento da adesão pela 
sociedade deste tipo geração própria de energia se deu no período de implementação 
políticas públicas de incentivo e investimentos, particularmente a isenção de impostos 
sobre os materiais de implantação de micro e mini geração de energia. 
Estes investimentos ocorrem dentro de um contexto de necessidade de diversificação 
da matriz energética. Neste sentido, conforme dispõem Pereira e Puga64 “olhando à 
frente, as decisões de investir no setor, sobretudo no curto prazo, estarão mais ligadas 
à mudança no perfil do consumo e na matriz energética que ao aumento na demanda 
de energia” e, ainda segundo os autores citados, esta realidade deriva de uma 
“crescente conscientização mundial dos efeitos nocivos que os projetos em energia 
podem causar no meio ambiente, restringindo a construção de grandes barragens 
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hidrelétricas.” Neste cenário, a exploração da energia fotovoltaica tem grande 
potencial de investimentos. 
Nota-se que o Governo Brasileiro adota medidas de incentivo temporárias, no caso 
das isenções tributárias e da abertura de linhas crédito por meio dos bancos estatais. 
Embora tenha havido crescimento quanto à potência instalada das unidades 
consumidoras registradas, não há uma adesão em massa pela população brasileira. 
Alguns fatores podem ser considerados como relevantes para que isso ocorra, além 
dos fatores caracterizadores da crise econômica como a alta taxa desemprego e o 
baixo poder de investimento. 
Situações de externalidades, como a crise político-econômica, resultam em volumes 
de investimentos privados inferiores ao nível considerado ótimo do ponto de vista 
social. Consequentemente, abre-se espaço para as intervenções do Governo e torna-
se, necessário discutir medidas que viabilizam a implantação de painéis fotovoltaicos 
por um maior número de consumidores. Os subsídios diretos para implantação dos 
painéis adotados no estado da Califórnia é um exemplo de medida de viabilização. 
Financiamentos que permitem o início do reembolso no momento em que o 
investimento começa, efetivamente, a apresentar retorno também caracteriza 
incentivo para a adesão. Além disso, a continuidade das isenções tributárias deve 
fazer parte das pautas de investimento do Governo Federal, Estados e Municípios, no 
cumprimento dos seus respectivos compromissos para a redução de emissões de CO2 
e mitigação das mudanças climáticas. 
Tomando-se por base a forma de investimento dos países que atingiram níveis 
consideráveis de potência instalada de geração distribuída fotovoltaica, é possível 
concluir que o estabelecimento de um mercado sólido deste tipo de geração de 
energia, com a criação de condições de atratividade, num primeiro momento, para as 
empresas distribuidoras e grandes empresas, que detêm maior poder econômico, 
possibilita a difusão da geração distribuída. A exemplo do que ocorreu na Alemanha 
e na Espanha, este tipo de estratégia, alinhada com a concessão de subsídios 
governamentais específicos para o fomento de geração de energia gerada a partir de 
fontes renováveis, torna possível maiores investimentos em tecnologia e estabelece 
um mercado que inclui não só a compra e venda de energia, mas a indústria de 
fabricação dos materiais necessários para a instalação.  
A dimensão tecnológica é de grande relevância quando se fala em energias 
renováveis. Para a geração distribuída, de modo geral, tal dimensão é essencial no 
que tange à sua atratividade pelo consumidor gerador. Assim como se constata no 
estado da Califórnia e na Alemanha, o desafio atual é o desenvolvimento de baterias 
eficientes e de baixo custo, que proporcionem ao consumidor a capacidade de 
consumir toda a energia que gera e controlar seu uso. Para o Brasil não deve ser 
diferente. Os Programas PRO GD e Inova Energia preveem investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento, além de incentivos às empresas que participam da 
cadeia produtiva do setor de energias renováveis. 
Por fim, a exemplo do que ocorreu na Espanha, a crise político-econômica não pode 
servir de justificativa para o retrocesso nas ações de incentivo estabelecidas. Os 
programas, bem como os investimentos neles contidos, são recentes e devem ter 
continuidade. Vê-se, por todo o exposto, que há necessidade de ampliação dos 
investimentos para uma adesão mais expressiva pela população da geração 
distribuída fotovoltaica. É necessária solidez nas políticas públicas para que se atinja 
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Alguns fatores podem ser considerados como relevantes para que isso ocorra, além 
dos fatores caracterizadores da crise econômica como a alta taxa desemprego e o 
baixo poder de investimento. 
Situações de externalidades, como a crise político-econômica, resultam em volumes 
de investimentos privados inferiores ao nível considerado ótimo do ponto de vista 
social. Consequentemente, abre-se espaço para as intervenções do Governo e torna-
se, necessário discutir medidas que viabilizam a implantação de painéis fotovoltaicos 
por um maior número de consumidores. Os subsídios diretos para implantação dos 
painéis adotados no estado da Califórnia é um exemplo de medida de viabilização. 
Financiamentos que permitem o início do reembolso no momento em que o 
investimento começa, efetivamente, a apresentar retorno também caracteriza 
incentivo para a adesão. Além disso, a continuidade das isenções tributárias deve 
fazer parte das pautas de investimento do Governo Federal, Estados e Municípios, no 
cumprimento dos seus respectivos compromissos para a redução de emissões de CO2 
e mitigação das mudanças climáticas. 
Tomando-se por base a forma de investimento dos países que atingiram níveis 
consideráveis de potência instalada de geração distribuída fotovoltaica, é possível 
concluir que o estabelecimento de um mercado sólido deste tipo de geração de 
energia, com a criação de condições de atratividade, num primeiro momento, para as 
empresas distribuidoras e grandes empresas, que detêm maior poder econômico, 
possibilita a difusão da geração distribuída. A exemplo do que ocorreu na Alemanha 
e na Espanha, este tipo de estratégia, alinhada com a concessão de subsídios 
governamentais específicos para o fomento de geração de energia gerada a partir de 
fontes renováveis, torna possível maiores investimentos em tecnologia e estabelece 
um mercado que inclui não só a compra e venda de energia, mas a indústria de 
fabricação dos materiais necessários para a instalação.  
A dimensão tecnológica é de grande relevância quando se fala em energias 
renováveis. Para a geração distribuída, de modo geral, tal dimensão é essencial no 
que tange à sua atratividade pelo consumidor gerador. Assim como se constata no 
estado da Califórnia e na Alemanha, o desafio atual é o desenvolvimento de baterias 
eficientes e de baixo custo, que proporcionem ao consumidor a capacidade de 
consumir toda a energia que gera e controlar seu uso. Para o Brasil não deve ser 
diferente. Os Programas PRO GD e Inova Energia preveem investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento, além de incentivos às empresas que participam da 
cadeia produtiva do setor de energias renováveis. 
Por fim, a exemplo do que ocorreu na Espanha, a crise político-econômica não pode 
servir de justificativa para o retrocesso nas ações de incentivo estabelecidas. Os 
programas, bem como os investimentos neles contidos, são recentes e devem ter 
continuidade. Vê-se, por todo o exposto, que há necessidade de ampliação dos 
investimentos para uma adesão mais expressiva pela população da geração 
distribuída fotovoltaica. É necessária solidez nas políticas públicas para que se atinja 

 

 

os objetivos pretendidos, quais sejam, a diversificação da matriz energética para o 
cumprimento dos compromissos firmados no Acordo de Paris. 
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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva avaliar qualitativamente os resíduos urbanos, educação 
ambiental (EA), Política Pública, sustentabilidade e o comportamento ambiental. 
Observou-se no estudo uma variedade de resíduos que se encontram destinados 
precariamente em áreas urbanas, distribuídas indevidamente, causando impacto no 
meio ambiente, afetando a saúde pública e a qualidade dos recursos naturais. Dessa 
forma, a falta de efetividade do gerenciamento dos resíduos causa sérias 
consequências na destinação indevida dos resíduos urbanos e dos materiais 
potencialmente recicláveis e sustentáveis. Este problema gera preocupação e, ao 
mesmo tempo, torna o processo de atuação dos gestores públicos uma 
responsabilidade com a promoção da educação ambiental no contexto sócio 
ambiental. A metodologia utilizada amparou-se no estudo de caso, com levantamento 
bibliográfico. Aplicaram-se atividades voltadas para essa temática com estudantes da 
rede pública de ensino fundamental. Os resultados comprovaram que o principal 
instrumento que possibilita um comportamento ambiental e sustentável dos recursos 
naturais ocorre com a promoção da educação ambiental. A proposta de EA com 
atividade lúdica, mediante o uso de dispositivos móveis integrando os temas 
geradores sobre as questões ambientais, na forma dialógica, revelou o envolvimento 
significativo dos alunos na percepção e no uso sustentável dos recursos. Concluíu-se 
que, a partir do momento que propuserem políticas públicas e institucionais como 
programa de EA nos âmbitos formal e não formal na educação, tornará possível o 
desempenho do processo de gerenciamento dos resíduos urbanos sob a condição 
sustentável. Assim, na formação do “educar para a cidadania” como um processo 
permanente para os educadores da educomunicação socioambiental fomentará 
estímulo na formação dos cidadãos, a fim de responderem positivamente nas relações 
com a natureza. 
 
Palavras-chave: Resíduos urbanos; Educação Ambiental; Políticas Públicas; 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A utilização indevida dos recursos naturais pela sociedade tem gerado o acúmulo de 
resíduos urbanos, de forma inadequada. É comum observar uma variedade de 
resíduos despejados precariamente em áreas urbanas, distribuídos indevidamente, 
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causando impacto significativo ao meio ambiente. Isto vem atingindo e alterando a 
qualidade da saúde pública e dos recursos naturais.  
É notório afirmar que a destinação dos resíduos urbanos representa de modo 
preocupante, o gerenciamento de materiais passíveis de se tornarem sustentáveis. 
Em relação às inadequadas ações antrópicas, em proporções agravantes, 
contaminam o meio ambiente na medida em que são destinados para os lixões ou 
aterros sanitários gerados com os resíduos urbanos. 
Diante desse contexto, este trabalho objetivou avaliar qualitativamente os resíduos 
urbanos, na perspectiva da Educação Ambiental, da Política Pública, considerando o 
desenvolvimento sustentável.  Nesta perspectiva, realizou-se um estudo de caso, 
tendo como público alvo uma turma de alunos, do ensino fundamental, de uma escola 
da rede pública de Fortaleza (CE). No exposto estudo de caso foi avaliado o 
comportamento ambiental, a partir da percepção dos alunos sobre a sustentabilidade 
dos resíduos urbanos e dos recursos naturais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Resíduos Sólidos Urbanos  
O estilo de vida e o modelo de consumo da sociedade levam a compreender a 
complexa abordagem da relação homem e natureza sobre os resíduos, os 
desperdícios e o destino final deles. Diante do exposto, à atual dinâmica de consumo 
e resíduos tem gerado a necessidade de repensar a garantia da preservação dos 
recursos naturais, o que implica um desafio em rever os padrões culturais e 
econômicos para a mudança de comportamento ambiental. 
Por outro lado, a questão da sustentabilidade dos resíduos urbanos precisa-se ser 
avaliada na forma como estão manipulando-os e eliminado-os, consequentemente, 
para o destino final.  
Um fator importante que se observa são os resíduos gerados pela sociedade, 
causando grandes transtornos devido ao excesso no meio ambiente. Para evitar a 
disposição desses resíduos, a céu aberto, provocando odores e proliferação de 
vetores de doenças, os mesmos podem ser recolhidos e destinados a locais como os 
lixões, aterros controlados ou aterros sanitários, como parte do processo final de 
descarte. Isso minimizaria o impacto ambiental da disposição e consequentemente, a 
contaminação dos recursos naturais. A partir desse processo, tem-se: 
 

Como resultado da degradação dos resíduos sólidos e da água de chuva é 
gerado um líquido de coloração escura, com odor desagradável, altamente 
tóxico, com elevado poder de contaminação que pode se infiltrar no solo, 
contaminando-o e podendo até mesmo contaminar as águas subterrâneas e 
superficiais (Brasil, 2005, p. 120).  

 
De acordo com Silva, Silva e Silva (2015, p. 516), os autores afirmam que os resíduos 
agravam os recursos naturais, provocando a poluição visual. O chorume, é outro fator 
fundamental para a poluição das águas, visto que a decomposição desses resíduos 
termina por infiltrar-se e poluir o solo. 
Abrelpe (2014), ao destacar sobre o destino final dos resíduos coletados, ressalta que 
os municípios do Brasil respondem por 59,8% da destinação, de forma imprópria, dos 
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para o destino final.  
Um fator importante que se observa são os resíduos gerados pela sociedade, 
causando grandes transtornos devido ao excesso no meio ambiente. Para evitar a 
disposição desses resíduos, a céu aberto, provocando odores e proliferação de 
vetores de doenças, os mesmos podem ser recolhidos e destinados a locais como os 
lixões, aterros controlados ou aterros sanitários, como parte do processo final de 
descarte. Isso minimizaria o impacto ambiental da disposição e consequentemente, a 
contaminação dos recursos naturais. A partir desse processo, tem-se: 
 

Como resultado da degradação dos resíduos sólidos e da água de chuva é 
gerado um líquido de coloração escura, com odor desagradável, altamente 
tóxico, com elevado poder de contaminação que pode se infiltrar no solo, 
contaminando-o e podendo até mesmo contaminar as águas subterrâneas e 
superficiais (Brasil, 2005, p. 120).  

 
De acordo com Silva, Silva e Silva (2015, p. 516), os autores afirmam que os resíduos 
agravam os recursos naturais, provocando a poluição visual. O chorume, é outro fator 
fundamental para a poluição das águas, visto que a decomposição desses resíduos 
termina por infiltrar-se e poluir o solo. 
Abrelpe (2014), ao destacar sobre o destino final dos resíduos coletados, ressalta que 
os municípios do Brasil respondem por 59,8% da destinação, de forma imprópria, dos 

 

 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), equivalendo 81 mil toneladas diárias, sendo 
direcionados para lixões ou aterros controlados. A região Nordeste, responde por 
41,8% da quantidade coletada, enquanto no estado de Fortaleza representa 7.588 em 
toneladas diárias dos RSU.  
Dessa forma, cabe aos municípios à implementação de ações mais efetivas 
destinadas a gestão de resíduos, como a coleta prévia, a separação e controle 
necessários a uma melhor qualidade da saúde pública e do meio ambiente.  
Cabe ressaltar, a importante participação da população junto às ações do poder 
público considerando a preservação dos espaços públicos.  Paralelamente, a 
ausência de uma proposta voltada para a educação ambiental na formação cidadã, 
permanecerá a problemática do gerenciamento dos RSU e por longo tempo 
continuará a serem conduzidos ininterruptamente para os lixões.  
Para Consoni, Silva e Gimenez Filho apud Mesquita, Sartori e Fiuza (2011, p. 38) 
 

O gerenciamento desses resíduos envolve um conjunto de atitudes 
(comportamentos, procedimentos, propósitos) que apresenta como objetivo 
principal, a eliminação dos impactos ambientais negativos, associados à 
produção e à destinação do lixo.  

 
Ainda segundo os autores mencionados, deve-se 
 

[...] objetivar a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos processos 
desde a sua geração até a disposição final de forma segura, considerando, 
para tanto, ações como a reciclagem e reutilização de materiais, bem como 
mudanças nos padrões de consumo que permitam reduções na geração 
futura. 

 
Neste sentido, o manejo dos resíduos no meio ambiente, seja no âmbito interno dos 
estabelecimentos, seja fora destes, com fins de coleta para o poder público, deve 
obedecer a critérios técnicos de despejo, a fim de minimizar os impactos causados, 
evitando qualquer transtorno na saúde pública e na qualidade de vida do meio 
ambiente. 

2.2. Educação Ambiental 

No Brasil foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) Lei nº 9.795 
de 1999, a qual define a educação ambiental como sendo: 
 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 1999, p. 
1). 

 

Durante a realização da Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação 
Ambiental, que foi realizada em Tbilisi na Geórgia em 1977, propôs-se que a educação 
ambiental deve ser um processo permanente, onde os indivíduos e as comunidades 
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possam ser conscientizados sobre o meio ambiente com conhecimentos, valores, 
habilidades e cuja experiência tornam aptos os cidadãos a agirem de modo adequado 
na solução dos problemas ambientais do presente e do futuro. 
Para Tristão (2005, p. 258) o objetivo da educação ambiental concretiza-se para “[...] 
potencializar as ações coletivas e fortalecer o associativismo para recuperar o sentido 
da repolitização da vida coletiva.” Conforme Tristão (2005), as resistências ainda são 
grandes, em especial na sociedade brasileira, porém a participação é desejada por 
educadores em geral que desenvolvem trabalhos em escolas e ONGs e, 
principalmente, por aqueles que são engajados na promoção da educação ambiental 
como política de emancipação do conhecimento. 
No entanto, em função dos desafios sociais e paradigmas, sejam científicas, sejam 
políticas, é necessária uma urgente transformação social com vistas à superação das 
injustiças sociais, ambientais e da apropriação do consumo capitalista (trabalho). 
Cabe-se inferir que essa importância deve alcançar todas as faixas etárias de 
formação no âmbito formal e não formal, em específico ao educar para a cidadania 
através da promoção de ação política para formação, conscientização atuante e 
responsabilidade do cidadão pelo espaço (ambiente). 
Enquanto prática político-pedagógica, a educação ambiental pretende possibilitar o 
desenvolvimento e a escolha de estratégias de ação que contribuam para a 
construção do processo de cidadania e para a melhoria da qualidade de vida 
(Pelicioni, 1998). 
Diante desse cenário, observa-se a preocupação dos ambientalistas na busca da 
consciência ecológica e do desenvolvimento sustentável para a preservação da 
natureza e dos recursos naturais, remetendo-se à Educação Ambiental de forma a 
contribuir com a cidadania ambiental.  
Ao longo do tempo o processo de urbanização determinou o ritmo do consumismo. 
No entanto, para melhor posição consciente e participação ativa da utilização dos 
recursos naturais, e mudanças dos valores e atitudes seria necessário desenvolver 
conhecimentos e habilidades indispensáveis para resolver os problemas ambientais e 
viabilizar soluções sustentáveis.  

2.3. Políticas públicas em Educação Ambiental 

De acordo com Lamosa e Loureiro (2011, p. 284), sobre a implantação da EA, 
destacam que “o programa do MEC elege duas prioridades: a escola, como espaço 
de construção permanente da EA, e a diversidade de atores envolvidos nas ações 
responsáveis pela inserção da EA nas escolas”. 
No documento da Unesco (2005, p. 44), infere-se que: “Educação ambiental é uma 
disciplina bem estabelecida que enfatize a relação dos homens com o ambiente 
natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos 
adequadamente”. 
É importante enfatizar que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a proposta 
de EA nas escolas deve estar presente de forma interdisciplinar e transversal, por 
meio dos temas ambientais. Essa temática deve, portanto, ter um caráter de 
conscientização sobre as questões ambientais, tratando-as na perspectiva de 
estimular os alunos a mudanças de costumes e a compatibilidade do conhecimento, 
influenciando no comportamento ambiental.  
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No entanto, em função dos desafios sociais e paradigmas, sejam científicas, sejam 
políticas, é necessária uma urgente transformação social com vistas à superação das 
injustiças sociais, ambientais e da apropriação do consumo capitalista (trabalho). 
Cabe-se inferir que essa importância deve alcançar todas as faixas etárias de 
formação no âmbito formal e não formal, em específico ao educar para a cidadania 
através da promoção de ação política para formação, conscientização atuante e 
responsabilidade do cidadão pelo espaço (ambiente). 
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contribuir com a cidadania ambiental.  
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2.3. Políticas públicas em Educação Ambiental 

De acordo com Lamosa e Loureiro (2011, p. 284), sobre a implantação da EA, 
destacam que “o programa do MEC elege duas prioridades: a escola, como espaço 
de construção permanente da EA, e a diversidade de atores envolvidos nas ações 
responsáveis pela inserção da EA nas escolas”. 
No documento da Unesco (2005, p. 44), infere-se que: “Educação ambiental é uma 
disciplina bem estabelecida que enfatize a relação dos homens com o ambiente 
natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos 
adequadamente”. 
É importante enfatizar que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a proposta 
de EA nas escolas deve estar presente de forma interdisciplinar e transversal, por 
meio dos temas ambientais. Essa temática deve, portanto, ter um caráter de 
conscientização sobre as questões ambientais, tratando-as na perspectiva de 
estimular os alunos a mudanças de costumes e a compatibilidade do conhecimento, 
influenciando no comportamento ambiental.  

 

 

Uma das formas de desenvolver e viabilizar soluções sustentáveis é a criação de 
grupo de formadores de educadores ambientais. Esse grupo poderá contribuir para o 
projeto de educação ambiental através de tema gerador da biodiversidade. Isto requer 
trabalhar de forma prática, ativa e consciente no âmbito formal e não formal, firmando 
um compromisso maior com a educação das pessoas para a cidadania. Por fim, 
formar uma sociedade capaz de colaborar, consequentemente, com o poder público 
em suas ações e políticas públicas a fim de gerenciar e controlar os resíduos urbanos. 
Em relação à questão do comportamento da pessoa e seu significado sobre o meio 
ambiente, vale ressaltar dois fatores fundamentais: a sensação, que se refere ao 
estímulo físico dos sentidos; e a percepção, como sendo a interpretação que a pessoa 
faz de uma mensagem e o grau de instrução que pode influenciar nas atitudes e 
comportamento de consumo.  A partir da percepção, atitudes e comportamento 
ambiental é possível interferir no processo de racionalização do uso dos recursos 
naturais. Assim como, por meio de políticas públicas nas ações pedagógicas que 
garantam sua efetiva incorporação ao currículo e à gestão escolar, a fim de conduzir 
mudanças de hábitos.  
Cabe ainda, analisar a Política Nacional de Educação Ambiental (PNMA) visando 
compreender a relação entre as políticas públicas da educação junto à necessidade e 
condições de inserção da educação ambiental no âmbito formal e não formal.  
Saliente-se também as dificuldades de incluir EA nos planos pedagógicos e a 
possibilidade de repensar alternativas mais efetivas e contínuas sua aplicação de 
forma interdisciplinar à educação e formação do cidadão para uma conscientização 
ambiental.  

2.4. Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade: conceitos 

Segundo Barbosa (2008, p.1), o surgimento do termo “[...] ‘desenvolvimento 
sustentável’ ocorreu a partir de estudos da Organização das Nações Unidas sobre as 
mudanças climáticas, como uma resposta para a humanidade perante a crise social e 
ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda metade do século XX”.  
Barbosa (2008) descreve que através da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, 
presidida pela norueguesa Gro Haalen Brundtland, no processo preparatório a 
Conferência das Nações Unidas – também chamada de “Rio 92” foi desenvolvido um 
relatório que ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum”.  
A partir desse relatório, pode-se obter de forma significativa as informações que 
fundamentaria posteriormente na elaboração do conceito de desenvolvimento 
sustentável, pois o mesmo reflete em geral, sobre as questões sociais, uso e 
ocupação da terra e as necessidades básicas de todos, bem com, de administração 
do crescimento urbano. 
Neste relatório, “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades 
do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem 
suas próprias necessidades” (Barbosa, 2008, p. 2) o conceito encontra-se até hoje 
divulgado. 
O termo sustentabilidade representa o equilíbrio de três aspectos importantes: social, 
econômico e ambiental. Portanto, o termo sustentabilidade é uma forma objetiva de 
alcançar o processo de desenvolvimento sustentável.  
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No entanto, os conceitos dos termos ainda são mal compreendidos, como dependem 
para alguns autores, a abordagem a qual são aplicadas desenvolvimento sustentável 
e sustentabilidade em muitos casos são tratados com sinônimos.   
Isto posto, pode-se deduzir que a diversidade dos conceitos, os termos 
desenvolvimento sustentável e sustentabilidade tem a finalidade de mostrar as futuras 
gerações os valores nos aspectos social, econômico e ambiental. Em busca desse 
consenso, observa-se que às atividades geradas da presente geração tende a 
promover melhor condição de vida de forma justa e homogênea, dos interesses e das 
necessidades das futuras gerações. 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, realizando um estudo de caso e 
levantamento bibliográfico sobre os termos Resíduos Urbanos, Educação Ambiental, 
Política Pública de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.  
Quanto ao estudo de caso, tendo como público alvo uma turma de alunos, do ensino 
fundamental, de uma escola da rede pública de Fortaleza (CE). As práticas foram 
desenvolvidas a partir da educação ambiental, por meio da dialogicidade, com 
atividades lúdicas e aplicação de dispositivos móveis, que refletiam sobre a percepção 
sustentável dos resíduos urbanos e os recursos naturais.  
Na primeira atividade lúdica, cada grupo de aluno deveria mostrar sua visão crítica, 
consciência de realidade quanto à melhor proposta de uso sustentável para a 
aprendizagem, reconhecendo os resíduos como resquícios de produto de consumo. 
A partir dos materiais recicláveis apresentados resultou na transformação e confecção 
de jogos didáticos. 
Na segunda atividade com a aplicação de jogo educativo com dispositivos móveis, o 
Jogo Desafio de Gaia65 apresentou em cada fase trabalhada ações de consciência 
ambiental. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A educação ambiental, ao ser proposta como estudo de caso, e trabalhar por meio da 
prática da dialógica dos temas geradores sobre as questões ambientais, mostrou-se 
favorável ao envolvimento dos alunos promovendo reflexão crítica sobre o uso 
sustentável dos recursos.  
A participação ativa dos alunos ocorreu com maior interesse ao ser realizado a 
atividade lúdica (Figura 1) e a aplicação dos dispositivos móveis (Figura 1). Na 
atividade lúdica, era prevista a confecção de material didático, cuja finalidade foi 
promover o aprendizado no âmbito formal das escolas como parte interdisciplinar do 
processo de formação do cidadão nos temas ambientais. Com a aplicação dos 
dispositivos móveis, representou as condições ambientais e ações diárias onde 
qualquer cidadão poderá realizar e contribuir na preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais. 
Diante dessa atividade foi satisfatória a proposta de confecção de jogo lúdico onde os 
alunos puderam tornar possíveis e sustentáveis esse reaproveitamento, concluindo a 
relevância da educação ambiental no âmbito formal, na educação escolar.  
                                                           
65 Aplicativo desenvolvido por Napalm Studio Games, última versão: 1.1, Data de publicação: 2014-11-17. 
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65 Aplicativo desenvolvido por Napalm Studio Games, última versão: 1.1, Data de publicação: 2014-11-17. 

 

 

E no segundo momento, a postura reflexiva diante no aplicativo de jogo tratou de 
temas ambientais de forma interativa a qual representou uma variedade de atitudes 
sobre como utilizar os recursos ambientais. Considerando a aplicação de dispositivo 
móvel maior significação nos resultados demonstrados, visto que os alunos 
demonstraram atitudes conscientes quanto à preservação dos recursos naturais. 
 

         
                        (A)                                               (B)                                              (C)   

Figura 1 – (A) Atividade Lúdica; (B) Atividade com Dispositivos Móveis; (C) 
(Fonte: Acervo do autor, 2017) 

 
No entanto, é preciso considerar as dificuldades enfrentadas pelos professores em 
função da precariedade de recursos materiais e humanos. Visto haver ainda 
indisponibilidade de horário extracurricular para a aplicação das propostas e projetos 
para a inclusão da Política Pública de Educação Ambiental nas ações pedagógicas. 
Porém, associados à produção e à destinação dos resíduos, percebe-se uma efetiva 
proposta de Política Pública com a Educação Ambiental nas ações pedagógicas, a fim 
de materializar o processo educativo e possa conduzir a um saber ambiental nos 
valores ético, com igualdade social e de consumo e destino que distribua o custo 
benefício dos resíduos na apropriação sustentável dos recursos naturais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do cenário apresentado, a pesquisa obteve bases teóricas a fim de demonstrar 
os conceitos específicos que trata o objetivo do trabalho nas questões ambientais.   
Com os resultados obtidos deste trabalho concluiu a relevância da educação 
ambiental como política de emancipação do conhecimento, rompendo paradigmas 
numa sociedade moderna em meio à crise de civilização.  
No entanto, a percepção a dialética do saber e da racionalidade ambiental deve de tal 
forma contribuir através da proposta de políticas públicas da Educação Ambiental, 
entre as ações que devem ser priorizadas pelos responsáveis pela implantação da 
Política Nacional de Educação Ambiental. Promovendo uma formação ecológica 
refletindo no desenvolvimento sustentável para as futuras gerações gerando ao logo 
do tempo um comportamento ambiental. 
Conclui-se que, a partir do momento que proporem políticas públicas e institucionais 
como programa de Educação Ambiental no âmbito formal e não formal nos tornará 
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possível o desempenho do processo de gerenciamento dos resíduos urbanos sob a 
condição sustentável. Assim na formação do “educar para a cidadania” como um 
processo permanente para os educadores, educomunicação socioambiental 
fomentará estimulo na formação dos cidadãos e possam responder positivamente nas 
relações com a natureza. 
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RESUMO 
 
Este trabalho científico aborda a Política Energética e Climática em Timor-Leste, 
procurando compreender as Vozes dos vários atores sobre a temática. Uma serie de 
entrevistas foram realizadas a várias personalidades de quatro grupos 
representativos: Políticos, Académicos, Sociedade Civil e Empresários. Neste 
trabalho apresenta-se ainda uma síntese das políticas sobre Alterações Climáticas a 
nível internacional e a participação e posição dos representantes timorenses nestes 
eventos internacionais. Para cumprir as regras internacionais baseado com a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas para às Alterações Climáticas, Timor-Leste 
tem o seu próprio plano de ação do desenvolvimento nacional faseadamente 
desenvolvido do 1º até ao 6º Governos Constitucionais da RDTL sendo o mais recente 
o Plano Estratégico do Desenvolvimento 2011-2030. Houve algumas ideias pró e 
contra na implementação deste plano, mas Timor-Leste como nova nação tem que 
avançar e desenvolver com suas próprias limitações para chegar o objetivo final do 
desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave: Política Energética e Climática; Alterações Climáticas; Timor-Leste. 
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e as políticas climática e energética em Timor-Leste, no sentido de apoiar o Governo 
na definição e implementação de uma estratégia climática e energética e nas decisões 
políticas. Timor-Leste (Figura 1) é uma jovem nação, situada na Ásia, numa zona 
tropical com o clima quente e húmido. Na parte oriental da ilha de Timor-Leste 
registam-se as temperaturas médias mais elevadas (~25°C), no centro e na parte 
ocidental do país as temperaturas são mais baixas (~20°C), devido principalmente à 
altitude (Pinho, 2012).  
 

 
Figura 1 – Mapa Político de Timor-Leste 

(Fonte: https://www.mapsofworld.com/timor-leste/timor-leste-political-map.html) 

 
Timor-Leste ratificou o Protocolo Quioto em 14 de outubro de 2008, tendo o mesmo 
entrado em vigor em 12 de janeiro de 2009. Como já faz parte da UNFCCC, Timor-
Leste tem a obrigação de comunicar as suas emissões de GEE à Conferência das 
Partes (COP). No ano de 2010 (Tabela 1) o total de emissões de GEE atingiu 1.483 
Gg de CO2eq., representando o metano (CH4) 31% das emissões totais equivalentes, 
o óxido nitroso (N2O) 32% e o dióxido de carbono 31%. As atividades que mais 
contribuem para a emissão de GEE são agricultura, a aviação e a produção de 
petróleo (Tavares et al., 2014). 
 

403



 

 

Tabela 1 - Emissões de gases de efeito de estufa de Timor-Leste para 2010 (em Gg CO2-eq) 
Fontes CO2 CH4 N2O Total 
Energia 249,48 0,55 0,67 250,70 
Agricultura  - 516,35 449,92 966,27 
Mudança de uso da terra e  
silvicultura  206,03 - - 206,03 

Resíduos 11,36 31,66 16,60 59,62 

Total 466,87 
(31%) 

548,56 
(37%) 

467,18 
(32%) 1.482,61 

Utilização da Biomassa 770,04 44,70 8,80 823,54 
Bunker Internacional para  
Aviação*  5,92 0,00 0,05 5,97 

GEE da produção de petróleo e gás 492,58 0,36 0,27 493,21 
     Fonte: Comunicação Nacional sobre emissões de gases (Tavares et al., 2014, p.IV) 

 
O Programa de Ação Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA, 
Resolução do Governo N.º 33/2011) constitui um dos primeiros documentos nacionais 
a identificar como uma prioridade as necessidades de adaptação às alterações 
climáticas (AC). Identifica o que é mais urgente e os grupos mais vulneráveis. É 
considerado como um ponto da partida para a adaptação às AC e visa tornar o país 
mais resistente às mesmas, através da adoção de medidas transversais centradas na 
redução dos efeitos adversos das AC e da promoção do desenvolvimento e uso 
sustentável dos recursos naturais. 
Trabalhos seguintes neste tema originaram o Plano Estratégico do Desenvolvimento 
(PED) de Timor-Leste para o período de 2011-2030. Este plano é um pacote integrado 
de Políticas a serem implementadas a curto (cinco anos), a médio (cinco a dez anos) 
e a longo prazo (dez a vinte anos), e encontra-se alinhado com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (Governo de Timor-Leste, 2011).  
O problema das AC é reforçado no Programa do VI Governo Constitucional de Timor 
– Leste (2015 – 2017), referindo-se no artigo nº 1.8.1 (página 28) que o Governo sabe 
que a contribuição de Timor-Leste para o problema das AC é mínima, porém 
reconhece que o país é afetado pela poluição produzida pelas potências económicas 
e industriais, logo tem que continuar a trabalhar em cooperação com o resto do mundo 
no sentido de reduzir as emissões poluentes. 
Apesar dos esforços governamentais para reduzir o problema das AC justifica-se um 
estudo aprofundado nesta área uma vez que: i) as AC são em Timor-Leste um 
conceito novo, mas crescente; ii) o enquadramento regulamentar é moroso e não se 
encontra suficientemente divulgado; iii) existe falta de capacidade (recursos humanos) 
no seio das instituições no que respeita a esta temática; iv) a coordenação entre 
instituições relevantes constitui um desafio devido à conjugação dos pontos 
anteriormente enunciados e v) as fragilidades são reconhecidas pelo próprio governo 
de Timor-Leste no PED 2011-2030 (Governo de Timor-Leste, 2015). 
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2. METODOLOGIA 

No âmbito da finalidade investigativa foram realizadas entrevistas a diferentes atores 
de Timor-Leste, num total de 20 pessoas de quatro grupos distintos: 8 políticos, 4 
académicos, 5 sociedade civil e 3 empresários (Figura 1). As entrevistas foram de 
natureza semiestruturada e basearam-se num guião específico (Ampudia et al., 2016). 
Os entrevistados foram informados sobre os objetivos das entrevistas, tendo assinado 
um consentimento informado, autorizando a utilização dos dados. As gravações áudio 
das entrevistas foram transcritas integralmente e sujeitas a análise de discurso 
indutivo (Coutinho, 2011). Da análise realizada emergiram as seguintes categorias: 1) 
Documentos sustentadores do discurso; 2) Problemas/Desafios associados à 
estratégia energética de Timor-Leste; 3) Dilemas/Conflitos associados às políticas 
energéticas e 4) Exemplos de boas práticas. As principais ideias levantadas pelos 
entrevistados são apresentadas e discutidas na seção seguinte.  
 

 
Figura 1 – Entrevistas realizadas. 

(Fonte: elaborado pelo autor, agosto, setembro, outubro, de 2016 e janeiro, de 2017 em Timor-Leste) 

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

3.1. A voz dos políticos 

Os resultados mais relevantes são apresentados na tabela 2. 
Relativamente aos documentos sustentadores dos discursos dos oito políticos 
verificámos que cada um se apoiou numa ou duas referências diferentes. O Político 1 
(P1) falou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no INDC66 e no PED 2011-
2030. P4 referiu-se ao Protocolo de Quioto, ao INDC e ao NAPA: “Protocolo primeira 
fase Timor-Leste já ratificou em 2008 ou 2009 e neste momento estamos no processo 
Protocolo Quioto da segunda fase. Mas aconteceu outra vez com acordo Paris com a 
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política que tente fazer é INDC. Temos outras coisas também com NAPA67, temos 
estes documentos, inicial comunicação nacional é como um relatório e requisitos para 
ser membro da UNFCCC”. P5 falou do PED 2011-2030. O P6 fez referência ao 
Programa Adaptação Nacional de Ação para Alterações Climáticas, tal como o P4. 
Por sua vez, os políticos 2,3 e 4 fizeram referências a documentos mais específicos, 
mas não associados diretamente à política energética. P2 focou o seu discurso nos 
dados da Meteorologia de Timor-Leste, o P3 referiu o Decreto-lei no. 30/2011 (relativo 
à regulamentação da importação de veículos), e o P7 referiu-se a padrões 
internacionais (ISO e ASTM) na área de petróleo. Por fim, o P8 abordou a importância 
de seguir padrões internacionais, mas sem especificar a área: “Baseado com o 
padrão/standard e regulamentos que existe e transforma pelo próprio governo. 
Baseado com os padrões internacionais que temos de seguir e cumprir”. 
Tabela 2 – Políticos envolvidos no estudo 

Político Breve descrição das funções 

P1 
Ponto Vocal do          

Primeiro-ministro 
para Alterações 

Climáticas 

Analisar e avaliar os documentos em relação às Alterações Climáticas a 
nível nacional e internacional. Relatar regularmente ao Primeiro-ministro 
os progresso e desafios do desenvolvimento Energético e Climático do 
País. 

P2 
Diretor Nacional da 

Meteorologia e 
Geofísica 

Registar e reativar os dados desta direção, uma vez que foram 
danificados e queimados nos anos de 1975, 1999 e 2006 por causa das 
situações de emergências que Timor-Leste atravessou. Relatar 
regularmente os dados recolhidos ao Vice-Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Telecomunicações II. 

P3 
Diretor Nacional de 

Transporte e 
Terrestre 

Liderar esta direção para fazer registos operacionais dos veículos que 
circulam em Timor-Leste e legalizar assinaturas para os cartões de 
condução. Fazer inspeções viabilidade dos veículos e relatar 
regularmente ao Vice-Ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Telecomunicações II.  

P4 
Diretor Nacional 
das Alterações 

Climáticas 

Organizar as atividades nacionais e internacionais sobre às Alterações 
Climáticas. Sensibilizar a sociedade sobre os impactos ambientais das 
Alterações Climáticase. Relatar regularmente ao Ministro e Vice-Ministro 
do Comércio, Indústria e Ambiente. 

P5 
Diretor Nacional 

das Energias 
Renováveis 

Gerir o plano em relação às Energias Renováveis desde o 4º Governo 
Constitucional (No 5º. Governo Constitucional eliminou-se o Secretário 
do Estado Política Energética. As funções foram transferidas todos para 
a direção da eletricidade, sobre o controlo do Vice-Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Telecomunicações I.) 

P6 

Ponto Vocal 
Nacional das 
Alterações    

Climáticas para 
Nações Unidas  

Docente da Faculdade de Agricultura da UNTL.  
Ponto Vocal das Alterações Climáticas das Nações Unidas. Além disso 
também como CCCB (Centre of Climate Change and Biodiversity) 
centrado na UNTL. Participar nas conferências nacionais e internacionais 
e relatar as atividades regularmente ao Governo em conjunto com a 
Direção Nacional das Alterações Climáticas. 

P7 

Presidente da 
Autoridade 
Nacional do 

Petróleo e Minerais 
de Timor-Leste 

Fazer negociações sobre o tratado conjunto do mar de Timor-Leste e 
Austrália sobre produção Petrolífero. Fiscalizar o fundo petrolífero e 
identificar as zonas produtivas de petróleo. Relatar regularmente ao 
Ministro do Petróleo e Recursos Minerais. 

P8 
Presidente Timor 
Gás e Petróleo 
TIMOR GAP 

TIMOR GAP (Gás e Petróleo) atual é uma companhia Nacional do 
Petróleo de Timor-Leste. Organizar o produto petrolífero e contratos 
sobre exploração do Petróleo e Gás. Relatar regularmente ao Ministro do 
Petróleo e Recursos Minerais. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Os políticos abordaram essencialmente três grandes problemas: a falta de estudos 
com dados científicos (P1 e P2), a existência de poucos recursos humanos nacionais 
qualificados (P3 e P4) e a ausência de continuidade de algumas ações (P5). A título 
ilustrativo transcreve-se um excerto para cada problema:  
- “(…) não há estudos profundos que clarificam as pessoas que cortam árvores 
implicam as erosões e deslizamento da terra. Assim também os que queimam as 
florestas implicam o número do incremento de emissões de gases de efeito de estufa 
não temos ainda. Por isso depois de assinatura de Paris, temos acesso de fundos 
para apoiar-nos e fazer estudos mais profunda” (P1). 
- “(…) governo tem problemas porque há pessoas que tem conhecimento e boa 
capacidade ao nível de recurso humano, quando finalizou o seu estudo na Austrália, 
América, Europa e outros países depois de regressar aplicaram para agências 
internacionais porque o salário do governo é muito baixo” (P4). 
- “(…) o programa agroenergia como costumamos chamar jatropha, que quase a 
nossa comunidade utilizam e cultivam (…) produzem sementes oleaginosas confins 
para utilização de biodiesel. Mas depois do 5º e 6º Governo Constitucional não deram 
muita importância de continuar (…) deram mais atenção para os outros setores” (P5). 
Foram abordados três dilemas/conflitos: a dificuldade nacional de conjugar 
preocupações económicas com ambientais (P1 e P3), o acesso a dados sobre Timor-
Leste na Indonésia (P2) e o Investimento de empresas estrangeiras em Timor-Leste, 
mas que trazem consigo efeitos ambientais negativos (P4, P6 e P7). Seguem-se 
exemplos de excertos de entrevista:  
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do investimento. A Energia Renovável é muito importante, mas temos de recuperar 
tudo o que já gastou.” (P1). 
- “(…) eles disseram que estes dados estão bem arquivados na Indonésia, mas agora 
vocês já não fazem parte da Indonésia por isso não podemos dar assim como dantes, 
mas tente passar pelo acordo bilateral entre dois países.” (P2). 
- “Para às indústrias, o requerimento para eles são custos, eles estão a procurar de 
qualquer forma para desviar, mas estamos claro como em Inglês se diz: Given and 
Take, quer dizer vens e demos o nosso recurso para produzir e beneficiar e obter 
lucros e ao mesmo tempo tem de colaborar para podemos prevenir o máximo da 
produção de gases de efeito de estufa para as alterações climáticas. (…) Por fim foram 
dados três tipos de boas práticas no tema em estudo. A aposta na biomassa (P1 e 
P5); a tomada de medidas para reduzir a poluição, emissão de GEE (P3 e P7) e a 
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- “Cultivo de árvores em Baguia (5 mil exemplares) e ainda continua a plantar para 
compensar o impacto das industrias em TL, como (Heineken Timor, SA em Hera e TL 
Cement em Baucau)” (P1). 
- “Há limite do ano de produção para importação dos veículos estrangeiros, baseado 
com o decreto-lei no. 30/2011, este decreto-lei que foi produzido pelo Ministério das 
finanças, direção nacional alfândega/customs, tem alguns artigos que declarem a 
importação dos veículos para o nosso país não ultrapassam de 5 anos da sua 
produção.” (P3). 
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- “A política que a Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais decide neste assunto é 
para controlar e prevenir a poluição máxima com estes combustíveis para o nosso 
ambiente por isso estabeleceu o regulamento de especificação técnico ligado para 
estes combustíveis (…) controlamos para, por exemplo o seu conteúdo de súlfures é 
mínimo” (P7). 

3.2. A voz dos académicos  

Foram entrevistadas quatros académicos de duas Instituições do Ensino Superior 
(IES) de Timor-Leste (Tabela 3). A1 a A3 pertencem a uma IES pública e o A4 a uma 
IES privada. De forma global todos os entrevistados reconheceram a importância 
deste estudo pois Timor-Leste tem um grande potencial para a exploração das 
energias renováveis: “por exemplo nós temos o mar é fonte de energia, nós temos o 
vento aqui em Timor-Leste, nós temos há bem dizer a energia solar que sem custos, 
em termos de para produzir energia solar, nós só precisamos instrumentos porque o 
sol permanecerá para sempre. O vento continua mesmo que a noite e o dia. A corrente 
do mar, nós temos água nas ribeiras podemos construir como fonte de energias (…) 
mas qual é a política para desenvolver estas fontes de energias?” (A1). 
Relativamente aos documentos sustentadores dos discursos verificámos que cada um 
se apoiou numa referência diferente: A2 evocou o Protocolo de Quioto e A3 enquadrou 
as suas ideias no decreto-lei de 2010, relacionado com a importação de transportes. 
O A4 falou no PED 2011-2030, valorizando o mesmo: “Nós temos o plano de 2012 
com o plano de PDN68, e agora temos Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional, 
que tem mais detalhes 2011-2030. Com este plano estamos a trabalhar e depois plano 
de cada período governamentais que nós temos, começa com o primeiro governo 
constitucional até agora sexto governo constitucional (…)” (P7). 
Tabela 3 – Breve caracterização dos Académicos envolvidos no estudo 

Académicos Breve Descrição 
A1 Pró-Reitor 

 
Pró-Reitor dos Assuntos de Cooperação da UNTL que representou o Magnífico 
Reitor nesta entrevista. 
Docente da Faculdade de Agricultura, e sua área de pesquisa está mais ligada 
para as aves. 

A2 Decano  
Ciências  
Exatas  

O Decano de uma nova (3 anos) Faculdade Ciências Exatas (FCE-UNTL), o 
primeiro decano e pioneiro desta Faculdade com a Cooperação entre UNTL e 
UA. Licenciatura na área de Engenharia Química; Mestrado em Refinaria 
Petróleo e Doutoramento na área de Biocombustível (Universidade de Aveiro) 

A3 Docente 
Pesquisador  

Docente e Pesquisador da Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia, 
Ciências e Tecnologia. Licenciado e Mestre Engenharia Mecânica  
Está a fazer o curso de doutoramento na área das alterações climáticas 
(contributo dos transportes urbanos).  

A4 Reitor DIT 
 

Reitor de uma Instituição do Ensino Superior Privada, Instituto Tecnologia de 
Díli/ Dili Institute Technology (DIT). O terceiro Reitor desta Instituição do Ensino 
Superior e a sua área mais especializada em Turismo. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por fim, destacamos o A1 que não mencionou documentos nacionais ou 
internacionais específicos, mas mencionou várias vezes a importância e a utilidade da 

                                                           
68  Plano de Desenvolvimento Nacional (designação anterior).  
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cultura tradicional de Timor-Leste (Tara Bandu69) nos problemas das AC, uma vez que 
têm conhecimento sobre as plantas que melhor protegem das inundações e regras 
para respeitar a natureza: “Eles não sabem ler e escrever, mas já conhecem 
tradicionalmente as condições da natureza que podem implicar os danos para as suas 
hortas e várzeas como centrais do campo de arroz e milho”(…) As atividades humanas 
têm ligação com a cultura, a crença, o respeito e consideração para a natureza. A 
força da natureza é mais forte do que a força de uma pistola. A bala de uma pistola 
pode ficar engatado em qualquer situação, mas a natureza nunca engata em qualquer 
momento. Portanto respeitar a força natureza como a mãe cuidar nos filhos. (…)Tara 
Bandu é muito bom e agora o nosso governo adota o seu contexto mais alargado não 
só para as plantas, mas também para educar a sociedade de não falar e tratar e 
insultar mal alguém, não queimar florestais, não incomodar os outros vizinhos, não 
matar animais e tem sentido mais ampla”. 

Relativamente aos problemas/desafios os académicos destacaram a dependência do 
petróleo (A2 e A4), o problema da emissão de GEE pelos transportes (A3), a tendência 
das pessoas atirarem as culpas sempre para o governo, desresponsabilizando a sua 
própria ação (A1), e a falta de conhecimento para aproveitar ao máximo os recursos 
renováveis existentes em Timor-Leste (A1 e A2):   
- “Estes são atividades humanos que causam riscos e desastres e depois deram 
culpas para os governantes (…) Não podemos atirar culpa ao governo, sociedade civil 
todos têm de tomar responsabilidade por causa das nossas atitudes (…) Sim para a 
sustentabilidade precisava plantações de Jatropha e outras plantas em grande 
quantidade para produzir óleo suficiente para a produção. Precisa de uma 
socialização, sensibilização para a sociedade e criar uma política que bem-recebido 
para suportar estas condições” (A1).  
- “Apesar de nós sabemos que o biodiesel é importante nós também temos o petróleo 
que por isso as pessoas dão mais vantagens e muita atenção ao petróleo e até muitas 
vezes em crises a nível de preços e depois nós também ainda não temos tecnologias 
e conhecimentos alargados para implementação do biodiesel” (A2). 

3.3. A voz da sociedade civil  

Em representação da sociedade civil foram entrevistados funcionários de três 
organizações não-governamentais (Tabela 4), das quais uma entrevista foi a pares 
(La´o Hamutuk).   
No que respeita aos documentos sustentadores dos discursos dos entrevistados 
verifica-se que foi referido o PED 2011-2030 pela ONG Luta Hamutuk e pela ONG 
La’o Hamutuk, nomeadamente pelo coordenador. No caso deste último entrevistado 
foi referido que se estava perante um Plano muito ambicioso, sendo, no entanto, um 
“(…) sonho que vai trazer desastre para Timor-Leste”, pelo facto de não estar a ser 
implementado da forma mais eficaz. Os dois pesquisadores da ONG La’o Hamutuk 
reforçaram a visão do coordenador, mas não especificaram o PED, 2011-2030 de 
forma explícita durante a entrevista.  
O Diretor da Fundação Haburas referiu a Constituição de Timor-Leste, chamando à 
atenção de que todos os cidadãos têm direito a um ambiente saudável (artigo 60º e 

                                                           
69  “Tara” significa afixar e “Bandu” proibição; é uma manifestação dos nossos antepassados, que antes diziam 
“Horok”; é uma maneira de proibição privado/particular/indivíduo 
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61º), atribuindo ao Estado timorense a obrigação em garantir o esforço de conservar 
a natureza e proteger o nosso meio ambiente. Este diretor referiu também a 
convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, O Protocolo de Quioto e a 
declaração de Paris e a Convenção para combater a desertificação. 
 
Tabela 4 – Breve caracterização das ONG envolvidas no estudo 

ONG Breve Descrição Notas Complementares  
Fundação 
Haburas 

Fundação não-governamental, uma das organizações 
mais antiga incluindo Hak e ETADEP, antes da consulta 
popular ou referendo. Fundou na Indonésia pelos 
estudantes timorenses incorporava numa organização 
clandestina RENETIL (Resistência Nacional Estudantes 
Timorenses). Formalmente fundou e iniciou o trabalho 
em Timor-Leste no ano de 2000. 

Entrevistado o Diretor da 
Fundação.  

 

La’o  
Hamutuk 

La’o Hamutuk é uma instituição nacional não-
governamental que estabeleceu no ano de 2000. 
Estabeleceu pelas solidariedades internacionais entre 
Timor-Leste e ativistas internacionais durante a 
ocupação ilegal da Indonésia. 

 3 pessoas entrevistadas: o 
Coordenador da ONG e 
dois pesquisadores, um em 
assuntos agrícolas, e outro 
em assuntos economia 
governação e recursos. 

Luta 
Hamutuk 

Organização não-governamental que estabeleceu no dia 
20 de junho de 2015. Está a formar três 
departamentos/divisões; 1) divisão base transferência, 2) 
divisão óleo; transferência e 3) divisão iniciativa 
comunitária. Estas três direções que existe dentro do 
controlo de Luta Hamutuk. 

Entrevistado o Coordenador 
da divisão “Base de 
Transparência). 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação aos problemas/desafios associados à estratégica energética de Timor-
Leste foi levantada a elevada dependência do petróleo, que no futuro “trará problemas 
económicas internas no nosso país” (Coordenador La’o Hamutuk) e o impacto 
negativo que a rede elétrica tem a nível económico e ambiental: “O impacto destes 
centrais elétricos que muitas pessoas perdem o terreno, e vida economia que devia 
ser vem dos produtos destes terrenos porque o governo tende de citar o terreno por 
volta de 10 hectares por isso é um impacto para vida economia social em Hera ou 
Betano. Estas que não são sustentáveis no nosso ponto de vista” (Pesquisador 2, La’o 
Hamutuk).  
A crítica da falta de continuidade das políticas de promoção das energias renováveis 
esteve presente nas 3 ONG’s:  
- “no governo anterior já criou o secretário do estado políticas energéticas, que 
introduz o solar painel, fonte Hídrica, pontos principais para a energia eólica, mas tudo 
isso fica com estudos porque depois de eliminar este secretário do estado na seguinte 
governação e não vimos qualquer continuidade do desenvolvimento e então ficou 
parado (…) Por isso abandonaram a energia alternativa voltaram a consumir a energia 
que vem destes dois centrais elétricos.  (Pesquisador (1), La’o Hamutuk).  
- “Governo faz esta diversificação por pequenos meios que vimos por exemplo, solar 
painel que o ex-secretário política energética (…) implementou e distribuiu algumas, 
agora está tudo parado do meio do funcionamento.”  (Luta Hamutuk). 
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introduz o solar painel, fonte Hídrica, pontos principais para a energia eólica, mas tudo 
isso fica com estudos porque depois de eliminar este secretário do estado na seguinte 
governação e não vimos qualquer continuidade do desenvolvimento e então ficou 
parado (…) Por isso abandonaram a energia alternativa voltaram a consumir a energia 
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- “Mas infelizmente temos nota de que o meio-ambiente se tornou o filho adotivo deste 
governo e foi incorporado no ministério da energia no primeiro governo e depois 
incorporou-se no ministério de desenvolvimento e agora quinto governo estava 
incorporado no ministério comércio e indústria, mas agora já não tem. Esta lá o 
ambiente, mas já não tem o secretariado especial para isso (Diretor Fundação 
Haburas). 
Um dos pesquisadores da ONG Luta Hamutuk enfatizou ainda que a política por vezes 
ignora as recomendações científicas, com consequências negativas para o ambiente 
e a população:  
- “a nossa preocupação ligada ao ambiental porque o assunto política está misturado 
com a parte técnica, estas duas coisas são diferentes. Uma ligada com o estudo e a 
pesquisa que expressa os desafios e riscos do ambiente no futuro, processo mitigação 
não dá atenção e cuidado sobre o impacto ambiental e risco social para as pessoas 
que moram perto, mas a parte política as vezes não acomodam a importância dos 
resultados das pesquisas e estudos que fizeram da parte técnica (…) Aquela zona de 
Cairabela/Vemasse que no início o terreno era para cultivar planta Jatropha para 
biocombustível, mas no fim não há resultado e agora o terreno está a utilizar uma 
companhia para mover as pedras.” (Pesquisador 2, Luta Hamutuk). 
Por fim foram também referidos exemplos positivos, nomeadamente o facto de o 
Governo de Timor-Leste ter assumidos as responsabilidades internacionais através 
da ratificação do Protocolo de Quioto (Diretor da Função Haburas), e também os 
projetos na área da energia solar (La’o Hamutuk e Luta Hamutuk). De forma global 
todos os entrevistados das ONG’s enfatizaram que é possível fazer melhor pelo 
Ambiente e pela Energia de Timor-Leste, e que o papel das ONG é muito importante 
nesse caminho: “Os trabalhos fundamentais desde o estabelecimento La’o Hamutuk 
são para controlar as instituições estrangeiras que vem apoiar Timor-Leste. É para 
analisar as suas políticas, as suas intervenções dentro do país para o 
desenvolvimento assim La’o Hamutuk dar pareceres e sensibilizar as informações 
para a sociedade, dar a opinião de La’o Hamutuk aos líderes timorenses com 
vantagens e desvantagens pela parte das agências internacionais na sua operação 
aqui em Timor-Leste” (Coordenador La’o Hamutuk).  

3.4. A voz dos empresários  

Do mundo empresarial de Timor-Leste foram entrevistados representantes de três 
empresas (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Breve caracterização das empresas envolvidas no estudo 

Empresa Breve Descrição Notas complementares  
Heineken 
Timor, SA 

 
(representante 
“Supply Chain 

Manager) 

Heineken Ásia-Pacífico assina um acordo formal 
de investimento com o Governo de Timor-Leste 
no dia 8 de janeiro de 2015.  
Fábrica Holandesa de bebidas com aquecimento 
de caldeira a operar em TL desde 2014 
negociação, 2015 assina acordo, 2016 
construção da Fábrica e 2017 Produção. 
Para a produção de cervejas 98% das matérias-
primas vem de TL; esta é a indústria filial da 
empresa de Heineken que está situada em 
Holanda; a empresa tem documentos legais 
baseado com o acordo (MoU), para o ambiente. 

Entregaram dois documentos 
que servem para apoiar a 
elaboração da tese de 
doutoramento: (1) 
Environmental impacts 
Statement of the Development 
of Multi-purposes Beverage 
Processing Plant in Hera, 
Timor Leste; (2) Environmental 
Management Plan for the 
Developmentof Multi-Purposes 
Beverage Processing Plant in 
Hera, Timor-Leste. 

TL Cement 

(representante
: funcionário) 

 A ideia de construir esta empresa veio pelo 
falecido Len Buckeridge oeste australiano, um 
empresário que foi listado pela revista Forbes 
como um dos homens mais ricos da Austrália. 
Aplicou para licença ambiental e documento de 
projeto, mas ainda está na mão do Ministério 
Ambiental para fazer análises, e estudos de 
viabilidade sobre riscos e impactos ambientais 
que podem afetar no futuro. O documento foi 
aprovado em 20 de julho de 2015 e emitiu um 
aviso de classificação.   

Foi cedido uma carta aberta 
sobre esta empresa onde 
explicam as preocupações do 
ponto de vista dos peritos 
nacionais e internacionais 
sobre o impacto ecológicos e 
sociais.  

Baniuaga 
Group  

(representante
: 

Diretor/Preside
nte) 

A empresa de Baniuaga Group é uma empresa 
privada nacional que dentro desta empresa têm 
sete companhias: 1) Gardamor Security, 2) T-
Mor Communication, 3) T-Mor Audiovisual 
Production, 4) GardaNET,5) Gardamor RTV, 6) 
Baniuaga Construction, 7) ROZI Tour & Travel. 

Não referiu nenhum  
documento 

Fonte: elaborado pelo autor  

 
De uma forma global todos os entrevistados reconheceram a importância das energias 
renováveis para o futuro de Timor-Leste, valorizando o estudo. Os entrevistados não 
fizeram referências a documentos de carácter legal internacional e nacional no âmbito 
das políticas energéticas e climáticas. No entanto uma das empresas (Heineken) 
cedeu os relatórios dos estudos de impacto ambiental da sua empresa. 
Não foram abordados problemas específicos pelos representantes das 3 empresas. 
No entanto dois entrevistados consideraram que as suas atividades industriais não 
geram impactos ambientais significativos em comparação com as duas centrais 
termoelétricas localizadas em Hera e Betano:  
- “Não há contribuições de Poluições e Resíduos industriais significativos, mas 
normalmente aquele que é ligado com a construção deve ter muito cuidado com o 
meio-ambiente porque tem vizinhos que às vezes não agradam com estas operações 
de construções.” (Baniuaga Group). 
- “Esta fábrica com o aquecimento de caldeira/boiler, não contribui nada para 
poluições atmosféricas, mas na verdade contribuímos através dos resíduos 
industriais.” (Heineken).  
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Tabela 5 – Breve caracterização das empresas envolvidas no estudo 

Empresa Breve Descrição Notas complementares  
Heineken 
Timor, SA 

 
(representante 
“Supply Chain 

Manager) 

Heineken Ásia-Pacífico assina um acordo formal 
de investimento com o Governo de Timor-Leste 
no dia 8 de janeiro de 2015.  
Fábrica Holandesa de bebidas com aquecimento 
de caldeira a operar em TL desde 2014 
negociação, 2015 assina acordo, 2016 
construção da Fábrica e 2017 Produção. 
Para a produção de cervejas 98% das matérias-
primas vem de TL; esta é a indústria filial da 
empresa de Heineken que está situada em 
Holanda; a empresa tem documentos legais 
baseado com o acordo (MoU), para o ambiente. 

Entregaram dois documentos 
que servem para apoiar a 
elaboração da tese de 
doutoramento: (1) 
Environmental impacts 
Statement of the Development 
of Multi-purposes Beverage 
Processing Plant in Hera, 
Timor Leste; (2) Environmental 
Management Plan for the 
Developmentof Multi-Purposes 
Beverage Processing Plant in 
Hera, Timor-Leste. 

TL Cement 

(representante
: funcionário) 

 A ideia de construir esta empresa veio pelo 
falecido Len Buckeridge oeste australiano, um 
empresário que foi listado pela revista Forbes 
como um dos homens mais ricos da Austrália. 
Aplicou para licença ambiental e documento de 
projeto, mas ainda está na mão do Ministério 
Ambiental para fazer análises, e estudos de 
viabilidade sobre riscos e impactos ambientais 
que podem afetar no futuro. O documento foi 
aprovado em 20 de julho de 2015 e emitiu um 
aviso de classificação.   

Foi cedido uma carta aberta 
sobre esta empresa onde 
explicam as preocupações do 
ponto de vista dos peritos 
nacionais e internacionais 
sobre o impacto ecológicos e 
sociais.  

Baniuaga 
Group  

(representante
: 

Diretor/Preside
nte) 

A empresa de Baniuaga Group é uma empresa 
privada nacional que dentro desta empresa têm 
sete companhias: 1) Gardamor Security, 2) T-
Mor Communication, 3) T-Mor Audiovisual 
Production, 4) GardaNET,5) Gardamor RTV, 6) 
Baniuaga Construction, 7) ROZI Tour & Travel. 

Não referiu nenhum  
documento 

Fonte: elaborado pelo autor  

 
De uma forma global todos os entrevistados reconheceram a importância das energias 
renováveis para o futuro de Timor-Leste, valorizando o estudo. Os entrevistados não 
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normalmente aquele que é ligado com a construção deve ter muito cuidado com o 
meio-ambiente porque tem vizinhos que às vezes não agradam com estas operações 
de construções.” (Baniuaga Group). 
- “Esta fábrica com o aquecimento de caldeira/boiler, não contribui nada para 
poluições atmosféricas, mas na verdade contribuímos através dos resíduos 
industriais.” (Heineken).  

 

 

Durante as entrevistas não foram referidos exemplos de boas práticas na área do 
ambiente e da energia em Timor-Leste.  

4. CONCLUSÕES 

Este trabalho pretendeu-se percecionar o conhecimento sobre a política energética e 
climática de Timor-Leste, para tal entrevistaram-se várias pessoas de diversas áreas.  
Os políticos defenderam o Plano Estratégico do Desenvolvimento e mais algumas 
referências de apoio nacionais e internacionais para reforçar o plano do Governo. 
Os académicos deram mais as suas visões académicas, sugestões e apoios de 
motivações para o Governo de Timor-Leste.  
Os representantes da sociedade civil deram as suas ideias opostas das opiniões dos 
Políticos, porque durante os seus envolvimentos nas monitorizações, observações, 
fiscalizações e fazer análises dos planos do Governo e atividades das agências 
internacionais, no fim fizeram relatórios para o Governo, mas as vezes não foram 
tomados em consideração. Também reagiram com alguns planos do Governo que 
estavam a gastar muito dinheiro sem ter retorno significativo para o Estado. 
Reconheceram que no 4º. Governo Constitucional da RDTL existia o Secretário 
Política Energética (SPE) que tinha programas planeados sobre as Energias 
Renováveis e Alternativas. Mas depois o 5º. Governo Constitucional da RDTL, 
eliminou o SPE e a Direção das Energias Renováveis estão de baixo da direção de 
Eletricidade sobre o controlo do Vice-Ministro das Obras Públicas Transporte e 
Telecomunicação I. Assim as atividade e planos anteriores estão todos parados. 
Os empresários defenderam as condições das suas empresas ou fábricas para 
funcionar como deve ser e declararam que não contribuem bastante para as emissões 
de GEE, nem para a poluição atmosférica e resíduos industriais no ambiente.  
Em súmula, existem diferentes ideias, pró e contra, mas como timorenses todos 
reforçaram o PED 2020-2025, vão apostar nas Energias Renováveis ou Alternativas 
com a substituição de 50% e Energias derivadas petrolíferos mantém com 50%. No 
futuro podemos garantir a utilização total das Energias Renováveis porque temos os 
recursos naturais e matérias-primas necessárias em Timor-Leste. 

5. AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem o apoio financeiro ao aluno Gabriel António de Sá, pelo 
governo de Timor-Leste, através do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano e a 
Cooperação entre a UNTL e a UA. 

6. BIBLIOGRAFIA 

Ampudia, de H.; Serafim, J.; Cobra, J.; Faria, L.; Roque, I.; Ramos, M.; Carvalho, P.; 
Costa, R. (2016). Investigação em Ciências Sociais: Guia Prático do Estudante. 
Edições Pactor Lisboa, Portugal.  

Buchdahl, J. (1999). Global Climate Change Student Guide. Atmosphere, Climate and 
Environment. Manchester Metropolitan University. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/81416715/Climate-Change-Study-Guide  

Resolução do Governo da República Democrática de Timor-Leste 33/2011. Aprova o 

413



 

 

Programa de Ação nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA). Jornal 
República. Disponível em: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1693 

Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de investigação em ciências sociais e humanos: 
teoria e prática. Lisboa, Portugal: Edições Almedina. 

Governo de Timor-Leste. (2011). Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 - 2030. 
Díli. Disponível em: http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2012/02/Plano-
Estrategico-de-Desenvolvimento_PT1.pdf 

Governo de Timor-Leste. (2015). Programa do VI Governo Constitucional - Legislatura 
2015 -2017. Disponível em: http://timor-leste.gov.tl/?cat=39. 

Presidência da República do Brasil (2005). Decreto No 5.445, de 12 de Maio de 2005. 
Promulga o Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5445.htm 

Lopes, M. (2004). Alterações Climáticas: avaliação económica no apoio à decisão 
política. Tese de Doutoramento não publicado. Universidade de Aveiro. Disponível 
em: http://ria.ua.pt/handle/10773/707  

Pinho, H. (2012). Atlas de Timor-Leste. Porto, Portugal. Porto Editora.  

Tavares, M., Gomes, M., Fernandes, R., Gusmão, M. (2014). Timor-Leste´s Initial 
National Communication Under United Nations Framework Convention on Climate 
Change. Disponível em: http://unfccc.int/resource/docs/natc/tlsnc1.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414



 

 

Programa de Ação nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA). Jornal 
República. Disponível em: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1693 

Coutinho, C. P. (2011). Metodologia de investigação em ciências sociais e humanos: 
teoria e prática. Lisboa, Portugal: Edições Almedina. 

Governo de Timor-Leste. (2011). Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 - 2030. 
Díli. Disponível em: http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2012/02/Plano-
Estrategico-de-Desenvolvimento_PT1.pdf 

Governo de Timor-Leste. (2015). Programa do VI Governo Constitucional - Legislatura 
2015 -2017. Disponível em: http://timor-leste.gov.tl/?cat=39. 

Presidência da República do Brasil (2005). Decreto No 5.445, de 12 de Maio de 2005. 
Promulga o Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5445.htm 

Lopes, M. (2004). Alterações Climáticas: avaliação económica no apoio à decisão 
política. Tese de Doutoramento não publicado. Universidade de Aveiro. Disponível 
em: http://ria.ua.pt/handle/10773/707  

Pinho, H. (2012). Atlas de Timor-Leste. Porto, Portugal. Porto Editora.  

Tavares, M., Gomes, M., Fernandes, R., Gusmão, M. (2014). Timor-Leste´s Initial 
National Communication Under United Nations Framework Convention on Climate 
Change. Disponível em: http://unfccc.int/resource/docs/natc/tlsnc1.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA 
SOLAR: UMA ANÁLISE COM ATORES EM JUAZEIRO DO NORTE-

CE 
Cristiano Viana Cavalcanti Castellão Tavares  

Universidade de Brasília  
c.castellao@gmail.com  

João Nildo Vianna 
Universidade de Brasília 

Maria Patrícia de Alencar  
Centro Universitário Doutor Leão Sampaio  

Milton Jarbas Rodrigues Chagas  
Universidade de Brasília  

 
 

RESUMO 

O objetivo geral do estudo é investigar as políticas públicas existentes no Estado do 
Ceará. Como objetivos específicos destacam-se: verificar o conhecimento das 
políticas públicas por parte dos entrevistados; identificar pontos críticos que possam 
estar dificultando a disseminação da tecnologia solar; identificar potenciais e propor 
sugestões de políticas nas esferas municipal, estadual e federal para o incentivo à 
utilização da energia solar. O referencial teórico aborda a Tecnologia de Energia Solar, 
Micro e Minigeração de Energia Solar e Políticas Públicas. A pesquisa caracteriza-se 
como aplicada, exploratória, descritiva, qualitativa. O estudo foi realizado no município 
de Juazeiro do Norte-CE. Os sujeitos da pesquisa foram gestores de empresas 
públicas e privadas, totalizando 03 entrevistas semiestruturadas. Como principais 
resultados destacam-se: os gestores tem uma boa visão das políticas públicas 
existentes, concordam que a Região do Cariri e o Estado do Ceará apresentam 
potencial energético solar, que os impostos ainda atrapalham os investimentos e como 
sugestões relataram a criação de um fundo de investimentos específico para 
incrementar a matriz, o financiamento com taxas competitivas para equipamentos 
importados, utilização do FGTS ou abatimento do imposto de renda para 
investimentos para pessoas físicas e a criação de um IPTU verde com valores 
menores para empreendimentos com esta matriz. 

Palavras Chave: Políticas Públicas; Micro e Minigeração de Energia Solar; Estado do 
Ceará. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A preocupação ambiental ocupa posição de destaque como tema nos acordos 
ambientais internacionais, nas organizações públicas e privadas, nas organizações 
do terceiro setor e na academia, como objeto de estudo em artigos, dissertações, 
teses e livros. 
Segundo Bursztyn e Rodrigues Filho (2016), a mitigação das mudanças climáticas 
demanda uma transição rápida para uma sociedade de baixo carbono em que exista 
desacoplamento entre crescimento econômico e aumento das emissões, revertendo 
à tendência que se cristalizou desde a Primeira e Segunda Revolução Industrial. 
Neste contexto, muitos países, especialmente na Europa, como a Alemanha e 
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Dinamarca, estão avançados na transição para a Terceira Revolução Industrial, onde 
as fontes de energia renováveis são preponderantes para a descarbonização da 
economia. Se países europeus estão adotando uma política de Estado para as 
energias renováveis, quais as políticas adotadas no semiárido nordestino, tendo em 
vista sua capacidade de geração de energia renovável?  
O crescimento populacional com uma maior demanda energética aliado ao cenário de 
diminuição das chuvas no semiárido nordestino, e como consequência o acionamento 
das termoelétricas acaba contribuindo para aumento da poluição e dos custos de 
energia. A poluição e uso de combustíveis fósseis são fatores que contribuem para o 
aquecimento global. Georgescu-Roegen (2012), na sua obra, O Decrescimento, 
alertava para a necessidade da descarbonização do sistema energético e afirmava 
que deveríamos sair da energia de estoque para energia de fluxo, de fácil acesso. 
Diante das oportunidades da irradiação solar no semiárido nordestino, 
especificamente no Estado do Ceará, e a possibilidade de utilização desta fonte 
renovável como estratégia de diversificação da matriz energética e contribuir para 
diminuição das emissões de CO2 das termoelétricas, o trabalho visa encontrar 
resposta para a seguinte problemática: Quais as políticas públicas existentes para que 
haja o desenvolvimento da micro e minigeração de energia solar no Estado do Ceará? 
Para responder a problemática acima, o trabalho visa investigar as políticas públicas 
existentes para micro e minigeração de energia solar no Estado do Ceará. E como 
objetivos específicos: Verificar o conhecimento das políticas públicas por parte dos 
entrevistados; identificar pontos críticos que possam estar dificultando a disseminação 
da tecnologia solar; apresentar sugestões de políticas públicas de incentivo para 
energia solar nas esferas municipais e estaduais e federais.  

2. TECNOLOGIA DE ENERGIA SOLAR 

O processo de conversão direta da energia solar em energia elétrica acontece ou pode 
ser observado pelos efeitos da radiação (calor e luz) sobre determinados materiais, 
particularmente pelos chamados semicondutores, como o fotovoltaico. O efeito 
fotovoltaico caracteriza-se pelos fótons contidos na luz solar onde são convertidas em 
energia elétrica através da utilização das chamadas células solares. (Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2017). 
Carvalho e Calvette (2010) salientam que a fonte alternativa de energia solar é limpa 
e seu uso pode atender as necessidades energéticas dos continentes com a 
vantagem de ser inesgotável. Os autores destacam o empenho de muitas pessoas 
que estão em laboratórios e universidades em busca de novos estudos, descobertas 
e pesquisas comprovadas sobre energia solar, enfatizando a importância de esta 
tecnologia ser colocada a serviço da humanidade. Georgescu-Roegen (2012, p. 120) 
afirmava que “o uso da energia solar não comporta maiores riscos ou pontos de 
interrogação, ela é indiscutível e que a sobrevivência da raça humana depende desta 
fonte alternativa”. 
Knob (2013) converge com os demais autores e informa que a energia solar 
fotovoltaica trata de uma energia percebida como limpa e renovável e pode ser 
utilizada perto ao local de consumo. Esta se baseia numa fonte considerada como 
inesgotável chamada sol. O autor finaliza dizendo que neste tipo de energia encontra-
se uma das mais promissoras, tornando-se uma oportunidade para atender a uma 
demanda energética dos próximos anos.  
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2.1. Micro e Minigeração de Energia Solar 

Aproveitar a luz do sol para gerar energia para residências e empresas torna-se uma 
realidade, sendo assim o indivíduo ou representante de uma empresa que decide 
implantar esta ideia pode ser um micro e/ou minigerador de energia. Desse modo a 
Aneel (2014; 2016), através da resolução 482, de 17 de abril de 2012, passou a 
informar que qualquer consumidor brasileiro tem a oportunidade de gerar sua própria 
energia elétrica. Esta resolução trata das questões relacionadas à micro e da mini 
geração distribuída de energia elétrica.  
Adota-se a seguinte definição de micro e minigeração pela Resolução Normativa Nº 
482, de 17 de abril de 2012. 
 

I - Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, 
conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia 
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras; 

II - Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou 
menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia 
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 
24.11.2015. Art. 2º, p.1). 

 

Esta resolução trata das questões relacionadas à micro e da mini geração distribuída 
de energia elétrica. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

O assunto políticas públicas é pauta nas atuais discussões envolvendo a temática 
energia, desenvolvimento sustentável e nos acordos internacionais sobre o clima, 
tornando-se relevante a apresentação de seus conceitos por diversos autores. 
Segundo Bursztyn e Bursztyn (2013), política pública trata-se de um conceito 
interdisciplinar que congrega elementos de diversos campos científicos, como a 
economia, a ciência política, a sociologia, o direito e demais áreas. Ainda segundo 
Bursztyn e Bursztyn (2013, p. 145) “políticas públicas são as ações regulares, 
institucionalizadas, de governos, visando a objetivos e fins determinados”. 
As políticas públicas estão voltadas para as atitudes tomadas pelo governo gerando 
um impacto, este é percebido através da ação do governo. Assim Rodrigues (2010) 
informa que políticas públicas constituem um conjunto articulado de ações, decisões 
e incentivos que almejam alterar uma situação ou realidade em resposta às demandas 
e interesses envolvidos. Essas ações são realizadas por pessoas denominadas atores 
das políticas públicas, essas lidam com algum problema público e são desenvolvidas 
por instituições públicas governamentais através de um processo político que as 
condicionam. Deve-se assegurar que o trabalho e o desempenho dessas instituições 
estejam sempre a serviço do interesse público e submetido ao controle democrático. 
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Damasceno (2012) complementa o conceito de política pública dizendo que pode ser 
definido como o conjunto de ações desencadeadas pelo estado com o objetivo de 
atender à solicitação, necessidade ou demanda de uma sociedade civil, tais ações 
podem ser desenvolvidas mediante parcerias com organizações não governamentais 
como também através da iniciativa privada.   
Tassara (2006) traz um olhar mais amplo sobre políticas públicas onde diz que é um 
conjunto de medidas e programas estabelecidos pelo governo ou pelo chamado poder 
executivo onde tem o objetivo de atuar identificando, combatendo e contribuindo para 
a minimização ou resolução de diversos problemas existente na sociedade 
independente de seus níveis e escalas, seja municipal, estadual, federal como 
também nas esferas nacional e internacional.  
Bursztyn e Rodrigues Filho (2016) acrescentam que uma política pública que trate da 
questão climática deve incorporar políticas ambientais, econômicas e sociais. 
Especificamente sobre política pública na esfera do tema sobre energia solar, Silva 
(2015) afirma que as políticas públicas tornam-se de suma importância para o 
crescimento e desenvolvimento de pessoas, localidade, sociedade, país e meio 
ambiente por diversas razões, dentre tantas tem-se que o Brasil é um país com forte 
potencial para desenvolvimento da energia solar, estando acima de outras nações 
quando comparadas com aquelas que já utilizam essa fonte. É preciso trabalhar os 
incentivos, ou seja, o governo, o estado e o município em resumo a administração 
pública, tem de passar a fomentar, incentivar de forma mais intensa os diversos meios 
e formas para a implementação da energia solar nas residências, nos 
estabelecimentos públicos ou privados, pois os incentivos para a energia solar 
existentes no País são insuficientes. 

4. METODOLOGIA  

Foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica com base em livros, artigos e 
sites científicos relacionados ao tema específico. Posteriormente foi realizado um 
levantamento de dados primários através de 03 entrevistas semiestruturadas, com um 
gestor público, ou um representante da administração pública, um gestor de empresa 
privada de instalação de placas fotovoltaicas e um gestor de empresa privada, cliente 
de empresa de instalação de placas solares. A pesquisa foi realizada no período de 
20 de maio de 2017 a 10 de junho de 2017. 
Utilizou-se uma abordagem qualitativa, pois esta é às vezes, superior no processo de 
identificação de problemas que em muitas situações passam despercebidas quando 
se tem um estudo com abordagem quantitativa, assim os sujeitos participantes da 
pesquisa qualitativa sentem-se mais à vontade para responder aos questionamentos 
como para dizer ao pesquisador o que lhes interessa. (Mc Daniel; Gates, 2004). A 
abordagem mais utilizada em estudos voltados para a área de sustentabilidade, 
publicados especificamente pelos principais periódicos no Brasil são qualitativos.  

5. ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A partir da análise das entrevistas foram destacadas cinco categorias-síntese com 
vistas a expor e discutir assuntos convergentes relacionados à temática. Essas 
categorias foram assim nomeadas: (1) Importância e vantagens da tecnologia de 
energia solar no Estado do Ceará e no Brasil; (2) Conhecimento sobre políticas 
públicas voltadas para a energia solar nas esferas federal, estadual e municipal; (3) 
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Damasceno (2012) complementa o conceito de política pública dizendo que pode ser 
definido como o conjunto de ações desencadeadas pelo estado com o objetivo de 
atender à solicitação, necessidade ou demanda de uma sociedade civil, tais ações 
podem ser desenvolvidas mediante parcerias com organizações não governamentais 
como também através da iniciativa privada.   
Tassara (2006) traz um olhar mais amplo sobre políticas públicas onde diz que é um 
conjunto de medidas e programas estabelecidos pelo governo ou pelo chamado poder 
executivo onde tem o objetivo de atuar identificando, combatendo e contribuindo para 
a minimização ou resolução de diversos problemas existente na sociedade 
independente de seus níveis e escalas, seja municipal, estadual, federal como 
também nas esferas nacional e internacional.  
Bursztyn e Rodrigues Filho (2016) acrescentam que uma política pública que trate da 
questão climática deve incorporar políticas ambientais, econômicas e sociais. 
Especificamente sobre política pública na esfera do tema sobre energia solar, Silva 
(2015) afirma que as políticas públicas tornam-se de suma importância para o 
crescimento e desenvolvimento de pessoas, localidade, sociedade, país e meio 
ambiente por diversas razões, dentre tantas tem-se que o Brasil é um país com forte 
potencial para desenvolvimento da energia solar, estando acima de outras nações 
quando comparadas com aquelas que já utilizam essa fonte. É preciso trabalhar os 
incentivos, ou seja, o governo, o estado e o município em resumo a administração 
pública, tem de passar a fomentar, incentivar de forma mais intensa os diversos meios 
e formas para a implementação da energia solar nas residências, nos 
estabelecimentos públicos ou privados, pois os incentivos para a energia solar 
existentes no País são insuficientes. 

4. METODOLOGIA  

Foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica com base em livros, artigos e 
sites científicos relacionados ao tema específico. Posteriormente foi realizado um 
levantamento de dados primários através de 03 entrevistas semiestruturadas, com um 
gestor público, ou um representante da administração pública, um gestor de empresa 
privada de instalação de placas fotovoltaicas e um gestor de empresa privada, cliente 
de empresa de instalação de placas solares. A pesquisa foi realizada no período de 
20 de maio de 2017 a 10 de junho de 2017. 
Utilizou-se uma abordagem qualitativa, pois esta é às vezes, superior no processo de 
identificação de problemas que em muitas situações passam despercebidas quando 
se tem um estudo com abordagem quantitativa, assim os sujeitos participantes da 
pesquisa qualitativa sentem-se mais à vontade para responder aos questionamentos 
como para dizer ao pesquisador o que lhes interessa. (Mc Daniel; Gates, 2004). A 
abordagem mais utilizada em estudos voltados para a área de sustentabilidade, 
publicados especificamente pelos principais periódicos no Brasil são qualitativos.  

5. ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A partir da análise das entrevistas foram destacadas cinco categorias-síntese com 
vistas a expor e discutir assuntos convergentes relacionados à temática. Essas 
categorias foram assim nomeadas: (1) Importância e vantagens da tecnologia de 
energia solar no Estado do Ceará e no Brasil; (2) Conhecimento sobre políticas 
públicas voltadas para a energia solar nas esferas federal, estadual e municipal; (3) 

 

 

Potencial de crescimento da micro e minigeração de energia solar no Estado do 
Ceará; (4) Sugestões de políticas públicas que poderiam ser indicadas nas esferas 
federal, estadual e municipal; (5) Atualmente o que dificulta o desenvolvimento da 
energia solar no Brasil. 
A seguir estão dispostos os resultados e as análises obtidas através da realização das 
entrevistas respectivamente com: a) um gestor público, ou um representante da 
administração pública b) um gestor de empresa privada de instalação de placas 
fotovoltaicas e c) um gestor de empresa privada, cliente de empresa de instalação de 
placas solares.  
 

Quadro 1 - Importância e vantagens da tecnologia de energia solar no Estado do Ceará e no Brasil 

Ancoragem 

Compreendeu-se que a Energia Solar é de suma importância para o Estado do Ceará e para o 
Brasil e apresenta diversas vantagens dentre elas a preocupação com uma cultura que dissemine 
o desenvolvimento sustentável. 

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

a 

“Uma localização propícia e os aspectos 
climáticos que caracterizam o território do 

Ceará promovem um caminho para geração 
eficiente de energia solar, desta forma se 
coloca como de tamanha importância na 

geração de energias renováveis. A vantagem 
deste tipo de energia é a implantação e 

preocupação com uma cultura e uma economia 
de desenvolvimento sustentável, levando em 
consideração aspectos econômicos, sociais e 

naturais. Assim, tem-se como vantagens a 
redução do custo com energia elétrica e a 

geração para consumo próprio, principalmente 
uma preocupação ambiental” 

Localização propícia e os aspectos 
climáticos que caracterizam o território 
do Ceará promovem um caminho para 

geração eficiente de energia solar e 
outras fontes tidas como limpas. 

A vantagem na valorização deste tipo 
de energia é a implantação e 

preocupação com uma cultura e uma 
economia de desenvolvimento 

sustentável, levando em consideração 
aspectos econômicos, sociais e 

naturais. 

b 

“Nos últimos anos tem se tornado frequente ver 
no noticiário falando que os níveis dos 

reservatórios de água estão muito baixos, e que 
isso pode levar a necessidade de racionamento 

de energia. Isso se deve ao fato da nossa 
matriz elétrica ter em sua maior parte o uso de 
hidrelétricas. A energia solar irá tornar a matriz 

elétrica mais variada, e a partir do momento 
que tenhamos uma quantidade expressiva de 

energia sendo gerada através da energia solar, 
será possível controlar melhor o nível dos 

reservatórios e afastar o risco de racionamento” 

A energia solar irá tornar a matriz 
elétrica mais variada, diminuindo a 
necessidade de utilização de outras 
fontes de energia para produção e 

fornecimento de energia elétrica. As 
energias renováveis, entre elas a solar 

tem importância fundamental para o 
estado, pois o mesmo se mostra 

preocupado com as questões 
ambientais e climáticas e com a 

preservação de qualquer forma de 
vida na terra.  

c 

“E na casa de cada um, por exemplo, com a 
energia solar você não tem falta do insumo 

principal que é o sol. Então eu entendo que a 
importância, vantagem dessa tecnologia é total, 
ela só precisa realmente ter uma política. Se a 
gente olhar pra Alemanha que já prometeu que 

em 30 anos vai acabar com a sua energia 
nuclear, está investindo maciçamente na matriz 

de energia solar e eólica, novidade elétrica 

A importância, vantagem dessa 
tecnologia é total, ela só precisa 

realmente ter uma política. Se a gente 
olhar, a Alemanha está investindo 
maciçamente na matriz de energia 
solar e eólica, então isso precisa 

começar, isso não é modismo, isso 
não é fazer bonito, estratégico, isso é 
necessidade, assim como nós temos 
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carros elétricos até 2030, então isso precisa 
começar, isso não é modismo, isso não é fazer 
bonito, estratégico, isso é necessidade, assim 

como nós temos que fazer reutilização da água, 
recursos hídricos, nós temos uma fonte 

inesgotável de energia que é o sol. Então acho 
que nós estamos no caminho certo” 

que fazer reutilização da água, 
recursos hídricos, nós temos uma 

fonte inesgotável de energia que é o 
sol, que está nos oferecendo aí, uma 

grande oportunidade. 

   

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao analisar o Quadro 1, buscou-se apresentar o posicionamento dos entrevistados 
frente a importância e vantagens da tecnologia de energia solar no Estado do Ceará 
e no Brasil. 
 

Quadro 2 – Conhecimento sobre políticas públicas voltadas para a energia solar nas esferas federal, 
estadual e municipal 

Ancoragem 

Utilizar o conhecimento sobre as políticas públicas existentes permitem aos gestores alinhar ainda 
mais os objetivos dos mesmos com os objetivos do município, estado e federação, traçando novos 
objetivos e metas.  

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

a 

“O Estado do Ceará apresentou uma lei que 
garante a isenção do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
microgeração de energia, garantindo a 
construção de uma usina na cidade de 

Pindoretama, esta iniciativa poderá facilitar o 
desenvolvimento de políticas públicas a nível 

municipal. A Agencia Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), estabeleceu regras para a 

micro (até 100 kW) e a mini geração (entre 100 
kW e 1.000 kW) que permitiu que consumidores 
gerem sua energia e troquem o excedente por 

créditos provocando o desconto em futuras 
contas de luz” 

O Estado do Ceará garante a isenção 
do Imposto ICMS. A ANEEL 

estabeleceu regras para micro e a 
minigeração permitindo os 

consumidores gerar sua própria 
energia elétrica e trocar o seu 

excedente por créditos provocando 
descontos em futuras contas de luz. 

b 

“O primeiro incentivo que tivemos foi a 
possibilidade da instalação de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede pois antes da 
publicação da resolução normativa 482/2012 da 

ANEEL era impossível ter esse tipo de 
tecnologia instalada e conectada à rede da 

distribuidora de energia local. Por mais absurdo 
que seja alguns estados cobram ICMS sobre a 
energia produzida e injetada na rede. Aqui no 
Ceará e 20 estados já aderiram ao convênio 

CONFAZ que elimina essa cobrança”.  

O incentivo de ter a possibilidade da 
instalação de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede da distribuidora de 
energia local. 

O Ceará assim como outros estados 
aderiram ao convênio CONFAZ que 
elimina a cobrança do ICMS sobre a 
energia produzida e injetada na rede. 

c 
 

“É uma iniciativa nova, e eu não conheço todas 
elas mas, o que a gente sabe é que existe 

financiamento com juros baixos, para incentivar 

Existe financiamento com juros 
baixos, para incentivar tanto ao setor 
público quanto o privado, em todos os 
níveis, seja o micro, o pequeno, médio 

e o grande empresário, onde os 
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carros elétricos até 2030, então isso precisa 
começar, isso não é modismo, isso não é fazer 
bonito, estratégico, isso é necessidade, assim 

como nós temos que fazer reutilização da água, 
recursos hídricos, nós temos uma fonte 

inesgotável de energia que é o sol. Então acho 
que nós estamos no caminho certo” 

que fazer reutilização da água, 
recursos hídricos, nós temos uma 

fonte inesgotável de energia que é o 
sol, que está nos oferecendo aí, uma 

grande oportunidade. 

   

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao analisar o Quadro 1, buscou-se apresentar o posicionamento dos entrevistados 
frente a importância e vantagens da tecnologia de energia solar no Estado do Ceará 
e no Brasil. 
 

Quadro 2 – Conhecimento sobre políticas públicas voltadas para a energia solar nas esferas federal, 
estadual e municipal 

Ancoragem 

Utilizar o conhecimento sobre as políticas públicas existentes permitem aos gestores alinhar ainda 
mais os objetivos dos mesmos com os objetivos do município, estado e federação, traçando novos 
objetivos e metas.  

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

a 

“O Estado do Ceará apresentou uma lei que 
garante a isenção do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
microgeração de energia, garantindo a 
construção de uma usina na cidade de 

Pindoretama, esta iniciativa poderá facilitar o 
desenvolvimento de políticas públicas a nível 

municipal. A Agencia Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), estabeleceu regras para a 

micro (até 100 kW) e a mini geração (entre 100 
kW e 1.000 kW) que permitiu que consumidores 
gerem sua energia e troquem o excedente por 

créditos provocando o desconto em futuras 
contas de luz” 

O Estado do Ceará garante a isenção 
do Imposto ICMS. A ANEEL 

estabeleceu regras para micro e a 
minigeração permitindo os 

consumidores gerar sua própria 
energia elétrica e trocar o seu 

excedente por créditos provocando 
descontos em futuras contas de luz. 

b 

“O primeiro incentivo que tivemos foi a 
possibilidade da instalação de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede pois antes da 
publicação da resolução normativa 482/2012 da 

ANEEL era impossível ter esse tipo de 
tecnologia instalada e conectada à rede da 

distribuidora de energia local. Por mais absurdo 
que seja alguns estados cobram ICMS sobre a 
energia produzida e injetada na rede. Aqui no 
Ceará e 20 estados já aderiram ao convênio 

CONFAZ que elimina essa cobrança”.  

O incentivo de ter a possibilidade da 
instalação de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede da distribuidora de 
energia local. 

O Ceará assim como outros estados 
aderiram ao convênio CONFAZ que 
elimina a cobrança do ICMS sobre a 
energia produzida e injetada na rede. 

c 
 

“É uma iniciativa nova, e eu não conheço todas 
elas mas, o que a gente sabe é que existe 

financiamento com juros baixos, para incentivar 

Existe financiamento com juros 
baixos, para incentivar tanto ao setor 
público quanto o privado, em todos os 
níveis, seja o micro, o pequeno, médio 

e o grande empresário, onde os 

 

 

tanto ao setor público quanto o privado, em 
todos os níveis, seja o micro, o pequeno, médio 

e o grande empresário, onde os empresários 
menores, de menor porte tem o juro mais baixo, 

e você tem inclusive carência pra iniciar os 
pagamentos, então se o juro é baixo, se o 

dinheiro não vai ter grandes dificuldades para 
sair e se o retorno do investimento hoje vai 

oscilar entre 4 e 7 anos para um aparato para 
um equipamento que tem na sua maioria uma 
garantia de 25 anos, vamos dizer que temos 

quase 20 anos de geração de energia”.   

empresários menores, de menor porte 
tem o juro mais baixo, e você tem 
inclusive carência para iniciar os 

pagamentos.  

O retorno do investimento oscila entre 
4 e 7 anos e o equipamento tem na 

sua maioria uma garantia de 25 anos, 
vamos dizer que temos quase 20 anos 

de geração de energia. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O Quadro 2 retrata especificadamente o conhecimento por parte dos entrevistados 
sobre políticas públicas voltadas para a energia solar nas esferas federal, estadual e 
municipal. 
 

Quadro 3 – Potencial de crescimento da micro e minigeração de energia solar no Estado do Ceará 

Ancoragem 

Constatou-se que o Estado do Ceará possui um grande potencial na geração de energias 
renováveis, entre elas a Energia Solar. O potencial de crescimento em todo o Brasil é enorme e 
deve ser melhor aproveitado. 

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

   a 

“O Estado do Ceará possui um grande potencial 
na geração de energias renováveis, entre elas a 

solar. O território possui uma grande vocação 
nesta produção, pois devido aos seus aspectos 

climáticos ocorre uma elevada incidência no 
índice de insolação durante boa parte do ano, 

condições estas que garantem eficiência e 
estabilidade na geração de energia advinda 

desta fonte, o que leva a um elevado potencial 
de produção colocando-se em destaque 

nacional, assim, a adoção de políticas públicas 
na área elevaria ainda mais o crescimento do 

Estado” 

O Estado do Ceará possui um grande 
potencial na geração de energias 

renováveis, entre elas a solar. Devido 
aos seus aspectos climáticos ocorre 
uma elevada incidência no índice de 
insolação durante boa parte do ano, 

condições estas que garantem 
eficiência e estabilidade na geração 

de energia advinda desta fonte, o que 
leva a um elevado potencial de 

produção colocando-se em destaque 
nacional. 

b 

"O potencial de crescimento em todo o Brasil é 
enorme. Se formos analisar a nossa região, o 
Cariri, podemos observar que a quantidade de 
instalações desse tipo é mínima. Considerando 

as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha não temos nem 30 instalações. As 
pessoas estão começando a abrir os olhos e 

aos poucos vendo que esse investimento vale a 
pena" 

O potencial de crescimento em todo o 
Brasil é enorme. Embora o nosso 

país, o Estado do Ceará e a região do 
cariri tenha grande potencial para a 

Energia Solar, ela ainda é pouco 
utilizada. Deve concentrar esforços 

para trabalhar mais ainda esta 
tecnologia, pois a mesma trata de um 

investimento que vale a pena. 

c 
"Nós estamos numa região com ótimas 
incidências solares e isso tem que ser 

aproveitado, porque é o investimento que você 
vai fazer para algumas décadas, é energia 

A mini e microgeração ela tem tudo 
para dar certo, seja incentivando cada 

família, ou indo pelas construtoras 
dando um desconto no alvará, no 
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limpa, é uma energia barata, com retorno de 
investimento relativamente, curto, eu estou 

falando de 4 a 7 anos, isso passa muito rápido, 
então a mini e microgeração ela tem tudo para 
dar certo, é, ou você incentivando cada família, 

ou você indo pelas construtoras dando um 
desconto no alvará, no habites, você tem 

ferramentas, o selo verde é uma coisa ainda 
não muito divulgada, exercitada, mas é uma 
ideia interessante também, você cria créditos 

pra você se beneficiar . 

habites, você tem ferramentas, o selo 
verde é uma coisa ainda não muito 
divulgada, exercitada, mas é uma 

ideia interessante também, você cria 
créditos para você se beneficiar em 

várias operações financeiras, se você 
é um investidor em sustentabilidade, 
ou seja, você pode obter vendas de 

crédito de carbono. 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

O Quadro 3 trata do conhecimento por parte dos entrevistados quando se refere a 
apresentação de dados relacionados ao potencial de crescimento da micro e 
minigeração de Energia Solar no Estado do Ceará. 
 
Quadro 4 – Sugestões de políticas públicas que poderiam ser indicadas nas esferas federal, estadual 

e municipal 

Ancoragem 

O conhecimento do estágio de desenvolvimento desta temática no Ceará, principalmente no que 
se refere a políticas públicas que visem incentivar o uso desta fonte de energia e os desafios que 
precisam ser vencidos, torna-se relevante para auxiliar os governantes, poder legislativo e 
sociedade civil a identificar e planejar quais mudanças legais necessitam ser implantadas ou 
implementada com a finalidade de tornar esta fonte alternativa de energia mais utilizada no 
município, estado e país contribuindo para o desenvolvimento sustentável.  

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

a 

“Criação de um fundo de incentivo à produção 
de energia solar e outras tipologias renováveis. 

Linhas de financiamento na aquisição de 
equipamentos que levem a produção de 
energia e o uso da mesma. Políticas de 

incentivos a troca da energia elétrica pela 
energia solar e/ou eólica" 

Criação de um fundo de incentivo. 
Trabalhar linhas de financiamento. 

Incentivos a troca de energia elétrica 
pela energia solar e demais fontes 

renováveis. 

b 

“Acredito que o principal incentivo que devemos 
ter é a criação de linhas de crédito acessível. A 
melhor taxa que temos no mercado hoje para 

PF fica na faixa de 2,2% a.m. com prazo 
máximo de 36 meses. Isso acaba dificultado a 
aquisição dos equipamentos. Há um projeto de 

lei em andamento que prevê o uso do FGTS 
dos trabalhadores para aquisição de sistemas 

fotovoltaicos e aquecedor solar, com a 
aprovação desse projeto iria beneficiar muitos 

trabalhadores.  

Como sugestão podemos aproveitar ideias de 
outros municípios que já dão desconto no IPTU 
de residências com sistemas de energia solar 

instalado, e também acredito que todos os 
órgãos das três esferas do governo deviam 

Linhas de crédito acessível. 

Aprovação do uso do FGTS dos 
trabalhadores para investir em 

sistemas fotovoltaicos. 

Na esfera municipal rever a taxa de 
iluminação pública.  

Dar desconto no IPTU. 

Todos os órgãos das três esferas do 
governo deviam adquirir este tipo de 
sistema para instalação nos prédios 
públicos, dessa forma irá difundir a 

tecnologia e incentivar a aquisição por 
um número maior de pessoas. 
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limpa, é uma energia barata, com retorno de 
investimento relativamente, curto, eu estou 

falando de 4 a 7 anos, isso passa muito rápido, 
então a mini e microgeração ela tem tudo para 
dar certo, é, ou você incentivando cada família, 

ou você indo pelas construtoras dando um 
desconto no alvará, no habites, você tem 

ferramentas, o selo verde é uma coisa ainda 
não muito divulgada, exercitada, mas é uma 
ideia interessante também, você cria créditos 

pra você se beneficiar . 

habites, você tem ferramentas, o selo 
verde é uma coisa ainda não muito 
divulgada, exercitada, mas é uma 

ideia interessante também, você cria 
créditos para você se beneficiar em 

várias operações financeiras, se você 
é um investidor em sustentabilidade, 
ou seja, você pode obter vendas de 

crédito de carbono. 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

O Quadro 3 trata do conhecimento por parte dos entrevistados quando se refere a 
apresentação de dados relacionados ao potencial de crescimento da micro e 
minigeração de Energia Solar no Estado do Ceará. 
 
Quadro 4 – Sugestões de políticas públicas que poderiam ser indicadas nas esferas federal, estadual 

e municipal 

Ancoragem 

O conhecimento do estágio de desenvolvimento desta temática no Ceará, principalmente no que 
se refere a políticas públicas que visem incentivar o uso desta fonte de energia e os desafios que 
precisam ser vencidos, torna-se relevante para auxiliar os governantes, poder legislativo e 
sociedade civil a identificar e planejar quais mudanças legais necessitam ser implantadas ou 
implementada com a finalidade de tornar esta fonte alternativa de energia mais utilizada no 
município, estado e país contribuindo para o desenvolvimento sustentável.  

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

a 

“Criação de um fundo de incentivo à produção 
de energia solar e outras tipologias renováveis. 

Linhas de financiamento na aquisição de 
equipamentos que levem a produção de 
energia e o uso da mesma. Políticas de 

incentivos a troca da energia elétrica pela 
energia solar e/ou eólica" 

Criação de um fundo de incentivo. 
Trabalhar linhas de financiamento. 

Incentivos a troca de energia elétrica 
pela energia solar e demais fontes 

renováveis. 

b 

“Acredito que o principal incentivo que devemos 
ter é a criação de linhas de crédito acessível. A 
melhor taxa que temos no mercado hoje para 

PF fica na faixa de 2,2% a.m. com prazo 
máximo de 36 meses. Isso acaba dificultado a 
aquisição dos equipamentos. Há um projeto de 

lei em andamento que prevê o uso do FGTS 
dos trabalhadores para aquisição de sistemas 

fotovoltaicos e aquecedor solar, com a 
aprovação desse projeto iria beneficiar muitos 

trabalhadores.  

Como sugestão podemos aproveitar ideias de 
outros municípios que já dão desconto no IPTU 
de residências com sistemas de energia solar 

instalado, e também acredito que todos os 
órgãos das três esferas do governo deviam 

Linhas de crédito acessível. 

Aprovação do uso do FGTS dos 
trabalhadores para investir em 

sistemas fotovoltaicos. 

Na esfera municipal rever a taxa de 
iluminação pública.  

Dar desconto no IPTU. 

Todos os órgãos das três esferas do 
governo deviam adquirir este tipo de 
sistema para instalação nos prédios 
públicos, dessa forma irá difundir a 

tecnologia e incentivar a aquisição por 
um número maior de pessoas. 

 

 

adquiri esse tipo de sistema para instalação nos 
prédios públicos”. 

c 

“Existe uma restrição hoje que equipamento 
importado não tem financiamento. O 

financiamento só é com equipamento nacional. 
O equipamento para você, que importa, você 
não consegue ter o financiamento, mas eu 
entendo que o financiamento seria uma 1ª 

iniciativa, pública para fomentar isso. A 2ª coisa 
que poderíamos, eu entendo que se houvesse 

uma grande divulgação, mostrar para as 
pessoas que o próprio governo podia bancar 

esse investimento e depois ir tendo um 
desconto na conta de energia. Você não está 

tendo um gasto, uma despesa, você está 
fazendo um investimento. E essa contribuição 

do governo viria através por exemplo de 
abatimento de imposto de renda, acho que 

existe várias formas, você pode dar um 
desconto no IPTU, você pode reduzir o Imposto 

de Renda. Você poderia ter por exemplo as 
construtoras já gerassem todos os prédios, as 

casas, os condomínios com energia solar, 
inclusive os prédios públicos, principalmente, 

onde uma das principais despesas dos órgãos 
públicos é a energia elétrica” 

O financiamento seria uma 1ª 
iniciativa pública para fomentar a 
disseminação da tecnologia de 

energia solar, porque existe uma 
restrição hoje que equipamento 

importado não tem financiamento. A 
2ª coisa é mostrar para as pessoas 
que o próprio governo podia bancar 
esse investimento e depois ir tendo 
um desconto na conta de energia. 
Essa contribuição do governo viria 

através por exemplo de abatimento de 
imposto de renda, acho que existe 
várias formas, você pode dar um 

desconto no IPTU, você pode reduzir 
o Imposto de Renda (IR), ou 
simplesmente, aí IPTU seria 

municipal, seria facilitar a comprar, a 
aquisição por parte das pessoas que 

nós teríamos, inclusive de baixa 
renda.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

No Quadro 4 apresenta-se uma análise por parte dos entrevistados sobre as 
sugestões de políticas públicas que poderiam ser indicadas nas esferas federal, 
estadual e municipal. 
 

Quadro 5 – Atualmente dificulta o desenvolvimento da energia solar no Brasil 

Ancoragem 

Embora a Energia Solar seja um ótimo investimento ainda se percebe que há atualmente muitas 
dificuldades para que ocorra uma maior disseminação desta tecnologia. 

Entre. Resposta Ideia central da resposta 

a 

" A falta de incentivo no financiamento de 
projetos de eficiência energéticas, seja para uso 

residencial ou comercial. A elevada carga 
tributária ainda inserida nestes equipamentos " 

 

A falta de investimento no 
financiamento de projetos de 

eficiência energética. A elevada carga 
tributária inserida nestes 

equipamentos e na energia gerada. 

b 

" O primeiro fator é cultural, pois energia solar é 
um investimento com retorno em 5-7 anos. 
Quando falamos sobre esse prazo para as 
pessoas elas acabam achando que é muito 

tempo, e ignoram que a vida útil dos 
equipamentos é longa, as placas solares por 

exemplo têm garantia de 25 anos. 

Vários fatores dificultam o 
desenvolvimento da Energia Solar no 
Brasil. O 1º fator é cultural, pois ao ser 

apresentado que o retorno do 
investimento é de 5-7 anos as 

pessoas acabam achando que é muito 
tempo, ignorando a vida útil dos 

equipamentos que é longa. 
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Muitas pessoas ainda não sabem que é 
possível produzir sua própria energia, então é 
importante que mídia divulgue essa tecnologia 
para que as pessoas tenham conhecimento, e 
busquem se tornar produtores da sua própria 

energia" 

Outro ponto a ser observado é que 
muitas pessoas ainda desconhecem 

que pode produzir sua própria energia. 

c 

 

“O investimento ainda é um pouco alto e pegou 
um momento que as pessoas estão receiosas 
em fazer investimentos, em função dessa crise 

política e financeira. Me parece um item 
prioritário para buscar alternativas”.  

O investimento ainda é um pouco alto. 

Como a energia é um dos maiores 
gastos das famílias, das empresas, 

inclusive do setor público, me parece 
um item prioritário para eu buscar 
alternativas e ela está aí na nossa 
conta, não é uma coisa que não é 

acessível, está a nossa conta. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O Quadro 5 relata o conhecimento dos entrevistados quando se refere a apresentação 
de dados referente ao que atualmente dificulta o desenvolvimento da Energia Solar 
no Brasil. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo atingiu seus objetivos, no momento em que se conceitua e se 
identifica as políticas públicas atuais de incentivo para energia solar existentes no 
Estado do Ceará e as sugestões e oportunidades para o incremento desta matriz 
também nas esferas municipal e federal.  

Diante de todo o cenário apresentado e do potencial que o Brasil e o Ceará têm em 
relação à energia solar, é possível constatar que o Estado do Ceará está 
demonstrando ações de incentivo a esta matriz energética e os números começam a 
justificar que as políticas estão trazendo resultados. Entretanto conforme as sugestões 
identificadas nos dados coletados, algumas políticas públicas poderiam ser estudadas 
e implementadas como novas linhas de financiamento com taxas de juros menores 
para pessoa física, a criação de um fundo de incentivo, a possibilidade de utilizar o 
FGTS para a instalação de placas, a instalação nos prédios públicos e um IPTU 
reduzido para os proprietários de imóveis que gerem energia. 

Mesmo com o incremento nesta matriz alternativa nos últimos anos, do total de 
energia produzida no Brasil, menos de 0,5% vem da fonte solar, portanto tem-se ainda 
um enorme caminho de oportunidades e de debates sobre como incentivar ainda mais 
esta matriz. O incentivo deve vir precedido de políticas que fortaleçam a matriz, tendo 
em vista que os principais acordos internacionais sobre o clima incentivam as fontes 
alternativas de energia limpa. A pesquisa possui limitação em função de levar em 
consideração apenas os atores atuantes no município de Juazeiro do Norte-CE, em 
função disso sugere-se novas pesquisas envolvendo, por exemplo, a capital do 
Estado do Ceará e outras capitais do nordeste para que sejam pesquisadas 
informações mais representativas desse setor que vem ganhando destaque.  

8. 7. REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
 
A aplicação de metodologias derivadas das análises sistêmicas tem se consolidado 
como importante instrumento de avaliação das condições dos mais diversos espaços 
da superfície terrestre. Sua abordagem permite a produção de conhecimentos 
abrangentes e integrados do meio, além de poder subsidiar projetos e ações de 
planejamento ambiental e territorial. Neste contexto, pode-se citar o estudo da 
fragilidade ambiental, a qual foi sistematizada por Ross (1994), a partir da proposta 
da Ecodinâmica de Tricart (1977). Como área de estudo para a investigação dos 
aspectos e das dinâmicas ambientais, bem como para uma posterior análise da sua 
fragilidade ambiental, selecionou-se o distrito do Pecém, pertencente ao município de 
São Gonçalo do Amarante - CE. Sua definição enquanto área da pesquisa se deu em 
função das intensas alterações no seu arranjo socioespacial por conta da instalação 
e operação do complexo industrial e portuário (CIPP), o qual vem provocando 
impactos não só na economia, como também nos recursos naturais. Sendo assim, o 
levantamento do quadro ambiental permitiu compreender sua diversidade de sistemas 
naturais, os quais encontram-se com suas funcionalidades ameaçadas pelas 
inserções antrópicas. Por sua vez, a discussão em torno da fragilidade ambiental 
proporcionou conhecer suas potencialidades de utilização, que em muito pode 
contribuir para o entendimento das relações sociedade – natureza do espaço avaliado. 
Palavras-chave: Pecém; Fragilidade ambiental; CIPP. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os estudos ambientais na atualidade têm gerado resultados cada vez mais precisos 
e satisfatórios ao considerar em suas análises a abordagem integrada e 
interdisciplinar dos componentes do meio e como a ação antrópica altera o quadro 
dos sistemas naturais. Tais trabalhos possibilitam propor medidas de uso racional dos 
espaços e a subsidiar projetos de gestão e planejamento ambiental e territorial.  
Para o desenvolvimento destes estudos tem sido comum o emprego do referencial 
geossistêmico, em que para este é indispensável considerar a ocupação humana, que 
tende a conduzir rupturas do equilíbrio ambiental e por consequência, as condições 
de instabilidade (Souza, 2000). Neste cenário, o conhecimento e a análise dos 
sistemas naturais compõem a base de planificação do desenvolvimento que visa a 
criar melhores condições e bem-estar para a sociedade. 
Diante do quadro apresentado, os estudos ambientais integrados apresentam-se 
como metodologia que permite a compreensão das interrelações e das 
interdependências dos elementos que constituem os sistemas sócio-naturais, em que 
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por meio dos estudos unificados das condições naturais, permitem entender sobre as 
dinâmicas do meio em que vive o homem e onde se adaptam os demais seres vivos 
(Souza; Oliveira; Granjeiro, 2002). Tais autores enfatizam a necessidade da análise 
das relações que ocorrem entre os elementos da natureza, em detrimento da 
abordagem fragmentada dos componentes ambientais.  
Para atingir os propósitos estabelecidos pelo referencial teórico-metodológico 
apresentado, pode-se empregar a análise da fragilidade ambiental, sendo esta 
concebida por Ross (1994), a partir dos princípios da Ecodinâmica, os quais foram 
sistematizados por Jean Tricart (1977). Segundo Ross, Fierz e Amaral (2008, p. 79) 
“o estudo da fragilidade ambiental é aplicado como uma técnica de planejamento, 
avaliação da evolução e adaptação do sistema natural às novas condições impostas 
pelo homem”. 
Nos ensinamentos de Santos e Ross (2012, p. 142) encontra-se as vantagens da 
abordagem do espaço seguindo essa metodologia, ao afirmarem que “a análise da 
fragilidade ambiental constitui importante instrumento de avaliação do meio físico-
natural, considerando, inclusive as transformações urbanas”. 
Outro aspecto ressaltado pelos autores supracitados é a utilidade destes estudos, em 
especial nos espaços urbanos, sendo assim, argumentam que constituem importante 
ferramenta ao planejamento ambiental e ordenamento do território, objetivando 
compatibilizar as atividades produtivas e culturais com a capacidade de suporte dos 
sistemas ambientais.  
A partir do exposto, este trabalho apresenta um ensaio sobre a aplicação da 
fragilidade ambiental no distrito do Pecém, apresentando sua caracterização 
ambiental, impactos dos recursos naturais e dinâmicas socioespaciais ensejadas pela 
instalação e operação dos empreendimentos do seu complexo industrial e portuário 
(CIPP). 

1.2. Localização e contextualização socioeconômica da área de estudo 

O distrito do Pecém com seus 110,3 Km2 de área, pertence ao município de São 
Gonçalo do Amarante, que por sua vez, integra a Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), na porção norte do Estado do Ceará (Figura 1). Distante cerca de 60 Km da 
capital, os principais acessos se dão pela rodovia federal BR-222 até o entroncamento 
desta com a rodovia estadual CE-422, bem como pela CE-241 e pela CE-085 (via 
estruturante). 
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A partir do exposto, este trabalho apresenta um ensaio sobre a aplicação da 
fragilidade ambiental no distrito do Pecém, apresentando sua caracterização 
ambiental, impactos dos recursos naturais e dinâmicas socioespaciais ensejadas pela 
instalação e operação dos empreendimentos do seu complexo industrial e portuário 
(CIPP). 

1.2. Localização e contextualização socioeconômica da área de estudo 

O distrito do Pecém com seus 110,3 Km2 de área, pertence ao município de São 
Gonçalo do Amarante, que por sua vez, integra a Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), na porção norte do Estado do Ceará (Figura 1). Distante cerca de 60 Km da 
capital, os principais acessos se dão pela rodovia federal BR-222 até o entroncamento 
desta com a rodovia estadual CE-422, bem como pela CE-241 e pela CE-085 (via 
estruturante). 

 

 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo 

(Fonte: Autores, 2017) 
 

De acordo com dados do censo de 2010 (IBGE), o núcleo urbano do distrito do Pecém, 
possui uma população de 2.711 habitantes, número superior em 18,52% em 
comparação com o censo de 2000. Originalmente composto por uma vila de 
pescadores, na atualidade sua ocupação se dá tanto pela população fixa, como pela 
flutuante, sendo está referente aos veranistas que frequentam suas casas de praia 
em períodos de férias, assim como pelos turistas. 
No aspecto econômico, as atividades agrícolas de subsistência e a pesca artesanal 
são as que mantém maior participação, mas que encontram-se em decadência, sendo 
estas agregadas as atividades comerciais e de serviços ligadas ao turismo (Ceará, 
2011; 2013). A instalação do porto (2002) e a consolidação do complexo industrial 
(2006 à 2013), são intervenções estatais que vem induzindo a expansão da metrópole 
para a zona oeste da RMF, como também apresentando transformações 
socioespaciais significativas no citado distrito (Figura 2), sobretudo aquelas ligadas a 
estrutura urbana (Borges, 2014). 
 

 
Figura 2: Configuração da sede urbana do distrito do Pecém 

(Fonte: Borges, 2014) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

A presente pesquisa pautou-se nas concepções da fragilidade ambiental, a qual 
possui suas bases teóricas, metodológicas e conceituais na análise ambiental 
integrada, sendo assim, discorrerá a seguir sobre algumas características desse 
enfoque metodológico. 
A análise ambiental integrada tem suas raízes teóricas pautadas na abordagem 
sistêmica, em que partindo da análise da integração dos fatores físicos, bióticos e 
socioeconômicos, proporciona o entendimento de questões pertinentes as dinâmicas 
socioambientais diversificadas, assim como das relacionadas ao planejamento 
ambiental e ordenamento do território. 
A análise geossistêmica, por sua vez, tem suas bases teóricas justificadas na Teoria 
Geral dos Sistemas (TGS), cujo critério fundamental considera as relações mútuas 
entre os componentes de um sistema, visando analisar o estado de interrelações e 
interdependências entre os sistemas naturais e humanos, procurando definir a 
sensibilidade e a resistência do ambiente.  
No tocante à Geografia Física, a análise geossistêmica consiste em uma base teórico-
metodológica capaz de gerar conhecimentos sobre as relações de interdependência 
entre os componentes naturais e antrópicos. Dentre as principais concepções dessa 
metodologia, pode-se citar as de Sotchava (1962), Bertrand (1972) e Tricart (1977). 
Referidas concepções consideram o pressuposto de que na natureza os fluxos e 
trocas de matéria e energia se dão de forma equilibrada, proporcionando assim, um 
equilíbrio dinâmico do meio, que pode ser alterado pelas intervenções antrópicas nos 
recursos ecológicos, o que pode provocar estados de desequilíbrios temporários e até 
permanentes (Ross, 1994; Santos, 2011). 
Dentre as abordagens que contribuíram para a consolidação destes estudos, destaca-
se a de Jean Tricart, por meio dos seus trabalhos publicados entre os anos de 1960 e 
1990, principalmente o denominado Ecodinâmica (1970), o qual em muito contribuiu 
no desenvolvimento da geomorfologia aplicada às questões ambientais (Ross; Fierz; 
Amaral, 2008). A partir dessa premissa, a análise do relevo adquire uma importância 
utilitária e como instrumento de interesse social, ao permitir sua aplicação em estudos 
de impactos ambientais, planejamento e gestão ambiental, dentre outras áreas de 
atuação que não permitiam uma aplicação eficaz dessa variável, quando esta era 
abordada de forma estática e imutável. 
Tendo em vista o exposto, percebe-se a valorização dos processos geomorfológicos, 
os quais Tricart utilizou como base para definir as Unidades Ecodinâmicas das 
paisagens, fundamentando-se na relação entre os processos pedogenéticos e 
morfogenéticos, em que geralmente este último é o elemento determinante e fator 
limitante dos ecossistemas. De acordo com o autor, tais unidades se caracterizam por 
possuir certa dinâmica do meio ambiente que tem repercussões mais ou menos 
imperativas sobre as biocenoses. 
Visando uma melhor organização, Tricart (1977) estabeleceu uma classificação 
dinâmica para as referidas unidades de paisagens, as quais correspondem as 
seguintes:  
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 Unidades Ecodinâmicas Estáveis – caracterizados pelo predomínio da 
pedogênese sobre a morfogênese, o modelado evolui lentamente, a cobertura 
vegetal é capaz de atenuar os processos erosivos ocasionando uma dissecação 
moderada (obs: condição de clímax); 

 Unidades Ecodinâmicas intergrades ou de transição – a pedogênese ora 
sobrepõe-se à morfogênese, ora o processo é contrário, exercendo-se de modo 
concorrente um sobre o outro. 

 Unidades Ecodinâmicas fortemente instáveis – há uma predominância da 
morfogênese sobre a pedogênese. Na dinâmica natural, é o fator determinante do 
sistema ao qual outros elementos estão subordinados. 

 
Tricart (op. cit.) justifica a aplicação das concepções acima nas questões relacionadas 
aos recursos naturais, pelo fato de permitirem a avaliação dos impactos antrópicos 
nos ecossistemas, constituindo assim, importante subsídio para a gestão dos recursos 
ecológicos. 
No entanto, em uma nova proposta apresentada em Tricart e Kiewietdejonge (1992), 
há uma diferença em relação a classificação anteriormente exposta, sendo assim, 
realizaram a exclusão da categoria dos meios intergrades/transição, em virtude da 
dificuldade de estabelecer esses ambientes. 
Essa nova proposição, a qual considera apenas os ambientes estáveis e instáveis, 
tem como base as concepções da EcoGeografia, em que de acordo com Ross, Fierz 
e Amaral (2008), possuí um viés muito agronômico-ambiental, que embora possua 
boa aplicabilidade para o planejamento agro-ambiental e regional-ambiental, não 
atende de forma eficiente os projetos que tem como objetivo o planejamento ambiental 
de forma mais abrangente, o qual necessita além das questões da natureza, abordar 
as dinâmicas da sociedade (cultura, economia, política etc). 
As limitações conceituais de Tricart (1977) que se traduziam como entraves aos 
estudos geográficos-ambientais voltados ao planejamento, foram questões que 
despertaram em Ross (1994) a necessidade de definir novos critérios para definir as 
Unidades Ecodinâmicas, classificando-as em estáveis, quando em equilíbrio dinâmico 
e as instáveis, aquelas modificadas pelas intervenções antrópicas; já as 
intergrades/transição foram desconsideradas pela dificuldade de identificação. 
Partindo dessas concepções, dividiu tais classes em diferentes graduações, as quais 
denominou de níveis de fragilidade. 
Objetivando explorar tais conceitos no planejamento ambiental, Ross (op. cit.) os 
ampliou, propondo assim as Unidades de Fragilidade Instáveis/Emergentes, bem 
como as Unidades de Fragilidade Estáveis/Potenciais, em que estas duas categorias 
possuem variados graus de fragilidade, desde muito fraca até muito forte. Tais 
unidades podem ser caracterizadas como sendo: 
Unidades de Fragilidade Potenciais: refere-se aos ambientes estáveis, nos quais o 
equilíbrio dinâmico não foi alterado pelas atividades humanas. No, entanto, apesar de 
sua estabilidade, possuem certa instabilidade devido “as suas características naturais 
e sempre provável e possível inserção humana” (Ross; Fierz; Amaral, 2008, p. 73).  
Unidades de Fragilidade Emergente: são consideradas como sendo os ambientes 
fortemente instáveis, em que houve rupturas nas condições de equilíbrio dinâmico, 
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em que mesmo sendo naturalmente frágeis, seus arranjos são mais definidos pelas 
intervenções antropogênicas que atuam de forma intensa na dinâmica ambiental. 
Cabe destacar que essas redefinições conceituais elaboradas por Ross (1994) a partir 
das proposições de Tricart (1977), foram realizadas para atender a pesquisas voltadas 
a bacias hidrográficas e em áreas urbanas com problemas de inundação, constituindo 
assim, em instrumento destinado a subsidiar o planejamento ambiental. 
Desta forma, considera-se que foi esse reajustamento da proposta original dos 
estudos ecodinâmicos, que despertou em Ross (op. cit, p. 73) 
 

a percepção dos diferentes níveis de fragilidade dos sistemas ambientais e 
as características naturais de um lado e de outro o potencial de uso soció-
econômico dos recursos naturais. Assim surgiu a concepção de fragilidade 
ambiental, com análises integradas das relações sociedade-natureza, onde 
se admite como princípio lógico que os seres humanos são o centro das 
preocupações e que as questões ambientais são antes de tudo sócio-
culturais. 

 
Para alcançar os resultados advindos da aplicação desta metodologia são 
necessários estudos básicos do relevo, solo, subsolo, do uso da terra e do clima, os 
quais se apoiam em pesquisa de campo e de gabinete. A análise dessas variáveis em 
conjunto com essas etapas permite a elaboração de produtos cartográficos temáticos 
(geomorfologia, geologia, solos etc) (Ross, 1994). 
Ressalta-se a importância da carta geomorfológica para a produção do mapa final (de 
fragilidade ambiental), no entanto, cabe reforçar que a análise da fragilidade só é 
possível com a avaliação dos componentes de forma integrada, já que o enfoque 
metodológico é baseado em uma perspectiva sistêmica, em que “parte do pressuposto 
de que na natureza a funcionalidade é intrínseca, envolvendo as componentes físicas, 
bióticas e socioeconômicas” (Ross, 1995 apud Santos; Ross, 2012, p. 134). 
Como já tratado anteriormente, a aplicação da metodologia da fragilidade ambiental, 
configura-se como uma técnica voltada ao planejamento ambiental, como é o caso 
daqueles estudos que tem nas bacias hidrográficas como unidades de análise da 
superfície.  
Sendo assim, a utilização da fragilidade ambiental nos espaços urbanos apresenta 
dificuldades de aplicação, como observado por Santos (2011, 2012) ao perceber que 
os parâmetros utilizados na proposta original não se enquadravam em sua 
investigação, que correspondia a uma área altamente urbanizada, o município de 
Fortaleza – CE. Logo, foi preciso adaptar as variáveis para que considerassem as 
especificidades do sítio urbano investigado, com isso, propôs uma classificação da 
fragilidade para ambientes urbanos.  

3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO DISTRITO DO PECÉM  

Conhecer as características dos recursos naturais de determinada área constitui 
tarefa essencial que não pode se limitar apenas ao levantamento dos componentes 
de forma isolada, como ocorre nos inventários. Sendo assim, deve-se buscar abordar 
as variáveis de forma integrada, como propõe as metodologias baseadas na análise 
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ambiental integrada (Ecodinâmica, vulnerabilidade e fragilidade ambiental etc). Essas 
concepções são bem discutidas por Santos (2011, p. 35-34) ao afirmar que  
 

Na Análise Ambiental Integrada, não se pode restringir o estudo da natureza 
à compreensão isolada de cada um dos componentes do meio físico. É 
preciso pautar-se numa perspectiva integrada do meio ambiente, visando à 
compreensão das inter-relações dos seus componentes.  

 
Destaca ainda que essa metodologia não é uma crítica ou negação aos estudos 
setorizados, ao contrário, defende é que é por meio das análises setoriais que 
consegue-se compreender a organização dos componentes geoambientais. Logo, se 
fará a seguir a caracterização dos componentes geoambientais da área de estudo, 
com o intuito de conhecer suas características físicas e bióticas, além de se configurar 
como procedimento base para a análise da fragilidade dos ambientes naturais e 
antropizados. 

3.1. Geologia 

O distrito do Pecém apresenta uma diversidade geológica que pode ser observada 
pela natureza dos seus litótipos, os quais variam de sedimentares (a exemplo da 
Formação Barreiras) a metamórficos e cristalinos (como no caso do Complexo Ceará 
– Unidades Canindé e Independência). Mais detalhes das unidades geológicas 
encontradas na área de estudo pode ser conferido na coluna litoestratigráfca abaixo 
(Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Unidades geológicas do distrito do Pecém 

(Fonte: Adaptado de Montenegro Júnior et al., 2014) 
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De acordo com a figura acima, são observados na área diferentes classes 
litológicas, desde sedimentos clásticos praiais, aluvionares, dunas e clásticos 
Barreiras, até a ocorrência de rochas cristalinas, representadas por gnaisses, 
migmatitos, fonolitos e granitos. 

3.2. Geomorfologia 

Na a área de estudo há ocorrência de três unidades geomorfológicas, a saber: planície 
litorânea, tabuleiros e depressão sertaneja; as quais apresentam diferentes feições de 
modelado. A seguir, se fará breves considerações sobre cada unidade e a 
identificação de suas respectivas feições morfológicas. 
Planície Litorânea: Ocupa uma faixa relativamente estreita que se expande, 
preferencialmente, no sentido NW-SE ao longo do litoral. Ela se estreita em 
determinados trechos onde os sedimentos da Formação Barreiras formam altos 
topográficos na faixa praial e que representam setores terminais das vertentes dos 
tabuleiros. Essa unidade geomorfológica é constituída por sedimentos quaternários, 
que após sofrerem influencias dos processos marinhos, eólicos e fluviais, dão origem 
a diferentes feições, como planícies flúvio-marinhas, flúvio-lacustres, lacustres, as 
praiais e campo de dunas (móveis, fixas e semi-fixas). 
Tabuleiros: Apresentam-se dispostos à retaguarda da planície litorânea, contactando 
para o interior, praticamente sem ruptura topográfica, com a depressão sertaneja. A 
penetração dos tabuleiros para o interior atinge, em média, 20km. São constituídos, 
basicamente, pelos sedimentos da Formação Barreiras e têm altitudes variáveis em 
torno de 30 – 40m. Raramente ultrapassam o nível de 60m. A área dos sedimentos 
mencionados evidencia-se como uma rampa suavemente inclinada para o litoral com 
declives que não superam a classe de 5%. 
Depressão Sertaneja: Na área de estudo, esta unidade está localizada na porção 
meridional, partir do contato entre os depósitos da Formação Barreiras na superfície 
dos tabuleiros e os terrenos do embasamento cristalino. Assim, apresenta-se como 
uma vasto compartimento de relevo com altitudes médias variando de 60 – 80 m. Suas 
principais características são: acentuadas variações litológicas, revestimento 
generalizado por caatingas, ocorrência frequente de chãos pedregosos, deficiente 
capacidade de erosão linear em face da intermitência sazonal dos cursos d’água, 
justificando a pequena amplitude altimétrica entre os interflúvios e os fundos de vales; 
ocorrência dispersa de morros residuais e de cristas nos setores de rochas mais 
resistentes; ocorrência eventual de áreas sazonalmente inundáveis (Montenegro 
Júnior et al., 2014). 
Na definição da fragilidade ambiental o relevo ganha papel de destaque, por conta de 
seu papel como elemento integrador com as demais componentes ambientais, bem 
como com as intervenções da sociedade (Santos, 2011). Em sua proposta de 
fragilidade ambiental, Ross (1994) afirma que para sua definição é preciso utilizar 
como parâmetro a matriz dos índices de dissecação do relevo, quando for o caso de 
escalas médias e pequenas, já quando em análises que envolvem maior nível de 
detalhamento, deve-se empregar classes de declividade. 
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Tabuleiros: Apresentam-se dispostos à retaguarda da planície litorânea, contactando 
para o interior, praticamente sem ruptura topográfica, com a depressão sertaneja. A 
penetração dos tabuleiros para o interior atinge, em média, 20km. São constituídos, 
basicamente, pelos sedimentos da Formação Barreiras e têm altitudes variáveis em 
torno de 30 – 40m. Raramente ultrapassam o nível de 60m. A área dos sedimentos 
mencionados evidencia-se como uma rampa suavemente inclinada para o litoral com 
declives que não superam a classe de 5%. 
Depressão Sertaneja: Na área de estudo, esta unidade está localizada na porção 
meridional, partir do contato entre os depósitos da Formação Barreiras na superfície 
dos tabuleiros e os terrenos do embasamento cristalino. Assim, apresenta-se como 
uma vasto compartimento de relevo com altitudes médias variando de 60 – 80 m. Suas 
principais características são: acentuadas variações litológicas, revestimento 
generalizado por caatingas, ocorrência frequente de chãos pedregosos, deficiente 
capacidade de erosão linear em face da intermitência sazonal dos cursos d’água, 
justificando a pequena amplitude altimétrica entre os interflúvios e os fundos de vales; 
ocorrência dispersa de morros residuais e de cristas nos setores de rochas mais 
resistentes; ocorrência eventual de áreas sazonalmente inundáveis (Montenegro 
Júnior et al., 2014). 
Na definição da fragilidade ambiental o relevo ganha papel de destaque, por conta de 
seu papel como elemento integrador com as demais componentes ambientais, bem 
como com as intervenções da sociedade (Santos, 2011). Em sua proposta de 
fragilidade ambiental, Ross (1994) afirma que para sua definição é preciso utilizar 
como parâmetro a matriz dos índices de dissecação do relevo, quando for o caso de 
escalas médias e pequenas, já quando em análises que envolvem maior nível de 
detalhamento, deve-se empregar classes de declividade. 
 
 
 

 

 

3.3. Clima 

Para a análise deste componente utilizou-se dos dados de precipitação pluviométrica 
(1974 à 2015) fornecidos pela Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME) do 
posto da sede municipal de São Gonçalo do Amarante.  
Mediante o tratamento dos dados, constatou-se que o referido município apresenta 
média pluviométrica de 1.013 mm, isto considerando o período analisado. Diante de 
tal observação, pode-se afirmar que a área de estudo apresenta uma média 
pluviométrica superior ao do Estado do Ceará, o qual apresenta precipitação média 
anual de 874,90 mm (Barreto; Santos; Cruz, 2012). 
Observou-se ainda que os anos mais chuvosos do período analisado foram (em 
ordem decrescente): 1974 (2.200 mm), 1986 (2.096 mm) e 1985 (1.920 mm). Já os 
meses com maiores volumes de chuva correspondem aos de fevereiro, março e abril. 
Tal quadro demonstra que há períodos de intensa atuação dos sistemas atmosférico 
que atuam no período chuvoso, a saber: os VCAS (Vórtice Ciclônico de Ar Superior) 
e a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), de meso e grande escalas. 
Diante do exposto, o município de São Gonçalo do Amarante, por está situado na 
região nordeste do Brasil, está submetido as mesmas condições pluviométricas do 
restante das áreas do Estado do Ceará, que é de intensas variações de volumes totais 
de chuvas, tanto na escala anual como mensal. 
No entanto, deve-se ressaltar que o referido município apresenta melhores condições 
pluviométricas por está situado na faixa de clima tropical quente semiárido brando, 
além da influência de outros fatores, como a altitude e a proximidade do oceano, os 
quais influenciam as condições do clima local. 

3.4. Solos e cobertura vegetal 

O conhecimento das classes se solos e suas características proporcionam 
compreender suas potencialidades e limitações ao uso e ocupação, em especial 
quando se trata de atividades produtivas. Para Ross, Fierz e Amaral (2008), os 
estudos dos solos contribuem tanto para a avaliação da potencialidade agrícola (sua 
aptidão ou capacidade de uso), como também em auxiliar na análise da fragilidade 
dos ambientes face as atividades agro-pecuária. 
Já a cobertura vegetal, além de seu papel de proteger os solos contra os processos 
erosivos, bem como de suporte para a fauna, favorecer a pedogênese e a estabilidade 
do ambiente, bem como outras condições a ela inerentes, dá a esse componente o 
status de vaiável âncora, assim como as formas de relevo, para definir as Unidades 
de Fragilidade ambiental. 
Para a área de estudo, considerando a escala de análise (média), identificou-se as 
seguintes classes de solos, os quais serão descritos em seguida: Argissolos 
Vermelho-Amarelo, Planossolos e os Neossolos Quartzarênicos.  
Referente a vegetação, constata-se a presença das seguintes unidades 
fitoecológicas: Complexo vegetacional litorâneo, Mata de tabuleiro e Caatingas. 
Tendo em vista a intrínseca relação entre os solos, a cobertura vegetal e o relevo, o 
quadro abaixo sintetiza essas interações (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Unidade fitoecológica, classe de solos e padrões de relevo 
Unidade Fitoecológica Classes de Solos Formas de relevo 

Complexo Vegetacional 
Litorâneo 

Neossolos Quartzarênicos Planicíe Litorânea e Tabuleiros 
pré-litorâneos 

Argissolos Vermelho-Amarelos 

Mata de Tabuleiro Argissolos Vermelho-Amarelos Tabuleiros pré-litorâneos 

Caatingas Argissolos Vermelho-Amarelos 
e Planossolos 

Depressão Sertaneja 

Fonte: Adaptado de Santos (2011) 

 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO DISTRITO DO PECÉM 

O Distrito do Pecém vem passando nos últimos anos por intensas transformações em 
seus aspectos espaciais, ambienteis, econômicos e sociais, os quais são provocados 
pelas atividades produtivas como o turismo e a expansão urbana (especulação 
imobiliária), mas principalmente por conta da implantação do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP). Tal empreendimento, que também conta com parte da 
sua área no município de Caucaia, representa um dos maiores investimentos do 
Governo do Estado do Ceará com o intuito de modernizar sua cadeia produtiva e 
assim aumentar a participação do setor industrial na economia. 
De acordo com Rocha (2014, p. 65) “o CIPP se configura como uma estrutura 
complexa e moderna que objetiva tornar o Ceará competitivo em relação aos demais 
espaços, inserindo o estado na nova economia global”. Afirma ainda que são a 
siderúrgica, a refinaria e as termoelétricas os seus principais projetos. 
Conforme o autor supracitado, a influência deste grande empreendimento é tanto que 
foi ele o responsável pela inserção do município de São Gonçalo do amarante na 
Região Metropolitana de Fortaleza. 
Como o presente trabalho enfoca mais os aspectos ambientais, será apresentado os 
principais impactos oriundos da implantação e consolidação do CIPP. Sendo assim, 
tem-se como principais impactos cumulativos ocasionados pelas indústrias, conforme 
Meireles, Brissac e Schettino (2012): a impermeabilização dos solos, extinção e 
fragmentação dos sistemas hídricos, desmatamento de extensas áreas, danos 
paisagísticos, comprometimento da biodiversidade, danos socioambientais às 
comunidades tradicionais.  
Esses danos também foram sistematizados por Landim Neto (2013, p. 124), onde cita 
que  
 

A implantação das indústrias provoca o deslocamento de parte dos índios 
para assentamentos de acesso difícil às diversidades de paisagens, 
ecossistemas e recursos naturais. Os sistemas ambientais são fortemente 
impactados pela fragmentação e extinção das áreas úmidas, desmatamento, 
impermeabilização do solo, incremento dos processos erosivos, aumento de 
vias de acesso, trânsito de veículos pesados, lançamento de efluentes 
industriais, entre outros. 
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Este breve panorama demonstra quão intensas são as dinâmicas no distrito do 
Pecém, principalmente em virtude da operação dos projetos de seu complexo 
industrial, o qual produz transformações não só nos aspectos econômicos e sociais, 
mas principalmente nos sistemas ambientais e nas comunidades no entorno. 

5. PROPOSTA PARA ESTUDOS DA FRAGILIDADE AMBIENTAL DO DISTRITO 
DO PECÉM 

Partindo do exposto nos tópicos sobre a caracterização dos componentes ambientais 
e dos processos de degradação dos recursos naturais da área de estudo, percebe-se 
a necessidade do desenvolvimento de estudos que permitam a integração dos 
aspectos biofísicos e sociais com o intuito de se ter um quadro mais amplo das 
dinâmicas que ocorrem, para que possa subsidiar ações de planejamento e 
ordenamento ambiental e territorial. 
Para atingir esses propósitos a análise da fragilidade ambiental surge como uma 
metodologia eficiente para analisar essas questões, em que tendo em vista as 
particularidades da área de investigação, a qual vem passando por intensas 
transformações em sua dinâmica espacial, social e ambiental, é imprescindível que 
se planeje as inserções antrópicas, de modo que considerem as potencialidades dos 
recursos, bem como suas fragilidades (Ross, 1994).  
Santos (2011) reforça o potencial dessa metodologia ao afirmar que sua finalidade é 
fornecer a análise dos componentes ambientais de forma integrada, em que a partir 
da identificação dos ambientes e suas fragilidades ambientais e emergentes, 
proporcionam definir diretrizes a serem implementadas nos espaços físico-territorial.  
Logo, dentro do contexto analisado, a fragilidade ambiental apresenta-se como 
importante instrumento de subsidio ao ordenamento e planejamento territorial, 
considerando-se que “os seres humanos são o centro das preocupações e que as 
questões ambientais são antes de tudo sócio-culturais” (Ross; Fierz; Amaral, 2008, p. 
73). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento das informações ambientais, sociais e econômicas da área de estudo, 
permitiu constatar a diversidade dos seus recursos naturais, os quais encontram-se 
fortemente degradados, principalmente por conta das atividades industriais 
desenvolvidas na região do CIPP. 
Por sua vez, a discussão realizada em torno da metodologia da fragilidade ambiental, 
permitiu vislumbrá-la como uma técnica eficiente para compreensão das dinâmicas 
naturais, além de seu potencial para o planejamento ambiental. 
Dito isto, o projeto de pesquisa que se encontra em desenvolvimento utilizando-se 
desse referencial teórico-metodológico proporcionará compreender de forma mais 
abrangente as dinâmicas naturais e como os sistemas ambientais e unidades de 
fragilidade ambiental se relacionam com aspectos sociais, principalmente no tocante 
a segurança hídrica doméstica das comunidades. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma análise técnica acerca das 
incongruências no processo de criação e delimitação do Parque Estadual das 
Carnaúbas e dos danos causados pelo Decreto nº 29.991/2009, que juntos 
impossibilitam a consolidação territorial da Unidade de Conservação de Proteção 
Integral. A análise também apresenta subsídios técnicos e uma proposta de 
redefinição dos limites do Parque Estadual, como alternativa fundamental ao processo 
de consolidação territorial e efetividade de gestão da Unidade de Conservação. 

Palavras-chave: Redefinição; Limites; Efetivação; Parque; Carnaúbas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estabelecimento de áreas naturais protegidas é reconhecido como uma das       
estratégias mais eficientes, se não a mais importante, na contenção da chamada crise 
da biodiversidade é o que afirma Katya (apud Balford et al., 2002). E segundo 
Terborgh e Schaik (2001), apenas penas cerca de 5% da biodiversidade do planeta 
está protegida de Forma real e formal. A Constituição Federal de 1988 no artigo 225, 
§1º impõe ao poder público a obrigação de definir em todas as unidades da federação 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade de seus atributos que justificam sua proteção. 
A Lei n°9.985, de 18 de julho de 2000 regulamentou o artigo 225,§1º, incisos I, II, III e 
VII da Carta Magna e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC. Trata-se do arcabouço legal da conservação da natureza no País, que      
juntamente com a Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política     
Nacional do Meio Ambiente disciplinam os objetivos da conservação e manejo     
sustentável dos recursos ambientais direcionadas às Unidades de Conservação. 
Subsidiariamente, a Lei n°14.950, de 27 de junho de 2011, institui o Sistema         
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma análise técnica acerca das 
incongruências no processo de criação e delimitação do Parque Estadual das 
Carnaúbas e dos danos causados pelo Decreto nº 29.991/2009, que juntos 
impossibilitam a consolidação territorial da Unidade de Conservação de Proteção 
Integral. A análise também apresenta subsídios técnicos e uma proposta de 
redefinição dos limites do Parque Estadual, como alternativa fundamental ao processo 
de consolidação territorial e efetividade de gestão da Unidade de Conservação. 

Palavras-chave: Redefinição; Limites; Efetivação; Parque; Carnaúbas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estabelecimento de áreas naturais protegidas é reconhecido como uma das       
estratégias mais eficientes, se não a mais importante, na contenção da chamada crise 
da biodiversidade é o que afirma Katya (apud Balford et al., 2002). E segundo 
Terborgh e Schaik (2001), apenas penas cerca de 5% da biodiversidade do planeta 
está protegida de Forma real e formal. A Constituição Federal de 1988 no artigo 225, 
§1º impõe ao poder público a obrigação de definir em todas as unidades da federação 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade de seus atributos que justificam sua proteção. 
A Lei n°9.985, de 18 de julho de 2000 regulamentou o artigo 225,§1º, incisos I, II, III e 
VII da Carta Magna e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC. Trata-se do arcabouço legal da conservação da natureza no País, que      
juntamente com a Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política     
Nacional do Meio Ambiente disciplinam os objetivos da conservação e manejo     
sustentável dos recursos ambientais direcionadas às Unidades de Conservação. 
Subsidiariamente, a Lei n°14.950, de 27 de junho de 2011, institui o Sistema         
Estadual de Unidade de Conservação - SEUC e a Instrução Normativa n°01, de 20 de 

 

 

agosto de 2014, disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a criação de 
Unidade de Conservação estadual do Estado do Ceará. Ante o exposto, ressalte o 
disposto no art. 22 da Lei do SNUC, em especial o capitulo IV, §2º, o qual           
determina que “a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de 
estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a         
dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 
regulamento”. 
No caso em tela (Figura 1), os estudos para a criação do Parque Estadual das 
Carnaúbas, foram realizados em 2005, sob a responsabilidade da empresa 
Geoconsult – Consultoria, Geologia e Meio Ambiente, sendo coordenado por uma 
multidisciplinar, composta por técnicos da Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente – SEMACE. O Parque foi criado através do Decreto n°28.154, de 15 de      
fevereiro de 2006, localiza-se na Bacia Hidrográfica do Coreaú. Uma pequena área 
da Unidade de Conservação compreende as nascentes e principais afluentes do Rio           
Timonha/Ubatuba. As Sub-bacias destes dois rios são afluentes do Sistema Estuarino 
Timonha/Ubatuba, que ocupa uma área de 2.165 km2. 
 

 

Figura 1 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas com base no Decreto n°28.154/2006 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 

 

A Unidade de Conservação encontra-se em meio a um conjunto de unidades de 
conservação de categorias diferentes e não, próximas, justapostas e sobrepostas 
conforme figura abaixo. 
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Figura 2 – Localização do Parque Estadual das Carnaúbas em relação as demais UC’s da Região 

(Fonte: Google Earth/Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 

 

Dentre eles, 06 (seis) são federais, APA Serra da Ibiapaba, APA Delta de Parnaíba, 
Resex Marinha do Delta de Parnaíba, Parque Nacional de Ubajara e Parque         
Nacional de Sete Cidades. E próxima das UC's: APA Municipal de Maceio, APA    
Municipal de Tatajuba, APA Estadual da Lagoa de Jijoca, APA municipal de 
Jericoacara e Parque Nacional de Jericoacoara. Oportuno esclarecer, que embora 
ligadas territorialmente, não constituem um mosaico de Unidades de Conservação, 
uma vez que não há reconhecimento por ato do Ministério do Meio Ambiente. 
Entretanto, o formato de sua poligonal apresenta sérias incongruências que fazem 
questionar a localização e abrangência da área da Unidade de Conservação, uma vez 
que, áreas mais relevantes quanto a preservação ficou à margem da Unidade de 
Conservação e outras, com longo histórico de ocupação e degradação, constituem a 
área do Parque Estadual, o que diverge dos objetivos de categoria de Proteção 
Integral. Em ordem cronológica, estão os dispositivos legais, associados ao processo 
de criação do referido Parque Estadual: Resolução n°19, de 22 de dezembro de 2005; 
o Decreto n°28.154, de 15 de fevereiro de 2006; o Decreto n°28.199, de 10 de abril 
de 2006; o Convênio n°01, 12 de fevereiro de 2008 e o    Decreto n°29.991, de 10 de 
dezembro de 2009. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia científica pode ser compreendida, de forma resumida, como a soma de 
técnicas e processos empregados na realização de uma pesquisa, sendo que as 
técnicas corresponderiam às atividades sistematizadas e racionais que permitem   
alcançar os objetivos, delineando o caminho metodológico a ser seguido (Marconi; 
Lakatos, 2003). Nesse sentido, foram duas técnicas empregadas nessa pesquisa: 

2.1. Documentação Indireta 

Refere-se ao levantamento de dados em fontes primárias e secundárias através de     
Pesquisa documental realizada nos arquivos dos estudos realizados na região, onde 
foi possível ter acesso aos Estudos Técnicos para Subsidiar a Criação de Unidade de 
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Conservação de Proteção Integral, no Bioma Caatinga, ao Noroeste do Estado do 
Ceará – GEOCONSULT, Plano de Manejo do Parque Estadual das Carnaúbas (não 
publicado), resultado do Convênio entre a SEMACE e o IEPRO – Universidade 
Estadual do Ceará, Relatório da Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de 
Contas do estado do Ceará - TCE, com os objetivos de avaliar a efetividade da       
implementação das UPIs e se o modelo de gestão assegurava sua sustentabilidade. 
Também foram utilizados atos normativos e a legislação federal e estadual vigente, 
imagens de satélite, além de diversos mapas temáticos. 
Já no que se refere a Pesquisas Bibliográficas: basearam-se no levantamento, 
localização, fichamento e, por fim, análise e interpretação de obras pertinentes ao 
tema, a partir de três eixos principais: Efetividade de gestão e manejo de unidades de 
conservação, Caracterização da área de estudo e Interpretação ambiental. 

2.2. Documentação Direta 

Corresponde ao levantamento de dados no próprio local, em 2012 a partir das      
vistorias e visitas técnicas realizadas de três formas distintas pelo gestor do Parque 
do Estadual das Carnaúbas, são elas: a pé nas trilhas que dão acesso ao Parque e 
no interior do mesmo. Com a utilização de veículos motorizados tipo 4x4 e           
motocicleta no entorno nas vias carroçáveis, além de um sobrevoo. As vistorias em 
campo, com a ajuda dos dados já coletados, permitiram identificar as áreas e        
atividades conflituosas com a categoria da Unidade de Conservação. Dessa forma, as 
atividades passaram a ter o objetivo de identificar e compreender em campo as 
delimitações dando assim maior ênfase na necessidade de redefinição da Poligonal 
do Parque Estadual das Carnaúbas, bem como identificar, georreferenciar e fazer o 
registro fotográfico dos atrativos, sistemas ambientais, geografia, paisagens e       
população existente dentro da poligonal e no entorno da unidade de conservação. 
A partir dessas técnicas e de discussões iniciadas ainda em 2012 com a participação 
dos gestores das outras Unidades de Conservação Estaduais, e atualmente com a              
contribuição dos gestores ambientais da Célula de Conservação da Diversidade    
Biológica – CEDIB e dos técnicos de geoprocessamento da CETIC, sob a            
coordenação do gestor do Parque, foi possível correlacionar os dados obtidos, o que 
oportunizou o entendimento mais aprofundado e contextualizado da área de estudo e 
da identificação das inconsistências da poligonal do Parque, foi possível           
posteriormente, elaborar mapas com uma proposta de poligonal para unidade de 
conservação, utilização de imagens de satélite do Google Earth e do programa    
ArcGis, empregados na pesquisa (área de estudo, localização dos alvos de         
conservação e potencialidades), os quais tiveram a colaboração de um especialista 
em geoprocessamento, tendo como referência a base cartográfica obtida durante a 
pesquisa documental. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Da efetividade de implantação do Parque Estadual das Carnaúbas 

Evidencia-se que a simples criação de uma Unidade de Conservação pelo poder 
público não acarretará na automática proteção de sua biodiversidade, e sim com a 
sua efetiva implementação, com níveis de manejo adequados. No entanto, o Ato de 
Criação do Parque, atrelado a sua geografia de difícil acesso, tiveram um importante 
papel em sua preservação, mesmo diante de sua problemática, garantindo o mínimo 
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de proteção desejável, o qual foi suficiente para assegurar ao Parque Estadual das 
Carnaúbas, o status de Unidade de Conservação mais completa em atrativos e 
serviços ambientais, apesar de ser a menos conhecida e de difícil acesso, por possuir 
dentro de seus limites serra, com áreas ainda intocadas pelo homem situadas em um 
dos locais mais inóspitos do Estado. A dificuldade de efetivar a proteção do Parque 
resulta de inconsistências e contradições evidenciadas em pontos cruciais do 
processo de criação identificadas nos estudos que subsidiaram a criação, com ênfase 
na delimitação da poligonal, que divergem diretamente com seus objetivos de criação 
e geram entraves no processo de desapropriação da unidade de conservação, 
contribuindo de forma direta com a impossibilidade de consolidação territorial da 
Unidade de Conservação Estadual. 

3.2. A Poligonal da Unidade de Conservação não apresentou fundamentos 
técnicos que justifiquem o formato e abrangência e excluiu Áreas Prioritárias 
para conservação com grande expressividade biológica 

O Parque Estadual das Carnaúbas, de acordo com o Decreto n°28.154/2006, tem uma 
área de 10.005,0483 hectares e um perímetro de aproximadamente 122,86km, 
evidenciando uma poligonal extremamente irregular com uma área pequena e um 
perímetro muito grande. Cabe ressaltar, que a irregularidade no desenho da          
poligonal da Unidade de Conservação além de dificultar a gestão da área protegida 
favorece a influência do efeito de borda que são as modificações nos parâmetros 
físicos, químicos, biológicos e antropogênicas nas imediações do Parque das      
Carnaúbas. O efeito de borda afeta diretamente a biota e reduz quantitativa e      
qualitativamente a biodiversidade representando sérios riscos à gestão e proteção do 
Parque Estadual. O desenho da poligonal, em especial na Serra de Ubatuba, 
aparentemente obedeceu em sua maior parte, a cota 600m de altitude, excluindo 
áreas com características ambientais relevantes localizados em seu entorno, como as 
encostas da Serra de Ubatuba e Serra das Flores. Oportuno observar, que em alguns 
dos trechos essa delimitação dificulta seriamente a gestão dessa área, pois é quase 
impossível a identificação e instalação de marcos legais, como cercas e       
sinalização, assim como seu monitoramento. Visivelmente, seu desenho, exclui   
áreas de vegetação primitiva nas encostas que ligam a serra ao sertão.  

3.3. A Área do Parque Estadual das Carnaúbas, situada na depressão sertaneja, 
não expressa seus objetivos de criação e apresenta sérios pontos de pressão 
antrópica. 

O Decreto n°28.154/2006 apresenta uma poligonal extremamente irregular com áreas 
em acelerado estagio de degradação ambiental, devido às ações antrópicas e outras 
em processo de desertificação. Oportuno observar, que foram incluídas áreas com 
significativo adensamento populacional, com estruturas oriundas de políticas públicas, 
tais como: cemitério, estradas, fiações e posteamentos de energia elétrica e cisternas 
de placas, sendo que algumas dessas foram implantadas após a criação da Unidade 
de Conservação, conforme Figura 3.  
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Figura 3 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas Decreto n°28.154/2006 e Decreto 
nº29.991/2009 com localização de residências 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 

 

Foram identificados 59 (cinquenta e nove) imóveis constituídos, majoritariamente de 
residências habitadas e no corredor estreito da poligonal, trecho que liga as áreas da 
serra e sertão foi encontrado 1 (um) cemitério. Ainda, merece destaque a existência 
de estradas vicinais na área do Parque, situadas na depressão sertaneja junto com 
uma estrada principal que liga a sede do município de Granja-CE ao Distrito de 
Timonha. Se utilizarmos como referência o Decreto de Utilidade Pública nº 
29.991/2009, o número de imóveis aumenta para aproximadamente 260, incluído 02 
escolas e 03 cemitérios. No zoneamento do plano de manejo foi identificado que 
apenas pequenas áreas com adensamento de carnaubais foram contempladas em 
sua poligonal. 

3.4. Exclusão da maior parte das nascentes e mananciais abastecedores dos 
principais distritos e comunidades do entorno do Parque Estadual das 
Carnaúbas 

A exclusão das encostas das serras da poligonal do Parque excluiu as principais         
nascentes dos mananciais que compõem as bacias dos rios Timonha e Ubatuba            
responsáveis pelo abastecimento direto de pelo menos 5 (cinco) grandes distritos e 
outras pequenas comunidades que tem na água proveniente desta serra a única fonte 
de abastecimento. Dentre os principais distritos estão: Santa Terezinha, Ubatuba, 
Adrianópolis, Ibuaçú, Timonha e as comunidades de: Palmeiras, Ibuaçú velho, 
Tuncuns, São José. Cabe enfatizar, que a exclusão dessas áreas de um      regime 
especial de proteção põe em risco direto as comunidades que dependem destes 
mananciais, assim como manutenção dos ecossistemas da região, sendo a água um 
serviço ambiental essencial para o bem-estar da população local e         sistemas 
ambientais. 

3.5. Situação fundiária 

Em relação ao processo de regularização fundiária do Parque Estadual das         
Carnaúbas, em 2006, o Decreto nº 28.199, de 10 de abril de 2006, declarou de     
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utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis, com suas respectivas 
construções e benfeitorias, situados dentro da poligonal de delimitação da Unidade de 
Conservação. O Decreto Estadual n°29.991/2009 altera o Decreto Estadual 
nº28.199/2006, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação, uma 
área diferente da poligonal da Unidade de Conservação. Uma vez que, em 2006    
foram iniciadas indenizações com base no levantamento fundiário realizado no   
mesmo ano e posteriormente foram realizadas indenizações com base no              
levantamento fundiário realizado em 2008, o que levou ao pagamento de áreas em 
duplicidades e a impossibilidade de pagamentos de lotes por ocorrer sobreposição 
com lotes já pagos ainda em 2006. Esses fatores, atrelados a situação de que o     
levantamento fundiário dos imóveis não foi concluído, culminou com a                    
impossibilidade de regularização fundiária e consolidação territorial da Unidade de 
Conservação. 

3.6. Identificação de Áreas Relevantes e prioritárias para preservação 

Foram identificadas áreas situadas nas encostas da Serra da Ubatuba, cobertas por     
Caatinga ainda em estado primitivo, bem como a existência fragmentos de cerrado e 
Mata Atlântica com elevado grau de preservação em meio aos cânions existentes na 
Serra de Ubatuba e Serra das Flores, formando um imenso ecótono o qual sinaliza 
umas das regiões com maior biodiversidade do estado e que infelizmente, devido à 
dificuldade de acesso poucas pesquisas foram realizadas na região. As trilhas que 
dão acesso às porções mais elevadas do Parque Estadual das Carnaúbas, situadas 
na Serra da Ubatuba e as que dão acesso ao Parque através da Serra das Flores 
oferecem ao visitante todos os atrativos que se espera encontrar em uma Unidade de 
Conservação, tais como: Inúmeras cachoeiras, cânions e piscinas naturais, pinturas 
rupestres, cavernas e mais de 100 quilômetros de trilhas mapeadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mosaico com atrativos naturais como: trilhas, travessias, cachoeiras, piscinas naturais, 
sítios arqueológicos e cavernas, existentes no Parque Estadual das Carnaúbas e em seu entorno. 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 
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umas das regiões com maior biodiversidade do estado e que infelizmente, devido à 
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na Serra da Ubatuba e as que dão acesso ao Parque através da Serra das Flores 
oferecem ao visitante todos os atrativos que se espera encontrar em uma Unidade de 
Conservação, tais como: Inúmeras cachoeiras, cânions e piscinas naturais, pinturas 
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Figura 4 – Mosaico com atrativos naturais como: trilhas, travessias, cachoeiras, piscinas naturais, 
sítios arqueológicos e cavernas, existentes no Parque Estadual das Carnaúbas e em seu entorno. 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 

 

 

 

 

O conjunto destes inestimáveis atributos remete a necessidade de manter a Categoria 
“Parque” a Unidade de Conservação de modo a não excluir a população de seu 
entorno de usufruir destes atributos, ao mesmo tempo em que direciona a 
necessidade de preservação das áreas mais sensíveis e fundamentais a manutenção 
dos serviços ambientais nela existentes. 

3.7. Proposta de redefinição dos limites do Parque das Carnaúbas 

Após a realização de levantamento e análise documental dos Estudos Técnicos para 
Subsidiar a Criação de Unidade de Proteção Integral, no Bioma Caatinga, ao Noroeste 
do Estado do Ceará e de informações e obtidas através de inúmeras visitas em 
campo, com a realização de dois sobrevoos, imagens de satélites e a compilação 
destes dados pela equipe técnica da Célula da Conservação da Diversidade Biológica 
– CEDIB/ SEMA, e Setor de geoprocessamento/CETIC, foi possível identificar a área 
proposta para a realização dos estudos para a redefinição dos limites do Parque 
Estadual das Carnaúbas como mostra a figura abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas com base no Decreto n°28.154/2006 e 
Proposta de Área de estudo para Desafetação e Ampliação do Parque 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 

 

Para a definição da área proposta, foram identificadas áreas com vegetação ainda em estágio 
primitivo de conservação, áreas ocupadas e com potencial agropecuário, de forma a 
evitar o isolamento e sustentabilidade de famílias e comunidades afetada direta o 
indiretamente pela área de estudo de redefinição dos limites da Unidade de 
Conservação. E para uma melhor compreensão da proposta a figura a seguir, distingui 
as áreas que serão desafetadas e ampliadas. 

3.7.1. Áreas que necessitam ser desafetadas 

Para facilitar o processo de consolidação territorial e implantação do Parque Estadual 
das Carnaúbas, deverão ser desafetadas as áreas identificadas como antropisadas e 
com longo histórico de ocupação, nas quais ainda há residências habitadas por cerca 
de 200 famílias, localizadas na área do sertão que apresentam pouca ou quase 
nenhuma vegetação primária, com sérios de sinais de degradação ambiental, 
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propícias a desertificação. Esta ação é necessária como forma de diminuir o impacto 
social causado pela criação da Unidade de Conservação e evitar futuros conflitos 
fundiários com a remoção de famílias de áreas com baixa prioridade para 
preservação. 

3.7.2. Áreas que necessitam ser ampliadas 

A proposta de poligonal tem por objetivo a delimitação e proteção da área que            
compreende a Serra de Ubatuba e Serra das Flores, suas encostas, vegetação e         
mananciais associados, bem como a conectividade com a Serra da Ibiapaba de forma 
a garantir o fluxo gênico de espécies entre as áreas prioritárias para conservação da 
caatinga e as áreas remanescentes da mata atlântica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Poligonal do Parque Estadual das Carnaúbas com base no Decreto n°28.154/2006 e 
Proposta de Área de estudo para Desafetação e Ampliação do Parque em Variação Hipsométrica 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente – SEMA-CE) 

 

A ampliação de áreas prioritárias que circundam o Parque Estadual das Carnaúbas é 
fundamental para os estabelecimentos de marcos físicos, inclusive cercamento que 
identifiquem a localização da Unidade de Conservação, bem como facilitem a 
proteção, fiscalização e gestão da mesma. Dessa forma, para que a redefinição dos 
limites do Parque aconteça de forma efetiva, devem ser incluídas em sua poligonal as 
áreas correspondentes as encostas da Serra de Ubatuba e a Serra das Flores por 
completo, que se interligam a Serra da Ibiapaba de forma a garantir o fluxo de 
espécies ameaçadas de extinção na região, como a onça-parda ou puma (Puma 
concolor), também conhecida no Brasil por suçuarana, mamífero carnívoro da família 
Felidae e gênero Puma, nativo da América, e o Guariba (Alouatta belzebul ululata), 
que segundo relato de moradores são vistos frequentemente na área objeto deste 
estudo. 
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3.8. O Parque Estadual das Carnaúbas e sua relação frente às mudanças 
climáticas 

A manutenção e criação de áreas protegidas, principalmente se tratando de Unidades 
de Conservação, está sendo peça chave e alternativa majoritária na tentativa de 
minimizar os danos causados pelo aquecimento global e consequentemente fatores 
associados as mudanças climáticas resultantes de ações antrópicas. 
Em novembro de 2016, o Ministério do Meio Ambiente – MMA, noticiou em sua página 
virtual que a Rede de Latino-americana de Cooperação Técnica em Parques 
Nacionais, Áreas Protegidas, Flora e Fauna (Redparques), da qual o Brasil faz parte, 
que aprovou o Plano de Ação para implementação da Declaração sobre Áreas 
Protegidas e Mudanças Climáticas. O documento ressaltava o papel das Unidades de 
Conservação na mitigação e adaptação às consequências do aquecimento global, 
tema da Conferência das Nações Unidas sobre mudança do Clima que vai até 18 de 
novembro em Marrakech, Marrocos. A notícia teve como slogan “Brasil destaca 
importância das unidades de conservação na redução dos impactos das mudanças 
climáticas” (Brasil, MMA,2017). 
O Parque Estadual das Carnaúbas, com seus 10.005,0483 hectares, e a possibilidade 
de redefinição de seus limites, com a ampliação de sua área, o torna ponto focal do 
Estado, uma vez que a Unidade de Conservação está localizada no coração na Sub-
bacia Timônha/Ubatuba (Figura 7), contribuindo diretamente para a manutenção e 
existência do estuário Timônha/Ubatuba, onde foi realizado para Criação das Reserva 
de vida Silvestre do Peixe Boi Marinho(Trichechus manatus). Dessa forma, fica 
evidente o papel das Unidades de Conservação, não apenas na manutenção de 
ecossistemas, mas também, na regulação do microclima local e mitigação das 
mudanças climáticas regionais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Área de Estudo para Redefinição dos Limites e Ampliação do Parque Estadual das e  sua 
Relação com Sub-Bacia Timonha/Ubatuba e a Criação da RVS Peixe Boi Marinho 

(Fonte: Secretaria de Meio Ambiente - SEMA-CE) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados deste estudo foi possível identificar que o principal problema do 
Parque Estadual das Carnaúbas, está associado a definição de sua poligonal, que 
devido a seu formato incongruente impossibilita a implantação da Unidade de 
Conservação 11 anos após a data de sua criação. O estudo também evidenciou que 
mesmo com uma poligonal inadequada, a criação do Parque teve o importante papel 
de preservar a área da Serra da Ubatuba e preservar indiretamente as áreas 
adjacentes, que incluem a Serra das Flores, por conta da Zona de Amortecimento. 
Dessa forma concluímos que é urgente a necessidade de redefinição da poligonal do 
Parque Estadual das Carnaúbas, de forma a implementar a Unidade de Conservação, 
desafetando áreas ocupadas e degradadas, ampliando a poligonal do Parque de 
forma a abranger as áreas compostas pela Serra de Ubatuba e Serra das Flores, 
incluindo suas encostas, vegetação e mananciais associados, bem como a 
conectividade com a Serra da Ibiapaba. Outro ponto importante que foi identificado no 
estudo, foi a permanência da Categoria Parque a Unidade de Conservação, 
pertencente ao Grupo de Proteção Integral de modo que a mesma permaneça o mais 
restritivo possível sem perder o elo com a população e seu imenso potencial 
ecoturístico. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar o potencial geoturístico do Parque Estadual das 
Carnaúbas, localizado no município de Granja, aproximadamente 365 km de 
Fortaleza, buscando contribuir com o registro, valorização e conservação da sua 
geodiversidade. Para tanto, a metodologia adotada se baseou no estudo por 
documentação indireta e direta, caracterizando-se de cunho qualitativo. Com a análise 
de campo foi possível apresentar um roteiro geoturístico composto de uma trilha para 
o Parque, abordando além de atrativos geológicos, toda a evolução histórico-cultural 
da região. Por fim, constatou-se que, se realizada de forma sustentável, a integração 
do geoturismo com as demais modalidades de turismo, conjuntamente com as 
atividades ambientais do Parque pode representar um grande desenvolvimento 
econômico regional. 

Palavras-Chave: Geodiversidade; Parque Estadual das Carnaúbas; Geoturismo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Geodiversidade e turismo: uma ação e relação em Unidades de 
Conservação 

O turismo em áreas naturais caracteriza-se também pela possibilidade de propiciar o 
contato dos turistas com as mais diferenciadas formas bióticas e abióticas. Rios de 
águas cristalinas, praias, florestas, campos abertos, cânions com corredeiras e 
cachoeiras, a fauna e a flora, entre outros, são reverenciados, pela atratividade que 
exercem nos turistas. 
A atividade turística vem se transformando nas últimas décadas, resultante das 
mudanças de ordem econômica, ambiental, social e cultural. O surgimento de novos 
interesses e motivações contribui para o incremento de modalidades alternativas do 
turismo. Entre elas, encontra-se o geoturismo e dentre este, mais especificamente, o 
espeleoturismo. Esta categoria direciona a realização das atividades em ambientes 
cavernícolas, já o geoturismo tem uma relação muito próxima com a denominada 
geoconservação, contribuindo para o desenvolvimento de um turismo voltado para a 
preservação e conservação em sistemas cársticos. 
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O conceito de geodiversidade é relativamente novo. Sua utilização se inicia a partir 
dos anos de 1990, consolidando-se ao longo dos últimos anos dessa década. Na 
literatura internacional, a geodiversidade tem sido aplicada com maior ênfase aos 
estudos de geoconservação. Nesse sentido, destacam-se os estudos destinados à 
preservação do patrimônio natural, tais como monumentos geológicos, paisagens 
naturais, sítios paleontológicos etc. 
Eberhard (1997) introduz o conceito de geodiversidade com esse viés, definindo-o 
como a diversidade natural entre aspectos geológicos, do relevo e dos solos. Cada 
cenário da diversidade natural (ou paisagem natural) estaria em constante dinâmica 
por meio da atuação de processos de natureza geológica, biológica, hidrológica e 
atmosférica. Gray (2004) concebe uma definição bastante similar; todavia, estende 
sua aplicação aos estudos de planejamento territorial, ainda que com ênfase 
destinada à geoconservação. 
Stanley (2001) já apresenta uma concepção mais ampla para o termo geodiversidade, 
em que as paisagens naturais, entendidas como a variedade de ambientes e 
processos geológicos, estariam relacionadas a seu povo e a sua cultura. Desse modo, 
o autor estabelece uma interação entre a diversidade natural dos terrenos 
(compreendida como uma combinação de rochas, minerais, relevo e solos) e a 
sociedade. 
No Brasil, o conceito de geodiversidade é desenvolvido praticamente de forma 
simultânea a outros países, porém, ressaltando-se, aqui, um caráter mais aplicado ao 
planejamento territorial, ainda que os estudos voltados para a geoconservação não 
sejam desconsiderados. Silva e Carvalho Filho (2001) definem geodiversidade a partir 
da variabilidade das características ambientais de uma determinada área geográfica, 
cabendo ao pesquisador, com base em um estudo sistemático de enorme massa de 
dados ambientais disponíveis em base de dados georreferenciada, a seleção das 
variáveis que melhor determinam a geodiversidade em cada local. 
Observa-se que o geoturismo ainda não pode ser considerado um segmento 
consolidado de mercado, até mesmo pela falta de pesquisas e dados que comprovem 
que o meio físico está entre os principais fatores motivadores de um grupo 
representativo de turistas. Para Manosso (2007), o geoturismo já se desenvolve no 
Brasil, mas inserido em segmentos como ecoturismo, turismo cultural e rural. Assim, 
compreende-se aqui o geoturismo como uma forma diferenciada de planejamento e 
gestão do turismo, e não um segmento consolidado de mercado. Suas origens 
possuem ligações diretas com o ecoturismo, no que diz respeito aos aspectos 
filosóficos, ao planejamento, à gestão e à conservação ambiental. Mas difere deste 
por ter no meio físico – e não na natureza como um todo – o seu foco de atenção e as 
suas propostas de uso. 
As relações mais diretas entre o turismo e a paisagem cárstica se dão em função do 
meio físico. Todavia, elas não são as únicas existentes, pois isso seria uma 
perspectiva que reduz o turismo à simples interpretação, compreensão e uso dos 
aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e climáticos de um determinado 
lugar. Entende-se que as relações com o meio biótico e com as sociedades e culturas 
locais também influenciam e interferem no potencial e na qualidade dos produtos 
turísticos. 
Todavia, mesmo as questões de ordem biótica, social e cultural entrelaçadas ao 
turismo culminam por interferir, bem como receber interferências, do meio físico. 
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Nesse sentido, a interligação entre todos estes meios e o turismo resulta em diferentes 
significações da paisagem, e em diferentes identidades turísticas, dentre elas o 
geoturismo. Este não deve ser compreendido de uma forma estanque, como uma 
única proposta de execução do turismo, mas sim, de maneira multifacetada e 
abrangente. As diversas possibilidades de uso turístico do meio físico podem 
futuramente originar novos segmentos de mercado, em função de fatores motivadores 
de viagem que sejam mais específicos. Este processo é inerente à 
contemporaneidade – a era dos serviços – onde novas necessidades de consumo são 
identificadas e até mesmo criadas a cada momento. 
Geoturismo e ecoturismo cumprem critérios e princípios básicos de sustentabilidade 
(Moreira, 2010), com a diferença que o primeiro tem como principal atrativo turístico a 
geodiversidade, ao passo que, por mais que diversas definições de ecoturismo 
contenham o patrimônio natural, nenhuma delas abrange a geodiversidade como a 
principal parte do produto turístico, citando muitas vezes, apenas a biodiversidade e a 
conservação dos elementos biológicos (fauna e flora) (Moreira, 2008, 2010; 
Nascimento et al., 2007; Vieira; Cunha, 2004). 
No pano de fundo, têm-se as Unidades de Conservação (UC) que são áreas naturais 
sob-regime especial de administração, criadas legalmente pelo Poder Público, com 
localização e limites definidos. Em geral, possuem características ecológicas ou 
paisagísticas especialmente importantes, com elevada riqueza de espécies de flora e 
fauna, presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, amostras 
representativas de diferentes ecossistemas, significativa beleza cênica, ou recursos 
naturais indispensáveis para o bem-estar das comunidades humanas. Atualmente, no 
Estado do Ceará, temos 23 (vinte e três) Unidades de Conservação e um Corredor 
Ecológico que são administrados pela Secretaria do Meio Ambiente – SEMA. 
O Parque Estadual das Carnaúbas (PEC) está localizado na região noroeste do 
Estado do Ceará, compreendendo parte dos municípios de Viçosa do Ceará e Granja, 
com porção majoritária de sua área no território municipal de Granja. A região possui 
terrenos elevados, mais de 900m de altitude, correspondentes ao planalto da Ibiapaba 
e terrenos mais baixos, com altitudes inferiores a 100m. O Parque Estadual das 
Carnaúbas, criado pelo Decreto n° 28.154, de 15 de fevereiro 2006, localiza-se na 
Bacia Hidrográfica do Coreaú. Uma pequena área da Unidade de Conservação 
compreende as nascentes e principais afluentes do Rio Timonha/Ubatuba. As Sub-
bacias destes dois rios são afluentes do Sistema Estuarino Timonha/Ubatuba, que 
ocupa uma área de 2.165 km².  
O Parque engloba uma pequena fração do enclave úmido do Planalto da Ibiapaba no 
município de Viçosa do Ceará, incluindo uma parcela significativa da Serra de Ubatuba 
que é revestida por relíquias de cerrados, localizada em uma área que apresenta 
significativa variedade de sistemas ambientais e uma biodiversidade extremamente 
rica. A área também inclui superfícies pediplanadas sertanejas do município de Granja 
revestidos por caatingas, abrangendo planícies fluviais e áreas de inundações 
sazonais onde estão adensados os carnaubais que emprestam o nome a UC. 
Na região da UC, existem importantes serviços ambientais prestados pela Serra de 
Ubatuba e das Flores, que detém as maiores áreas de vegetação primitiva e de 
transição de ecossistemas. Essas áreas incluem a vegetação composta 
predominantemente de caatinga oriunda do sertão, mata seca composta pela 
vegetação que parte do sertão em direção a serra e mata úmida, composta de 
fragmentos de mata atlântica e floresta amazônica, que ao alcançarem o platô e 
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encontrar o cerrado acabam evidenciando a transição de 04 (quatro) ecossistemas 
ampliando a possibilidade de espécies endêmicas. 
Em função da fragilidade dos diversos sistemas ambientais do Estado e os atributos 
bióticos e abióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade 
de vida e bem estar das populações humanas, o Governo do Estado vem adotando 
medidas que têm por finalidade a proteção e preservação da biodiversidade, 
geodiversidade e o disciplinamento do processo de ocupação, visando assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
Mediante a realidade exposta, referente ao objeto de estudo precisa-se compreender 
a potencialidade existente na referida UC no que tange o seu acervo geológico, onde 
guarda jazidas paleontológicas e monumentos arqueológicos que remontam à época 
do homem pré-histórico, pois, assim, o turismo em áreas protegidas abre perspectivas 
para a valorização e revitalização do patrimônio e da geodiversidade, do 
revigoramento das tradições e da história local, da redescoberta de bens culturais 
materiais e imateriais, muitas vezes reprimidas pela concepção consumista moderna.  
Para Bomfim (2006), muitos autores têm percebido que a história humana acaba por 
predominar sobre os fatores naturais na configuração de regiões. Outros 
acrescentam, ainda, o sentimento de pertença com a consciência da tradição e de 
ideais comuns, considerando ainda que o binômio homem-meio ainda não foi 
incorporado como uma das grandes dimensões da identidade.  
Dessa forma, esse trabalho procura investigar se a implantação do geoturismo no 
Parque Estadual das Carnaúbas pode oferecer ao visitante um aprofundamento sobre 
as origens da história do ambiente com base em informações geológicas, ao mesmo 
tempo em que constitui igualmente um elemento essencial para incluir pessoas no 
contexto das discussões e reflexões que tratam do conflito homem x meio ambiente 
(Piranha; Del Lama; La Corte, 2009). 

2. METODOLOGIA 

A metodologia científica pode ser compreendida, de forma resumida, como a soma de 
técnicas e processos empregados na realização de uma pesquisa, sendo que as  
técnicas corresponderiam às atividades sistematizadas e racionais que permitem 
alcançar os objetivos, delineando o caminho metodológico a ser seguido (Marconi; 
Lakatos, 2003). 
Nesse sentido, foram duas técnicas empregadas nessa pesquisa: 
1 - Documentação indireta: refere-se ao levantamento de dados em fontes primárias 
e secundárias através de: 
 

 Pesquisa documental: realizada no arquivo do Parque Estadual das Carnaúbas, onde 
foi possível ter acesso a relatórios dos gestores e dados cartográficos. 

 Pesquisa bibliográfica: baseou-se no levantamento, localização, fichamento e, por fim, 
análise e interpretação de obras pertinentes ao tema, a partir de três eixos principais: 
i) Geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação e geoturismo; ii) Caracterização 
da área de estudo; e iii) Interpretação ambiental. 
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2 - Documentação direta: corresponde ao levantamento de dados no próprio local 
onde os fenômenos ocorrem, nesse caso, o Parque Estadual das Carnaúbas, através 
de pesquisa  de campo. Foi realizada em duas etapas, uma no ano de 2015 e outra 
em 2016, totalizando cerca de 20 dias, com o objetivo de compreender melhor as 
características naturais da área de estudo, bem como identificar, georreferenciar e 
fazer o registro fotográfico dos atrativos de base abiótica e cultural. A partir dessas 
técnicas foi possível correlacionar os dados obtidos, o que oportunizou o 
entendimento mais aprofundado e contextualizado da área de estudo do PEC e da 
temática abordada. Dando continuidade, foram elaborados os mapas empregados na 
pesquisa (área de estudo, localização do geopatrimônio, unidades litológicas e 
geomorfologia), os quais foram elaborados com a supervisão de um especialista em 
geoprocessamento, tendo como referência a base cartográfica obtida durante a 
pesquisa documental e imagens de satélite do Google Earth. 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

3.1. A importância de uma trilha geoturística para o Parque das Carnaúbas  

Diferentes segmentos de turismo vêm sendo praticados no Brasil. Esse fato deve-se 
tanto à variedade das belezas naturais do nosso país quanto à sua história, rica em 
cultura, que atrai milhares de turistas nacionais e de todo o mundo. Atualmente, o 
turismo ecológico cresce de 15% a 25% ao ano. Em todo o mundo, 10% dos turistas 
buscam esse tipo de atração.  
Para estimular este mercado, a Organização das Nações Unidas (ONU) determinou 
que 2017 será o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 
Em meio a essas riquezas naturais se encontra a sua vertente geológica, com as 
conexões com a história e cultura local.  Assim, surgindo um campo turístico 
relativamente novo no Brasil se comparado aos demais países, principalmente 
europeus: o Geoturismo. 
O geoturismo emerge na atualidade com um grande potencial de valorização de 
recursos naturais, buscando a sua divulgação e valorização, disseminando na 
sociedade os diferentes valores que estes possuem, incitando-a a compreender a 
necessidade de conservação ou preservação dos aspectos abióticos da natureza. 
Define-se geoturismo como um segmento turístico de natureza que tem como principal 
atrativo o meio abiótico, ou seja, feições geológicas como rochas e relevos, utilizando-
as como ferramentas para assegurar a conservação e a sustentabilidade do local 
visitado. Nesta atividade utiliza-se como recurso ou produto toda a geodiversidade da 
região, buscando-se sempre sua geoconservação. 
Para Ruschmann (2004), Geoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza 
de forma sustentável o patrimônio natural e cultural de uma região buscando, além de 
sua conservação, a formação de uma consciência ambientalista, através da 
interpretação do ambiente e da promoção do bem-estar das populações envolvidas. 
Sob o enfoque em tela, a área de abrangência do Parque apresenta características 
geomorfológicas truncadas por superfície erosiva desenvolvida sob condições de 
morfogênese mecânica, traduzindo-se no sistema ambiental da Depressão Sertaneja. 
Exibe uma superfície topográfica aplainada a moderadamente dissecada, com solos 
rasos e grande ocorrência de afloramentos rochosos, como mostrado na Figura 1.  
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 Figura 1 - Painel interpretativo, com destaque em vermelho de um trecho da Trilha das Serra das 
Flores e com destaque do círculo em azul para a Gruta da Pirapora  

(Fonte: Acervo do autor junho/2016) 

 
Com esses recortes geológicos, o Parque configura diversos atrativos para as 
pessoas se deslocarem de seu entorno habitual, precisam de motivação, de atrativos 
que despertem seu interesse. Observou-se que em relação à Gruta da Pirapora, ainda 
falta mais pesquisa e informação para um manejo correto e de forma sustentável.  
Com os levantamentos de campo obtidos, observou-se que conforme Nascimento e 
Carvalho (2003), os domínios fitoecológicos derivam de fatores históricos, ecológicos, 
espaciais, temporais e modeladores das paisagens, através da geoecologia e 
atividades sociais. Os fatores climáticos, edafológicos e bióticos estão compreendidos 
nos inter-relacionamentos atuais, dos quais depende a distribuição vegetacional em 
uma dada época. Os vegetais são, pois, a base para a vida animal e, portanto, 
fundamental para existência do homem. 
Constatou-se também que, a região em estudo detém grande biodiversidade, a partir 
de ecossistemas aquáticos e terrestres. Aqueles possuem taxa maior de família e 
ordens do que estes. Por sua vez, os ecossistemas terrestres têm grande diversidade 
de insetos e plantas com flores, o que proporciona maior riqueza de espécies. Em 
conjunto, compõem os domínios fitoecológicos e faunísticos encontrados no Parque. 
Por todo esse arcabouço, o Parque Estadual das Carnaúbas é um atrativo turístico 
que deve e pode ser visitado mais de uma vez, seja pela amplitude de paisagens com 
cenários únicos seja pela grande diversidade de fauna e flora ou pelas feições 
cársticas. 

Cone Cárstico 
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Todo esse geopatrimônio observado no PEC está intimamente relacionado à definição 
de sítios geomorfológicos, os geomorfossítios, cujas formas de relevo e depósitos 
correlatos, isoladamente ou em conjunto, devem ser representativas de determinados 
processos morfogenéticos (Vieria; Cunha, 2004). Panizza (2001) conceitua os 
geomorfossítios como as formas de relevo que adquiriram um valor científico, 
cultural/histórico, estético e/ou socioeconômico, devido à percepção humana ou 
exploração. 
Considerando as partes alta e baixa, com seus acessos e atrativos turísticos distintos, 
lá se encontram “dois parques em um”. Há opções para turistas que desejam apenas 
observar pássaros no hábitat natural ou a grande variedade de flora endêmica (Figura 
2), ou também àqueles que querem fazer passeios ou longas caminhadas, para 
montanhistas e naturalistas, enfim, para todos os apreciadores da natureza. Além 
disso, encontra-se água potável disponível por quase todo o parque, diretamente das 
nascentes. 
 

 
Figura 2 - Diversidade de herbáceas encontradas no PEC 

(Fonte: acervo do autor junho/2016) 

 
O trabalho em tela vem mostrar a viabilidade de geoturismo no PEC, tendo em vista 
que os critérios físicos de geodiversidade levam em consideração o grau de 
conservação da vegetação, rochas, solos, águas e toda a sua variabilidade ambiental. 
O grau de conservação da vegetação local tem significado especialmente importante 
porque tem estreita relação com o estado de conservação do solo e da fauna, além 
de afetar a disponibilidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  
Desse modo, as áreas mais conservadas devem abranger zonas de maior proteção e 
as áreas mais degradadas devem ser direcionadas para as zonas de recuperação 
ambiental ou para zonas de maior intensidade de uso. A variabilidade ambiental, por 
outro lado, está diretamente vinculada com a compartimentação do relevo e com as 
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feições do modelado. São essas características que sintetizam as relações de 
interdependência entre o conjunto de fatores do potencial ecológico e da exploração 
biológica. 
Com essas considerações, uma proposta de Geoturismo no PEC pode oferecer uma 
grande oportunidade de aproximação com a comunidade do entorno e visitantes, além 
de ser um novo produto de turismo direcionado a pessoas motivadas por 
conhecimento intelectual e por atividades que envolvam aprendizado, exploração, 
descoberta e imaginação. Esta necessidade de conhecimento faz da interpretação um 
meio eficaz de prover informação em linguagem acessível, tendo um papel importante 
no aumento do interesse na geoconservação e na geologia, além de promover sua 
divulgação e uma maior educação ambiental. 
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idade 
ambiental. 

      A 

4.Riqueza de 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 
Na coluna de Valores se têm as referências marcadas pelo A (alto), M (moderado) e 
B (baixo), onde é possível correlacionar de forma qualitativa à importância da 
biodiversidade local com o seu zoneamento. Assim, em conformidade com o escopo 
técnico, torna-se possível priorizar ações e tomar as decisões mais coerentes, de 
acordo com os valores escolhidos para o planejamento estratégico mais efetivo da 
Trilha da Serra das Flores. 

Figura 3 - Perfil em vermelho da Trilha da Serra das Flores, com o desenho da poligonal do 
PEC, em amarelo. 

(Fonte: elaborada pelo autor) 

 
Já, em relação a Figura 3, pode-se confirmar pela interpretação do mapa em tela, que 
o início da trilha se deu na cota 162m, no distrito de Passagem da Onça, do município 
de Viçosa/CE, chegando ao topo na cota 895m. A trilha percorrida na modalidade de 
trekking tem grau de dificuldade considerada alta, pois o seu percurso é entorno de 
31,3 km, com um aclive íngreme. O término da trilha se situa no distrito de Ubatuba, 
do município de Granja/CE. 
Essa trilha pode ter ou desenvolver atributos turísticos, que deverão ser analisadas 
sob a ótica geológica e geomorfológica no intuito de subsidiar a criação de produtos 
turísticos locais. A análise deve avaliar as suas potencialidades bem como as 
vulnerabilidades em face das atividades e demandas originadas pela exploração 
turística. Alguns pontos visitados, em razão da presença de uma significativa 
geodiversidade, sobretudo geológica e geomorfológica, apresentam importante valor 
científico e didático, como alguns afloramentos e geoformas. Denominados de 
geossítios, esses locais podem abrigar um importante valor, científico, didático, 
estético, turístico, recreativo e econômico. 
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No entanto, vale tomar medidas prevencionistas para mitigar impactos ambientais à 
implantação da mesma, conforme destacam Fontoura e Simiqueli (2006), o uso das 
trilhas pelos visitantes pode provocar alteração e destruição dos habitats da flora e 
fauna, fuga de algumas espécies animais, erosão, alteração dos canais de drenagem 
da água, compactação do solo pelo pisoteio e a redução da regeneração natural de 
espécies vegetais. Os autores propõem uma abordagem integrada de trilhas, que 
engloba todas as fases essenciais do manejo, ajudando a garantir a sustentabilidade 
dos recursos naturais e a satisfação daqueles que utilizam a trilha. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se ao longo da pesquisa que, o Brasil possui significativo potencial para o 
desenvolvimento do geoturismo nos seus domínios paisagísticos, dentre eles, o 
semiárido da região Nordeste, dotado de geomorfossítios e paisagens com elevado 
valor estético, geoambiental, cultural e científico. 
A análise integrada dos atrativos naturais e culturais, baseada no conjunto de 
informações levantadas sobre a área de estudo, bem como a base de geodiversidade 
dos elementos envolvidos, suas devidas sobreposições e os perfis geoecológicos, 
juntamente com um reconhecimento de campo, se constituíram em observações que 
apontam inúmeras relações entre os elementos que compõem a estrutura 
geopatrimonial da área de estudo. 
Privilegiada pela paisagem exibida nas formas do relevo, o PEC e a região apresenta 
diversas fontes de água límpidas, cachoeiras, uma vegetação diversificada, além do 
clima serrano relativamente ameno. Com esses diversos atributos, a UC necessita de 
estratégias de desenvolvimento sustentável voltadas para o turismo de natureza, com 
ênfase no crescimento das atividades ecoturísticas e no estabelecimento do 
geoturismo, as quais podem incrementar a economia regional em paralelo ao estímulo 
da conservação ambiental. 
Compreendeu-se que a proposta da Trilha da Serra das Flores é relevante como um 
produto turístico e que aproveitamento dos diferentes conteúdos da geodiversidade 
sob diversos potenciais de uso pode, inclusive, conferir à paisagem do PEC novas 
funcionalidades, serviços ecossistêmicos integrados, dinâmicas econômicas e 
transformação da realidade local. Um importante instrumento para esse processo é o 
Geoturismo baseado no conteúdo da geodiversidade, valorização, reconhecimento, 
promoção e conservação dos valores dessa atratividade paisagística. 
Espera-se que os trabalhos na região do PEC continuem e favoreçam a compreensão 
de seu valor ambiental e científico, além de estimular a realização de mais atividades 
de pesquisa e ensino envolvendo este patrimônio natural/cultural e acabe por 
aumentar o reconhecimento dos benefícios da geoconservação na população local e 
no público visitante. 

5. AGRADECIMENTOS 

Externo os agradecimentos à Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, em 
especial para os amigos da Célula de Conservação da Diversidade Biológica (CEDIB) 
por sempre acreditar na minha capacidade de desenvolvimento de pesquisas e 
projetos. 

6. REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
 
Este artigo busca evidenciar que há impactos sociais negativos associados à 
implementação das fontes renováveis solar e eólica e que, inclusive, já se pode falar 
em um padrão de impacto associado a essas estruturas que se repete em diferentes 
lugares do mundo. O trabalho tem caráter exploratório e buscou, por meio de revisão 
bibliográfica, definir quatro categorias de análise que permitissem agregar problemas 
e detalhar temáticas pertencentes à dimensão social. A saber: paisagem, 
territorialidade, modos de vida e instituições. Infere-se ainda que a invisibilidade dos 
impactos sociais negativos das energias solar e eólica estejam relacionados à 
ausência da percepção de risco social pelos gestores dos projetos e pela escala de 
ocorrência local dos impactos. 
 
Palavras-chave: Energia eólica; Energia solar; Impactos sociais; Categorias de 
análise. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Dentre as energias de fluxo, a solar e eólica são as fontes que mais crescem em 
capacidade instalada para atender o setor elétrico no mundo (REN 21 de 2016). No 
que diz respeito ao volume de investimento, entre 2004 e 2011 os recursos alocados 
foram multiplicados em mais de sete vezes passando de USD 39 bilhões para USD279 
bilhões. Embora os investimentos tenham arrefecido no período de 2012 a 2014, em 
2015 o mercado das energias renováveis voltou a se aquecer e os investimentos 
ultrapassaram a ordem dos USD 286 bilhões (REN 21 de 2017). Segundo as 
estatísticas do REN 21 de 2016, o maior acréscimo anual de capacidade na geração 
de energia elétrica renovável ocorreu em 2015, no qual 147 gigawatts foram 
acrescidos ao sistema global. Especialistas estimam que os investimentos no setor de 
energias renováveis como um todo ultrapassarão a ordem dos USD 500 bilhões em 
2050. 

Tendo como drive as mudanças climáticas, a rápida expansão e consolidação dos 
mercados de energia solar e eólica nos últimos dez anos traz à cena da 
descarbonização externalidades positivas e negativas oriundas da instalação dessas 
estruturas. Mas porque quando se fala de energias renováveis os impactos positivos 
tem muito mais visibilidade do que os impactos negativos associados à instalação e 
operação destas fontes?  
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Pode-se dizer que parte da miopia em relação aos impactos sociais negativos está 
apropriada no discurso dos benefícios diretos destas estruturas na mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas e na dinamização da economia com a geração de 
novos negócios e postos de trabalho. Não obstante a contribuição das matrizes eólica 
e solar nas agendas do clima e da economia, este artigo busca evidenciar aspectos 
de ordem social fundamentais a serem considerados na avaliação do grau de 
sustentabilidade destas fontes. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E MATRIZ DE IMPACTOS SOCIAIS 

De caráter exploratório, este ensaio foi construído a partir da revisão bibliográfica de 
dez artigos internacionais produzidos entre 2005 e 2016 e de materiais produzidos 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Também foram consultados sítios 
virtuais de organizações como a comissão pastoral da terra (CPT) e o Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE). Os artigos selecionados foram 
mapeados através de busca por palavras chave em periódicos internacionais via 
portal da CAPES.  

Destaca-se que a maioria dos artigos analisados versa sobre estudos de caso e foram 
publicados pela revista Energy Policy. Na literatura internacional os impactos sociais 
associados às fontes renováveis são denominados “social barriers” e há uma 
predominância de publicações relacionadas aos impactos negativos gerados pelos 
parques eólicos. Ainda são rarefeitos na literatura artigos sobre os impactos sociais 
negativos associados às usinas solares e são pouco mais frequentes análises 
relacionadas ao impacto social positivo da geração solar distribuída via placas 
fotovoltaicas na Índia, consequência da recente expansão ostensiva dessa fonte no 
país em 2015. 

A partir da revisão crítica do material analisado, pode-se constatar que não só há uma 
frequência considerável de impactos associados às estruturas de energia eólica e 
solar, mas que já se pode, inclusive, falar em um padrão de repetição que já é 
percebido em diferentes regiões do mundo. Para o detalhamento do padrão de 
impacto social negativo encontrados na literatura, foram definidas quatro (04) 
categorias de análise: i) Paisagem; ii) Territorialidade; iii) Modo de vida; e; iv) 
Instituições.  

As categorias de análise supracitadas foram organizadas na matriz do Quadro 1 
apresentado a seguir e para cada uma delas foi atribuída uma caracterização segundo 
as questões críticas relacionadas à dimensão social que foram levantadas na revisão 
da bibliografia. A matriz apresenta o escopo do impacto, os principais problemas 
associados à implantação e operação das estruturas, as tipologias das fontes e as 
referências bibliográficas nas quais os impactos identificados são mencionados. 
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solar, mas que já se pode, inclusive, falar em um padrão de repetição que já é 
percebido em diferentes regiões do mundo. Para o detalhamento do padrão de 
impacto social negativo encontrados na literatura, foram definidas quatro (04) 
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Instituições.  

As categorias de análise supracitadas foram organizadas na matriz do Quadro 1 
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da bibliografia. A matriz apresenta o escopo do impacto, os principais problemas 
associados à implantação e operação das estruturas, as tipologias das fontes e as 
referências bibliográficas nas quais os impactos identificados são mencionados. 
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1 Artista visual, Curadora e Mestre em Poéticas Visuais. Professora efetiva do colegiado do curso de 
licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 

 

3. SOBRE A NATUREZA DOS IMPACTOS E SUAS RESSONÂNCIAS 

As diferentes interpretações da paisagem estão relacionadas com a forma que cada 
indivíduo percebe o mundo. Assim, observar as paisagens é entender a dinâmica 
social subjacente as formas naturais ou aquelas impressas pelo homem no espaço. 
Sob a perspectiva do geógrafo Milton Santos: 

 

Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, 
aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, 
mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. (Santos, 
1991, p. 61). 

 

Santos (1991) deixa claro que a paisagem é uma composição de elementos naturais, 
culturais, da ordem do vivido e da ordem do sentir. Por seu caráter multidimensional 
ela envolve aspectos tangíveis e intangíveis e é responsável por condicionar práticas 
sociais e culturais e a relação entre sociedade e meio ambiente. A alta frequência de 
impactos relacionados à alteração da paisagem posiciona essa categoria como 
prioritária na discussão sobre a implementação de fontes renováveis de energia solar 
e eólica. 

Para todas as tipologias de empreendimento as questões relacionadas a essa 
categorias são as mais evidentes, pois estão associadas à fase preliminar de 
instalação dessas estruturas. A descaracterização da paisagem ocorre no curto prazo, 
assim como a necessária negociação com as comunidades e as esferas de 
administração local e regional, que precisam conceder a “licença social” para a 
instalação das estruturas. 

A entrada em cena de novos elementos na paisagem dá origem a uma nova rede de 
relações sociais e, por conseguinte, cria a demanda por mudanças institucionais 
capazes de dar conta da nova complexidade que surge com a instalação das 
estruturas de energia renovável. As instituições destacam-se assim como outra 
frequente categoria de impacto social negativo encontrada nesta revisão bibliográfica. 

Segundo North (1991), ao longo da história, as instituições foram concebidas pelos 
seres humanos para criar ordem e reduzir a incerteza nas trocas. Como estão 
fortemente vinculadas ao contexto sociopolítico, as instituições são dinâmicas e 
podem ser moldadas para promover um ambiente de cooperação. No caso da 
instalação dos sistemas de energia renovável essa ambiência é essencial, haja vista 
que as estruturas demandam a cessão ou mesmo o arrendamento de áreas públicas 
e privadas, definindo distintos acordos e interesses entre as partes interessadas. Ao 
se definir instituições os direitos de propriedade são organizados e diminuem-se as 
incertezas de como os recursos são apropriados. 
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A segurança institucional garante o interesse comum e resguarda as partes envolvidas 
que, frequentemente, fazem acordos de concessão das áreas mal estruturados em 
função da dificuldade de mensurar os custos de transação. 

Não obstante à necessidade de incrementar os arranjos institucionais existentes e que 
o impacto na paisagem seja perene e possa modificar completamente a identidade de 
determinadas áreas, as categorias analíticas relacionadas à territorialidade e ao modo 
de vida são relevantes e cumulativas, apesar de serem menos frequentes na literatura 
analisada. Supõe-se que a menor frequência destes impactos não se traduza 
diretamente na baixa magnitude dos mesmos. Antes pelo contrário, a não observação 
dos problemas associados a estas categorias (ver Quadro 01) na escala local pode 
potencializar os impactos sociais e até mesmo inviabilizar a operação das estruturas. 

A categoria da territorialidade está diretamente ligada à discussão de território, que, 
segundo Souza (1995), pode ser definido e delimitado por e a partir de relações de 
poder. Sob este ponto de vista, esta categoria analítica destaca a dimensão política 
das relações sociais que configura determinadas relações de dominação ou de 
influência sobre os espaços. Destaca-se que os limites do território não são 
necessariamente coincidentes com as áreas físicas em que as comunidades se 
localizam. Por serem a projeção espacial das relações de poder, podem extrapolar ou 
se restringir à áreas distintas da posição geográfica das comunidades. Em relação à 
implementação das estruturas de energia renovável são notáveis as disputas por 
acesso aos recursos e pela manutenção de determinados modos de vida, que podem 
ou não refletir a influência de grupos específicos, como é o caso da gestão coletiva de 
áreas comuns para a criação de animais (“fundos de pasto”) em regiões do sertão 
nordestino brasileiro com grande potencial para geração eólica. 

Os impactos nas categorias da territorialidade e dos modos de vida se materializam 
normalmente na fase de operação das estruturas, que ocorre no médio e no longo 
prazo e afeta diretamente o cotidiano e a organização social das comunidades 
lindeiras às estruturas de energia solar e eólica. 

A categoria dos modos de vida diz respeito à organização social das comunidades. 
Ou seja, a forma como as comunidades se organizam e se estruturam em função da 
sua relação com o espaço vivido e dos recursos ali disponíveis. A ocupação das áreas 
de moradia, lazer e trabalho por sistemas de geração de energia renovável pode 
provocar a alteração de práticas espaciais sócio-historicamente construídas, como a 
brincadeira de crianças e adolescentes na rua, ou mesmo na saúde física e mental de 
indivíduos pela eventual produção de ruídos acima dos níveis tolerados e da dimensão 
desproporcional das estruturas de geração de energia em relação à escala humana. 
Como pode ser observado no Quadro 01, os problemas vão de distúrbios de saúde 
(ruído, náuseas), à vulnerabilização social, e à perda de renda complementar 
associada à comercialização de excedentes oriundos da roça de subsistência. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa hipótese central é a de que a não percepção dos impactos sociais tenha a ver 
com a ausência da percepção do risco social pelos gestores de projetos de energias 
renováveis e com a escala local de ocorrência dessas fontes. 

A percepção de risco está relacionada à noção de incerteza dos eventos. No caso do 
risco social associado à instalação e operação das estruturas de energia solar e eólica, 
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este risco é ainda mais difícil de ser mensurado por conta da natureza qualitativa, 
imaterial e simbólica de muitas das transformações sociais. Faltam instrumentos 
calibrados para dar conta da complexidade de impactos sociais associada a cada 
tipologia, bem como métricas acuradas para valorar perdas sociais, serviços 
ambientais, modos de vida ou mesmo a insubstituibilidade de determinados aspectos 
dos lugares e do patrimônio imaterial. 

No que diz respeito à escala local, infere-se que esta é a espacialidade sob a qual 
estão circunscritos os impactos sociais negativos. Apesar das externalidades positivas 
geradas pela redução da emissão de gases poluentes à nível global, é in loco que as 
áreas e comunidades são diretamente afetadas. 

Tanto a percepção de risco quanto a noção espacial de ocorrência dos impactos são 
essenciais para a definição das dimensões do projeto (tamanho das estruturas e 
capacidade instalada) e das alternativas locacionais disponíveis para a implantação 
de parques eólicos e usinas solares. No caso dos parques eólicos, dependentes da 
posição do recurso, essa avaliação é ainda mais necessária, pois há pouca margem 
para a flexibilização deste aspecto. Por isso, antecipar e ponderar os riscos sociais é 
também trazer ao debate a questão da alternativa locacional, fundamental para a boa 
performance econômica, ambiental, institucional e sobretudo social dessas estruturas. 

Fala-se bastante sobre as barreiras técnicas e financeiras à popularização destas 
fontes renováveis em escala global como forma de garantir segurança energética, 
mas as barreiras sociais se acumulam de forma diretamente proporcional a expansão 
da capacidade instalada dessas fontes no mundo. Hoje o Brasil já figura como um dos 
dez países que mais adiciona capacidade instalada de geração eólica (REN, 2017), 
especialmente em áreas com forte presença de comunidades tradicionais e 
vulneráveis sob o ponto de vista socioeconômico, como a região nordeste e, 
especificamente, a bacia do Rio São Francisco.  

Faz-se mister para que as fontes solar e eólica possam ser consideradas de fato 
“limpas”, uma avaliação prévia do grau de sustentabilidade (social, ambiental, 
econômico e institucional) dos projetos. A tomada de decisão deve considerar os 
critérios de justiça social de forma isonômica, sem que um peso maior seja atribuído 
a aspectos como a diminuição progressiva dos custos de implementação e o potencial 
para evitar ou reduzir a emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

Afirma-se, por fim, a necessidade de superar a lógica da sustentabilidade fraca que 
prevalece na difusão sobre os impactos das energias “limpas” nas agendas ambiental 
e econômica, deslocando o foco da viabilidade social dessas estruturas. Identificar e 
considerar os riscos sociais das fontes eólica e solar abre um caminho para, além de 
pensar sobre a melhor alternativa locacional e fonte renovável a ser desenvolvida na 
região, empreender uma transição energética realmente engajada com a 
sustentabilidade. 
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RESUMO 
 
Esse trabalho busca investigar como a criação de uma Unidade de Conservação no 
município de Camocim/CE pode colaborar para minimizar os conflitos territoriais e 
dirimir entraves socioambientais que vem ocorrendo há décadas na região. A 
metodologia adotada foi baseada em uma análise direta a partir de visitas técnicas e 
fontes empíricas, como também contou com uma interpretação indireta, por meio de 
documentos técnicos e outras fontes secundárias. Ao longo da pesquisa, constatou-
se como o lugar se tornou objeto de especulação imobiliária e turística, ocasionando 
ao mesmo tempo a desarticulação entre os moradores e o despertar da comunidade 
à resistência da mercantilização e degradação ambiental do território. O conflito 
oportunizou a mobilização da população local para a proposição de criação de uma 
Reserva Extrativista na vila de Tatajuba a fim de defender a tradição local, preservar 
os recursos naturais existentes e empoderar a economia de subsistência. Evidenciou-
se que o caso estudado ainda necessita de mais engajamento de órgãos públicos, 
entidades privadas e da comunidade local para que a implantação da Reserva se torne 
efetiva no litoral oeste do Ceará. 
 
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Comunidades Tradicionais; Reserva 
Extrativista. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A zona costeira do Ceará é reconhecida por ser um lugar onde comunidades, na sua 
maioria pesqueira, têm desenvolvido um modo de vida peculiar. As atividades 
relacionadas à pesca artesanal, ao cultivo de pequenos roçados e ao extrativismo 
vegetal, à estreita ligação com a natureza e os seus ciclos e à baixa acumulação de 
capital fazem parte do dia a dia de seus moradores, podendo, assim, ser 
caracterizadas como comunidades tradicionais. 
 

Essas sociedades desenvolveram formas peculiares de manejo dos recursos 
naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução social e 
cultural [...] marcada pela associação de ideia [...] com a natureza e 
dependência de seus ciclos. (Diegues, 1995, p. 68). 
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Nessas comunidades, o conjunto de conhecimentos diretamente relacionados às 
atividades desenvolvidas e às manifestações culturais tem no saber fazer sua principal 
condição de reprodução, o que assegura aos mais jovens possibilidades de acesso a 
esse universo, sendo garantia da permanência desse modo de vida, assim como 
afirma na prática a manutenção da vida dos seus moradores. 
 

As comunidades pesqueiras marítimas cearenses caracterizam-se por 
explorarem recursos naturais e por terem, como marca de suas 
territorialidades, relações que se constroem na terra, no mar e na terra/mar... 
Construíram morada sobre topo de “morros”, em terras ao redor de lagoas, 
manguezais e a beira-mar- que no passado não eram consideradas áreas 
propícias a reprodução econômica – mas que na contemporaneidade 
tornaram-se muito valorizadas e possuidores de estratégicas potencialidades 
de uso para a sociedade (devido a incorporação da maritimidade com 
referência de descanso e lazer. (Lima, 2002, p. 85, 86). 

 
O presente trabalho retrata Camocim, município histórico do litoral cearense, que é 
cercado por antigas muralhas de pedra, apresentando intenso movimento cultural. Foi 
transformado em município em 1889, mas desde 1613 já havia ocupação humana na 
localidade. Seu litoral, com 64 quilômetros de praias urbanas e virgens, é cheio de 
dunas, falésias, lagos, mangues, ilhas e o Estuário do Rio Coreaú. É importante porto 
pesqueiro, e umas das maiores atrações do município é a Praia de Tatajuba. A 
arquitetura da cidade é representada por casarões e bens públicos do século XIX. A 
cultura camocinense é dinamizada por diversas manifestações e tradições populares 
tais como a literatura (crônicas, romances,poesias e contos), a pintura e o artesanato 
em geral, contando com um grande número de pessoas que se dedicam a cada uma 
dessas expressões artísticas culturais. 
A comunidade de pescadores Tatajuba localiza-se no Distrito de Guriú, no Município 
de Camocim. O caminho mais rápido para o lugar é pela praia de Jericoacoara. 
Levam-se aproximadamente seis horas de viagem, saindo de Fortaleza. Por essa 
trilha tem-se a oportunidade de observar as paisagens das praias cearenses, no litoral 
oeste. Após passar por Jericoacoara, percorre-se a distância de 12 km até a vila do 
Guriú, atravessando-se de balsa (movida a força humana), o lago da Forquilha – 
conhecido como lago do Urubu, percorrendo-se mais 18 km pela praia e após esperar 
a maré baixar, atravessa-se a gamboa para chegar ao centro da vila de Tatajuba. O 
lugar é possuidor de um conjunto natural constituído por mar, praia, complexo de 
dunas fixas, semifixas e móveis, lagoas costeiras, gamboas, tabuleiros, mangue, entre 
outros, a natureza desse lugar revela-se com exuberância. 
A análise deste trabalho sobre a comunidade busca apreender a interface entre a 
criação de uma Unidade de Conservação (UC) em Camocim, mais precisamente, uma 
Reserva Extrativista (RESEX) de Tatajuba, como mostrado na figura abaixo, com o 
processo de uso e apropriação de terras de Tatajuba, que se mantiveram conservadas 
pela comunidade tradicional de pescadores e, nas últimas décadas, vêm sendo 
gradativamente revalorizadas para o desenvolvimento do turismo, cujo processo 
produz permanentes embates. Acirra-se pela instalação de novas atividades privadas 
e públicas, que tentam se implantar nesse espaço costeiro, respaldadas pelas 
políticas do Estado, agindo como reestruturadoras dos lugares e territórios. 
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Figura 1 - Mapa geoambiental da área estudo para a criação da RESEX de Tatajuba 

(Fonte: Valéria Magalhães Gondim, 2017) 

 

Em busca de alcançar esses objetivos, é necessário adotar procedimentos em que a 
metodologia científica pode ser compreendida e aplicada, de forma resumida, como a 
soma de técnicas e processos empregados na realização de uma pesquisa, sendo 
que as técnicas corresponderiam às atividades sistematizadas e racionais que 
permitem alcançar os objetivos, delineando o caminho metodológico a ser seguido 
(Marconi; Lakatos, 2003). De tal forma, buscaram-se levantamentos de dados 
secundários com pesquisas documentais nas áreas de conflitos territoriais, reservas 
extrativistas e populações tradicionais; também de ordem direta, a partir dos 
levantamentos de dados nas visitas técnicas no próprio município. Nessas visitas de 
campo, possibilitou-se também identificar, georreferenciar e fazer o registro fotográfico 
dos atrativos naturais e culturais da região.  
Apesar dos conflitos pelo uso e apropriação do espaço litorâneo, na comunidade de 
Tatajuba, ressaltem-se a calma e a vida pacata dos moradores, a exuberância da 
paisagem, formada por natureza conservada, enquadrando-se no rol dos chamados 
lugares paradisíacos para o turismo. As paisagens de Tatajuba são utilizadas como 
fatores de atração de turistas para este litoral, vendidas no pacote turístico de 
Jericoacoara. Objetiva-se com esse estudo, como a instituição de UC corrobora para 
implementar o direito ao território, sendo reconhecido pela identidade histórico-cultural 
do povo de Tatajuba. 
Ao apresentar neste trabalho a dinâmica de vida da população residente em Tatajuba 
– os conflitos vividos com a chegada do turismo e as mudanças ocorridas ao longo do 
tempo – preconiza-se estar contribuindo com as discussões em torno aos direitos das 
populações tradicionais uma vez que a forma como se define população tradicional – 
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nos planos institucional, jurídico, intelectual – é assim colocada à reflexão no objeto 
central desse trabalho. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia científica pode ser compreendida, de forma resumida, como a soma de 
técnicas e processos empregados na realização de uma pesquisa, sendo que as 
técnicas corresponderiam às atividades sistematizadas e racionais que permitem 
alcançar os objetivos, delineando o caminho metodológico a ser seguido (Marconi; 
Lakatos, 2003). 
Nesse sentido, foram duas técnicas empregadas nessa pesquisa: 

2.1. Documentação indireta 

Refere-se ao levantamento de dados em fontes primárias e secundárias através de 
Pesquisa documental: realizada nos arquivos dos estudos realizados na região, onde 
foi possível ter acesso a relatórios de técnicos e dados estatísticos. 
- Pesquisa bibliográfica: baseou-se no levantamento, localização, fichamento e, por 
fim, análise e interpretação de obras pertinentes ao tema, a partir de três eixos 
principais: i) Reservas extrativistas, unidades de conservação, gestão de conflitos 
socioambientais; ii) Caracterização da área de estudo e iii) Interpretação ambiental. 

2.2. Documentação direta 

Corresponde ao levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem, 
nesse caso, a Proposta de Criação da Reserva Extrativista em Tatajuba, através de 
pesquisa de campo. Foi realizada em duas etapas, uma no ano de 2015 e outra em 
2016, totalizando cerca de 10 dias, com o objetivo de compreender melhor as 
características naturais da área de estudo, bem como identificar, georreferenciar e 
fazer o registro fotográfico dos atrativos de base natural e cultural. 
A partir dessas técnicas foi possível correlacionar os dados obtidos, o que oportunizou 
o entendimento mais aprofundado e contextualizado da área de estudo  e da temática 
abordada. Dando continuidade, foram elaborados os mapas empregados na pesquisa 
(área de estudo, localização dos alvos de conservação e potencialidades), os quais 
foram elaborados com a supervisão de um especialista em geoprocessamento, tendo 
como referência a base cartográfica obtida durante a pesquisa documental e imagens 
de satélite do Google Earth e ArcGis. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Território e área protegida: a coexistência dos conflitos 

Tatajuba é uma comunidade tradicional de pescadores. Nesse sentido, deve-se 
buscar a compreensão dos elementos que singularizam os lugares, e ao mesmo 
tempo, os elementos que o aproximam do mundo, encontrando os seus significados. 
Em estudos sobre comunidades pesqueiras, ressalta que a noção de lugar é 
fundamental na análise de comunidades e Maldonado assinala que: 
 

“o lugar, a existência local dos fenômenos tanto no espaço físico como no 
espaço social é que lhes confere essência, significado e transcendência. É 
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2.2. Documentação direta 

Corresponde ao levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem, 
nesse caso, a Proposta de Criação da Reserva Extrativista em Tatajuba, através de 
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fazer o registro fotográfico dos atrativos de base natural e cultural. 
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abordada. Dando continuidade, foram elaborados os mapas empregados na pesquisa 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Território e área protegida: a coexistência dos conflitos 

Tatajuba é uma comunidade tradicional de pescadores. Nesse sentido, deve-se 
buscar a compreensão dos elementos que singularizam os lugares, e ao mesmo 
tempo, os elementos que o aproximam do mundo, encontrando os seus significados. 
Em estudos sobre comunidades pesqueiras, ressalta que a noção de lugar é 
fundamental na análise de comunidades e Maldonado assinala que: 
 

“o lugar, a existência local dos fenômenos tanto no espaço físico como no 
espaço social é que lhes confere essência, significado e transcendência. É 

 

 

localmente que nos situamos e é localmente que as coisas acontecem”. 
(Maldonado, 1993, p.34). 

 
Acrescente-se que, localmente, se percebe no empírico as contradições do mundo, e, 
ao dizer que “hoje, certamente mais importante que a consciência do lugar é a 
consciência do mundo, obtida através do lugar”.  (Santos, 2005, p.161). 
As políticas de regionalização promovem uma nova produção espacial e novos usos, 
que contribuem para ensejar conflitos pela posse da terra e por espaços para a 
implementação do turismo. Tatajuba apresenta-se como uma das comunidades que 
enfrenta destemidamente a defesa de suas terras. Essa agressiva reordenação 
territorial e a cooptação de lugares para a produção de espaços turísticos situaram o 
litoral cearense na vitrine do mercado mundial, ocasionando impactos 
socioambientais. Novas áreas configuram-se, apesar de uma série de embates pela 
apropriação e uso da terra. 
A comunidade de Tatajuba, em Camocim, vivencia conflito fundiário entre grileiros, 
especuladores e empresa imobiliária. Estes buscam apropriar-se de terras para seus 
empreendimentos e a comunidade luta para defender suas posses. O conflito instigou 
parte dos moradores a resistir ao turismo de resorts e aos grandes empreendimentos 
imobiliários. As reações são esboçadas mediante crítica ao turismo global, levando ao 
fortalecimento da organização dos residentes em associações para luta, defesa de 
suas terras e construção de um outro turismo de base local, com pequenas pousadas, 
privilegiando os costumes tradicionais, denominado pelos residentes de turismo 
comunitário. 
Em suma, se analisamos a situação conflituosa encontrada em Tatajuba a partir de conceitos 
e noções antropológicas clássicas, nota-se que os conflitos colocam em evidência tensões, 
hierarquias e diferenças sociais já existentes na região. Como bem foi observado durante as 
pesquisas são momentos como esses, em que ocorrem acontecimentos inesperados, em que 
regras e acordos são rompidos, em que todas as forças sociais se encontram em ebulição, 
que melhor podemos compreender os padrões de relações e sociabilidade, bem como as 
fontes de conflito e tensão social. 

3.2. A criação da Reserva Extrativista como uma alternativa para a transformação social 

Uma nova relação com a terra e com o meio ambiente, o aumento das diferenças sociais entre 
moradores com a emergência de uma elite econômica local, novas relações com o trabalho 
bem como o contato com os turistas e a abertura de maiores possibilidades de intercâmbio 
cultural – com as localidades vizinhas ou com os visitantes e moradores vindos de outros 
países – conforma um novo quadro político, econômico, social e cultural que temos buscado 
compreender ao longo desses anos. 

Projetar a criação de uma Unidade de Conservação em Tatajuba pela gestão comunitária é 
uma ação política coordenada entre os grupos envolvidos, na medida em que os moradores 
busquem atingir objetivos em coletivo. Quando conseguirem organizar e alcançar a coesão 
da comunidade, será possível garantir a permanência no lugar, o respeito pela cultura local e 
pelos meios de sobrevivência.  

É importante compreender, que o desenvolvimento da RESEX é possível quando o processo 
de implantação alcançar adaptações, estabelecimento e intensificação do diálogo pelas 
comunidades é resultante da conquista de um modelo de desenvolvimento que valoriza a 
propriedade individual da terra para fins de integrar os atores sociais inseridos: comunitários, 
liderança, autoridades ambientais e o poder público. Em função de seu histórico no 
enfrentamento de um modelo de desenvolvimento que valoriza a propriedade individual da 
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terra para fins de acumulação de capital, em detrimento à propriedade e usos coletivos, as 
RESEX se apresentaram como uma das estratégias possíveis de construção societária que 
contrapunha os marcos estruturais do capitalismo. (Cunha; Loureiro, 2007). 

Desta feita, tendo-se em consideração as consequências socioambientais que 
resultam do processo de reprodução socioespacial na zona costeira – que tem sido 
marcado pela valorização capitalista da terra, pela tendência de mercantilização dos 
litorais pela incorporação de novos processos produtivos (associados à carcinicultura 
e à geração de energia eólica) e pela desestruturação das atividades e dos meios de 
vida dos povos e comunidades tradicionais, a criação de uma reserva extrativista 
espelha a resistência tecida no curso das lutas empreendidas por comunidades 
pesqueiras na zona costeira do Ceará, que tiveram suas solicitações atendidas. 
Percebe-se que a instituição de uma reserva extrativista, além de garantir direitos 
consuetudinários de posse da terra e garantia do direito ao território no Ceará, abre 
espaço para a possibilidade de unir esforços de comunitários e abrir diálogo com 
esferas do poder público e outras entidades, ou seja, permitem a consolidação de um 
processo de gestão pública compartilhada dos recursos naturais e a permanência de 
modos de vida das comunidades pesqueiras marítimas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação da RESEX de Tatajuba tem gerado diversas discussões. Há mudanças 
sociais e disputas internas e externas em curso. A busca da compreensão dos 
elementos que envolvem essa problemática passa, como pôde ser visto, pelo 
desvendar da relação sociedade-espaço, das questões culturais e do modo de 
realização das atividades econômicas, das políticas públicas, do papel da posse e da 
propriedade privada da terra, do entendimento do que são direitos sociais, da 
conservação dos patrimônios naturais e do papel do Estado e seus agentes. 
A constituição de UC de uso sustentável em territórios das comunidades, portadoras 
de saberes complexos, com objetivo da promoção da resolução dos conflitos 
territoriais, é um caminho que deve ser discutido no conjunto de estratégias para a 
garantia do direito aos territórios tradicionais. Avançar na conquista dos direitos dos 
povos e comunidades tradicionais demandará capacidade de diálogo, mobilização, 
potencialização dos instrumentos de gestão compartilhada (a exemplo dos conselhos 
deliberativos e turismo de base comunitária), oportunizando dinamizar a economia 
local e empoderar toda a comunidade. 

5. REFERÊNCIAS 
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo identificar atores, tecnologias, projetos e programas 
que impactam positivamente a oferta de tecnologias socioambientais de energia solar 
no Brasil. A metodologia aplicada nesta pesquisa exploratória e qualitativa teve como 
instrumento de coleta de dados a revisão bibliográfica, e a análise de dados foi feita 
utilizando análise de conteúdo. As considerações finais demonstraram que há 
negócios sociais e organizações não-governamentais que atuam na propagação de 
tecnologias de energia solar para projetos sociais no Brasil, mas que o maior 
propagador e investidor dessas tecnologias no país é o setor público, por meio dos 
seus diversos tipos de instituições, desde centros de pesquisas e universidades até 
empresas públicas. 

Palavras chave: Energia solar; Projetos sociais; Tecnologias socioambientais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em relação à utilização residencial de energia solar no Brasil, há dois grupos de 
consumo diferentes, o primeiro é formado por pessoas de classe média e alta que 
implementam essas tecnologias em suas residências, podendo pagar pelo custo de 
compra e instalação de seus equipamentos, como placas fotovoltaicas e aquecedores. 
O segundo mercado é formado por pessoas pertencentes às classes mais baixas 
socioeconomicamente da população, este público não consegue comprar os 
equipamentos disponíveis no mercado. Nele, há situações de famílias que vivem em 
localidades onde não há suprimento de energia elétrica; e de famílias de baixa renda 
que moram em residências onde há suprimento de energia elétrica por 
concessionárias públicas ou privadas, mas cuja conta a ser paga pelo uso dessa 
energia é muito alta relacionada à renda familiar. Há também localidades onde o 
serviço de iluminação pública não chega, o que tem impactos sérios, principalmente 
no que diz respeito à segurança. O uso de tecnologias de energia solar em projetos 
sociais pode contribuir para melhorar tais situações, assim, o objetivo deste estudo é 
identificar atores, tecnologias, projetos e programas que impactam positivamente na 
oferta de tecnologias socioambientais de energia solar no Brasil. 

2. METODOLOGIA 
Nos campos de pesquisa de ciências sociais aplicadas, “a pesquisa é um processo 
de entendimento de experiências humanas complexas, buscando informações a 
respeito de ações e interações (Marshall; Rossman, 2006). Destarte, esta pesquisa 
busca desenvolver um passo inicial do estudo das redes de desenvolvimento e 
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transferência de tecnologias socioambientais de energia solar no Brasil, identificando 
atores e tecnologias, principalmente. Assim, neste estágio, quanto aos objetivos, esta 
pesquisa é exploratória, visto que, para (Gil, 2008), este tipo de pesquisa proporciona 
maior familiaridade com o problema, assumindo a forma de pesquisa bibliográfica. 
A análise de dados foi qualitativa, tendo em vista que se buscou analisar os dados de 
natureza interpretativa e semântica que foram identificados no referencial teórico. 
Para este fim, as variáveis de pesquisa selecionadas no referencial teórico (atores, 
tecnologias, papeis, fluxos e projetos) serão relacionadas por meio de análise de 
conteúdo. De acordo com (Gil, 2008), variáveis de pesquisa são as característica de 
interesse que podem ser analisadas ou medidas, e análise de conteúdo é (Caregnato; 
Mutti, 2006) técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma 
prática e objetiva produzir inferências do conteúdo de um texto. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
3.1. Desenvolvimento e transferência tecnológica 

Os seres humanos se organizam socialmente por meio de instituições, cada instituição 
representa um conjunto organizado de normas de interação repetitivas e estruturadas, 
sendo que, para entende-las, é necessário saber o que elas são, como trabalham, são 
sustentadas, atuam com as demais e quais as consequências que isso gera em 
diversos aspectos sociais (Ostrom, 2005). Assim, a compreensão do cenário de 
desenvolvimento e transferência de tecnologias socioambientais de energia solar no 
Brasil e a relação disso com o conceito de economia verde passam pela identificação 
dos atores sociais que atuam com essas tecnologias e as ações e interações. 
Inovação tecnológica pode ser conceituada como uma invenção que consegue vencer 
os riscos de não ser implementada e chegar ao mercado, gerando valor para o atores 
envolvidos no processo (Carvalho, 2009), este estudo tratará de inovações de 
produtos que são desenvolvidos utilizando a energia solar em projetos sociais. Grande 
parte das inovações é obtida por meio do uso da tecnologia, segundo (Holanda, 2010), 
tecnologia é a prática do conhecimento em um uso industrial ou comercial. 
O conhecimento científico e tecnológico é uma construção social, de tal forma que o 
estudo de uma tecnologia envolve o estudo do seu sistema tecnológico, que é 
composto por diversos elementos físicos ou não físicos, tais como instituições, 
legislação e recursos naturais. Dentro desta concepção, as instituições formam grupos 
sociais e interagem no processo de desenvolvimento, utilização e transferência das 
tecnologias, essas instituições podem ser empresas, bancos ou outras organizações 
investidoras, universidades e centros de pesquisa, entre outras (Bijker; Hughes; 
Trevor, 1987) 
Este estudo está focado particularmente nas instituições privadas, públicas e de 
terceiro setor que atuam com tecnologias socioambientais de energia solar, 
considerando que elas formam uma rede, que é conceituada por (Neto, 2004) como 
estrutura formada por vários nós e conexões, onde cada ponto ou nó representa um 
dos atores que participam da rede, sendo que cada um deles possui características 
que definem o seu papel e o seu fluxo. De acordo com (OECD, 1997), o processo de 
inovação tecnológica envolve interações entre atores e os seus fluxos em redes. 
“Inovação é resultado de um sistema complexo” (Bijker; Hughes; Trevor, 1987, p. 64), 
seu processo pode resultar em tecnologia aberta, cujo conhecimento do seu proceso 
de desenvolvimento é acesível a todos que tiverem interesse; ou tecnologia fechada, 
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cujo conhecimento é acessível somente a um grupo restrito de participantes do seu 
processo de construção (OECD, 1997). As empresas que vendem as tecnologias de 
energia solar atuam tanto com tecnologias abertas quantos fechadas, as intituições 
de terceiro setor que desenvolvem, implementam e transferem tecnologias de energia 
solar atuam com tecnologias abertas. Os programas do setor público atuam tanto com 
tecnologias fechadas quanto abertas. 
Os atores que participam de uma rede tecnológica assumem papeis e fluxos, esses 
últimos são os estímulos, tangíveis ou intangíveis, que circulam entre os pontos da 
rede, podendo ser dos mais diversos tipos, como conhecimento, matéria-prima ou 
recurso financeiro. Papel é aquilo que o ator faz dentro da rede, o que o identifica e 
está ligado ao tipo de fluxo que ele oferece, por exemplo, um papel de investidor é 
obtido por um ator que oferece o fluxo de recurso financeiro (Amorim e Shima, 2006). 
A adoção de uma inovação desenvolvida por um outro agente implica a 
implementação de processos de transferência de tecnologia e aprendizagem. 
Envolvendo negociação, comunicação e interações (Rocha Neto, 2004, p. 46). 
Conforme pode ser visualizado na figura 01, as interações entre os atores de um 
processo de desenvolvimento e transferência tecnológica resultam em um ambiente 
de governança que envolve os atores participantes, suas posições e ações. Para que 
a estrutura de governança gere resultados positivos, há necessidade de haver fluxo 
de informações e meios de controle das ações, e tudo isso resulta em ligações que 
geram custos e benefícios para todos os envolvidos no processo. O meio para se 
estudar essa estrutura de governança pode ser empírico ou teórico, como neste artigo 
foi empregada a revisão de literatura, utilizou-se o modelo teórico. 
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Envolvendo negociação, comunicação e interações (Rocha Neto, 2004, p. 46). 
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foi empregada a revisão de literatura, utilizou-se o modelo teórico. 
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Figura 01 – A estrutura interna de uma situação interna de ação 

(Fonte: Ostrom, 2008, p. 33) 

3.2. Economia verde e economia criativa: um espaço de propagação de projetos 
socioambientais 

Economia verde pode ser conceituada como um modelo econômico que resulta em 
“melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que 
reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica” (PNUMA 2010, p. 
7). Em uma economia verde há baixa emissão de carbono, diminuição da poluição, 
eficiência no uso de recursos e de energia, preservação da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos. Ela deve contribuir para o crescimento de renda e emprego 
por meio do impulsionamento de investimentos públicos e privados que gerem 
inclusão social (PNUMA, 2011). 
O conceito de socioambiental é, para Silva Filho (2007), a união de ações que 
promovem melhoria social ao mesmo tempo em que mitigam impactos ambientais. 
Assim, uma tecnologia socioambiental é um elemento intrínseco de uma economia 
verde, pois ela possibilitará o emprego do conhecimento humano em situações 
práticas que irão buscar melhorar aspectos sociais e ambientais ao mesmo tempo. 
No que se refere ao uso de tecnologias socioambientais de energia solar, sua 
importância está no fato de que estima-se que 70% dos 1.3 bilhões de pessoas sem 
a eletricidade só pode ter acesso a ela através de descentralização de soluções onde 
as energias renováveis proporcionem uma solução win-win viável (UNDP, 2017). 
Mais de 80% da energia consumida no Brasil é proveniente de fontes renováveis, 
principalmente do sistema hidroelétrico. A energia solar fotovoltaica é a forma de 
produção de energia elétrica que menos afeta o meio ambiente. Além da vantagem 
ambiental, a tecnologia pode ser utilizada em locais remotos, sem acesso à rede de 
eletricidade, de maneira simples e com baixo custo. Um dos fatores que pode explicar 

Modelo Empírico Modelo Teórico 
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a falta de interesse em relação à energia solar é o preço, ainda muito mais alto do que 
as outras opções (FINEP, 2017).O Brasil está em terceiro lugar mundial na 
capacidade de aquecimento solar da água (REN 21, 2016). No entanto, o grande 
desafio a ser vencido é o custo, pois, segundo dados do (PNUMA, 2011), a energia 
solar é a mais cara hoje para geração de eletricidade, quando comparada à 
hidroelétrica, eólica, geotérmica e de biomassa. 
As instituições de terceiro setor que atuam na propagação de tecnologias 
socioambientais de energia solar em projetos sociais no país recorrem muitas vezes 
a ferramentas da economia criativa, como o uso de lâmpadas de garrafa PET, por 
exemplo. Economia criativa é o (SEBRAE, 2017) “conjunto de negócios baseados no 
capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico”. 

3.3. Energia solar e suas tecnologias socioambientais no Brasil 

O sol irradia em um ano 1013 quantidade de calor convencional (Q), sendo que cada 
Q equivale a 1018 British Terminal Unit (BTU), que é igual a 1,06 kilojoules, de onde 
apenas 5.300 Q são interceptados nos limites da atmosfera terrestre. Por isso, mesmo 
com todas as perdas possíveis, o sol é uma das fontes mais abundantes de baixa 
entropia que se constituem em um dote para a humanidade. Assim, a energia solar 
deve ser implantada e fazer parte do uso rotineiro para que a sociedade atual possa 
continuar utilizando seus instrumentos exossomáticos. Esses instrumentos são tudo 
aquilo que gera utilidade para o homem, mas é externo ao seu corpo, ou seja, todas 
as comodidades tecnológicas que trazem conforto, mas consomem baixa entropia e 
resultam em alta entropia, compreendendo desde um carro a um chuveiro elétrico, ou 
qualquer outro tipo de produto manufaturado (Georgescu-Rogen, 2012). O setor 
residencial no Brasil consumiu 131.315 KWh de energia em 2015 (BEN, 2016). 
Há no mundo hoje, “1,4 bilhões de pessoas atualmente sem acesso à eletricidade” 
(PNUMA, 2011, p. 223). As tecnologias de energia solar envolvem dois grupos 
básicos, o da elétrica-fotovoltaica, radiação solar e a térmica – 
aquecimento/armazenamento (Santos, 2015). Considerando-se as experiências 
internacionais e nacionais, no mínimo quatro aspectos são determinantes para a 
relativa lentidão no avanço no uso de tecnologias de energia solar no país, são elas a 
deficiências no desenvolvimento e difusão tecnológica do aquecimento solar, 
competitividades desfavoráveis na cadeia produtiva, baixa qualificação e 
confiabilidade dos instaladores e deficiência de políticas públicas que incentivem o 
mercado (MME, 2009). 
Na sequência deste referencial teórico apresentados os principais atores sociais do 
setor público, do setor privado e da sociedade civil organizada que atuam com projetos 
e/ou programas sociais de energia solar no país. 

3.3.1. Setor público 

A meta do Ministério das Minas e Energia (MME) é de que a geração de energia 
elétrica fotovoltaica alcance 7.000 MW no Brasil até 2024, sem contar com a geração 
distribuída, o que representará 4% da matriz (MME, 2017). De acordo com (Santos, 
2015), cinco ministérios atuam na definição dos rumos da política de pesquisa, 
desenvolvimento e Inovação (PD&I) em energias renováveis no Brasil: Ministério de 
Ciência e Tecnologia (MCTI), MME, Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
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(MDIC) e Ministério do Meio Ambiente, sendo que o mais atuante como investidor é o 
MCTI. 

O Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuição de Energia Elétrica 
(ProGD) tem o objetivo de promover a ampliação da geração distribuída de energia 
elétrica, com base em fontes renováveis e cogeração, ele foi criado pela portaria nº 
538/2015 e é operado por meio de um de trabalho formado pelo Ministério das Minas 
e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobras 
(CEPEL) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para 
acompanhar ações e propor aprimoramentos legais, regulatórios e tributários de 
estímulo à Geração Distribuída tem entre as suas metas reduzir a conta de energia 
elétrica aproveitando o potencial de energia solar do país para que com isso o país 
possa cumprir suas metas em energias renováveis de alcançar 23% de participação 
de energias renováveis além da hídrica para o fornecimento de energia elétrica até 
2030. O programa conta com a previsão de R$ 100 bihões em investimentos até 2030. 
Entre as energias renováveis mais utilizadas, a solar fotovoltaica é fonte que mais se 
destaca, com 3.494 conexões, seguida pela energia eólica, com 37 conexões. O 
ProGD tem a previsão de que até 2030, 2,7 milhões de unidades consumidoras 
poderão ter energia gerada por elas mesmas (MME, 2017). Apesar das metas do 
ProGD, conforme pode ser visto nos gráficos 1 e 2, a energia solar é uma das menos 
utilizadas entre as energias renováveis nos país. 

 
Figura 01 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte 

(Fonte: BEN, 2016) 
 

 
Figura 02 - Participação das Fontes na Expansão da Capacidade Instalada. 

(Fonte: BEN ,2016) 
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O financiamento público da pesquisa em energias renováveis no Brasil tem a 
contribuição dos fundos setoriais de inovação tecnológica, mas o acesso a recursos 
financeiros para o desenvolvimento e implementação de tecnologias de energias 
renováveis é uma barreira a ser superada para que se possa ter uma participação 
cada vez maior dessas energias na matriz energética do país, principalmente a solar 
e a eólica, para cujo os investimentos são reduzidos em relação às demais (Santos, 
2015), conforme pode ser visto na tabela 1. 
 

Tabela 1: Distribuição dos projetos de P&D em Energias Renováveis nos Fundos Setoriais  

 

Grupo 

 

 

Número de projetos por região 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Nº de projetos e 
percentual 

A – Hidroelétrica 17 14 41 22 9 103 (5,44) 

B - Biomassa total 88 316 466 201 127 1.198 (63,29) 

C - Hidrogênio 5 30 81 34 4 154 (8,14) 

D – Solar, eólica e 
das marés 

13 83 98 86 5 285 (15,06) 

Renováveis em 
geral 

15 54 51 23 10 153 (8,08) 

Todos os grupos 138 497 737 366 155 1.893 (100) 

Fonte: Santos (2015, p. 37) 

 

Os fundos setoriais de ciência e tecnologia foram criados em 1999 e são instrumentos 
de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Há 
16 fundos setoriais, sendo que ode energia tem o objetivo de estimular a pesquisa e 
inovação voltadas à busca de novas alternativas de geração de energia com menores 
custos e melhor qualidade. Ele tem como executores a FINEP e Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e os seus recursos são entre 
0,3% e 0,4% sobre o faturamento líquido de empresas concessionárias de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica (MCTI, 2017). Os recursos desse fundo 
não são aplicados em projetos sociais, e sim em pesquisas de desenvolvimento 
tecnológico que, no caso específico da energia solar, contribuem para que sejam 
desenvolvidas tecnologias de custo menor. 
O programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela portaria nº 93/2010, pelo governo 
federal, é um programa de amplitude nacional destinado a financiar casa própria para 
famílias de baixa renda (Ministério das Cidades, 2017). Ele contribui para que o 
tecnologias de energia solar cheguem a projetos sociais, pois o aquecimento solar é 
obrigatório para as casas do programa, mas as instalação de placas fotovoltaicas para 
geração de energia não é.No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, os custos 
totais para implantação de sistema de energia solar são limitados a R$ 2.500,00, para 
cada unidade habitacional, em empreendimentos multifamiliares verticais e a R$ 
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1.800,00 para cada unidade habitacional, em empreendimentos horizontais (Café, 
2016). 

3.3.2. Iniciativa Privada e Sociedade Civil Organizada 

A iniciativa privada atua principalmente na venda e instalação de tecnologias de 
energia solar por meio de empresas especializadas. Essas empresas atuam com 
tecnologias abertas e fechadas e, uma vez que vendem seus serviços e produtos no 
mercado, participam de projetos sociais quando esses recebem recursos e podem 
pagar essas empresas. Uma outra forma de as empresas, de qualquer segmento, 
participarem de projetos sociais de energia solar, é quando, por meio de seus projetos 
e programas de responsabilidade social, essas empresas financiam projetos. 
Um exemplo dessa última situação é o caso do Banco do Brasil, sociedade de 
economia mista, que tem um banco de tecnologias sociais, por meio do qual financia 
o acesso a tecnologias de energia solar, entre outras, para causas sociais. O banco 
financia o desenvolvimento da tecnologia, isso normalmente acontece em parceria 
com outras instituições, uma vez desenvolvida e testada, a tecnologia é certificada e 
passa a ser replicada em diversas localidades e projetos. Essas tecnologias são 
abertas, entre elas, está aquecedor solar de baixo custo, bombeador fotovoltaico com 
conversor de frequência para irrigação no semiárido, coletor solar de baixo custo para 
aquecimento de água, energia solar e cultivo protegido para produção de frutas e 
hortaliças, energia solar para uso de irrigação de hortas, secador solar de madeira e 
aquecimento solar para beneficiamento de cera na apicultura. Nesses projetos, há a 
união de diversos atores sociais entre instituições de terceiro setor e da iniciativa 
privada. Cada ator entra com um tipo de papel: desenvolvedor de tecnologia, 
financiador, fornecedor de matéria prima (Tecnologias Sociais Fundação Banco do 
Brasil, 2017). 
Há poucas organizações não-governamentais (ONGs) que atuam com tecnologias de 
energia solar em projetos sociais no país. Essas instituições atuam em projetos 
pontuais, não há uma rede estruturada que interligue a elas ou aos seus projetos 
(Portal Solar, 2017). Uma das ONGs mais atuantes no desenvolvimento e na 
transferência de tecnologias de socioambientais de energia solar no país é a Litro de 
Luz, ela atua em diversos países, replicando suas tecnologias e no Brasil, desenvolve 
projetos em bairros carentes em grandes centros metropolitanos e em comunidades 
ribeirinhas da Amazônia. Seu impacto atual é de 110 lampiões e 245 postes 
instalados, com mais de 2 milhões de pessoas impactadas. As suas tecnologias são 
lampião feito com garrafa PET; lâmpada diurna feita com garrafa PET; lâmpada 
noturna feita com garrafa PET; e poste de iluminação pública feito com garrafa PET 
(Litro de Luz, 2017). 
Há também instituições que atuam como negócios sociais. Negócio social é um tipo 
de instituição que se estrutura legalmente como uma empresa privada, no entanto 
toda a sua lucrativa é reinvestida no próprio negócio, não havendo divisão de lucro, 
um negócio social, como o próprio nome sugere, deve entregar à sociedade um 
serviço ou produto que resolva um problema social (Yunus, 2017). Um exemplo de 
instituição negócio social que desenvolve projetos de tecnologias socioambientais de 
energia solar no país é a Insolar, que desenvolve projetos para implantação de placas 
fotovoltaicas em comunidades carentes no Rio de Janeiro, tanto em residências 
quanto em instituições como creches. Obtém seus recursos por meio de cofunding, 
financiamento que vem de organizações interessadas na difusão deste modelo de 
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energia, que cobrem os custos e remuneram a empresa de negócio social pela gestão 
do projeto. (Machado, 2016). 

4. ANÁLISE DE DADOS 

Os atores que atuam em projetos sociais que desenvolvem, implementam e 
transferem tecnologias de energia solar no país pertencem tanto ao setor público, 
quanto ao privado e ao terceiro setor. As instituições de setor público atuam 
principalmente no papel de regular ou financiador dos projetos e programas. As 
instituições pertencentes à inciativa privada são, em sua maioria, empresas que 
apoiam projetos de responsabilidade social que envolvem essas tecnologias. Em 
relação à sociedade civil organizada, há tantos negócios sociais quanto ONGs. 
Os principais agentes públicos que financiam projetos de tecnologias de energia solar 
para as comunidades carentes no Brasil são: Caixa Econômica Federal (CEF), Banco 
do Brasil e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O setor público atua em duas 
vias: financiamento e concessão direta de incentivos para que as tecnologias sejam 
aplicadas em projetos sociais e financiamento de recursos para pesquisa tecnológica 
e incentivos para a iniciativa privada. 
O terceiro setor desenvolve parcerias tanto com instituições do setor público como do 
setor privado para obter recursos para implementação dos seus projetos. Há poucas 
instituições que atuam em projetos sociais que implementam tecnologias de energia 
solar no país. Não há uma rede articulada entre os atores/instituições atuantes. Com 
fim de organizar os dados levantados para o alcance do objetivo deste estudo, o 
quadro 01 apresenta os tipos de atores, as interações com as tecnologias de energia 
solar nos projetos sociais e os fluxos e papeis dos atores. 
 
Quadro 01 –Atores que atuam com tecnologias de energia solar em projetos sociais no Brasil. 

Tipo de Atores Tipo de interação 
com a tecnologia 

Fluxos Papel 

Setor Público 

- Governo Federal, 
principalmente MME e 
Ministério das Cidades. 

- FINEP 

- Bancos públicos 

Não produz 
tecnologias. 

Financeiro 
(subsídios, 
empréstimos de 
baixo juros e com 
período de carência, 
projetos sociais). 

Financiador e 
incentivador. 

Setor Privado 

- Empresas privadas que 
desenvolvem tecnologias de 
energia solar. 

 

Desenvolvimento de 
tecnologias com o 
desafio de obter 
menores custos. 

Tecnologias. Desenvolvedor de 
tecnologia. 

Tecnologias 
abertas e 
fechadas. 

- Empresas privadas que 
financiam projetos de 
tecnologias sociais dentro 
dos seus programas de 

Apoio no 
desenvolvimento e 

- Financeiro. 

- Recursos materiais 

Financiador. 
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energia, que cobrem os custos e remuneram a empresa de negócio social pela gestão 
do projeto. (Machado, 2016). 

4. ANÁLISE DE DADOS 

Os atores que atuam em projetos sociais que desenvolvem, implementam e 
transferem tecnologias de energia solar no país pertencem tanto ao setor público, 
quanto ao privado e ao terceiro setor. As instituições de setor público atuam 
principalmente no papel de regular ou financiador dos projetos e programas. As 
instituições pertencentes à inciativa privada são, em sua maioria, empresas que 
apoiam projetos de responsabilidade social que envolvem essas tecnologias. Em 
relação à sociedade civil organizada, há tantos negócios sociais quanto ONGs. 
Os principais agentes públicos que financiam projetos de tecnologias de energia solar 
para as comunidades carentes no Brasil são: Caixa Econômica Federal (CEF), Banco 
do Brasil e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O setor público atua em duas 
vias: financiamento e concessão direta de incentivos para que as tecnologias sejam 
aplicadas em projetos sociais e financiamento de recursos para pesquisa tecnológica 
e incentivos para a iniciativa privada. 
O terceiro setor desenvolve parcerias tanto com instituições do setor público como do 
setor privado para obter recursos para implementação dos seus projetos. Há poucas 
instituições que atuam em projetos sociais que implementam tecnologias de energia 
solar no país. Não há uma rede articulada entre os atores/instituições atuantes. Com 
fim de organizar os dados levantados para o alcance do objetivo deste estudo, o 
quadro 01 apresenta os tipos de atores, as interações com as tecnologias de energia 
solar nos projetos sociais e os fluxos e papeis dos atores. 
 
Quadro 01 –Atores que atuam com tecnologias de energia solar em projetos sociais no Brasil. 

Tipo de Atores Tipo de interação 
com a tecnologia 

Fluxos Papel 

Setor Público 

- Governo Federal, 
principalmente MME e 
Ministério das Cidades. 

- FINEP 

- Bancos públicos 

Não produz 
tecnologias. 

Financeiro 
(subsídios, 
empréstimos de 
baixo juros e com 
período de carência, 
projetos sociais). 

Financiador e 
incentivador. 

Setor Privado 

- Empresas privadas que 
desenvolvem tecnologias de 
energia solar. 

 

Desenvolvimento de 
tecnologias com o 
desafio de obter 
menores custos. 

Tecnologias. Desenvolvedor de 
tecnologia. 

Tecnologias 
abertas e 
fechadas. 

- Empresas privadas que 
financiam projetos de 
tecnologias sociais dentro 
dos seus programas de 

Apoio no 
desenvolvimento e 

- Financeiro. 

- Recursos materiais 

Financiador. 

 

 

responsabilidade social, 
normalmente por meio de 
fundação própria, ou de 
doação/parceria com ONGs e 
negócios sociais. 

transferência das 
tecnologias. 

Sociedade Civil Organizada 

ONGs que atuam com 
tecnologias abertas. 

Neste caso recebem a 
transferência 
tecnológica e replicam 
ou elas mesmas 
desenvolvem a 
tecnologia e 
transferem. 

Tecnologias de baixo 
custo com foco na 
economia criativa. 

Desenvolvedor e 
transferidor de 
tecnologias 
abertas de baixo 
custo. 

ONGs que atuam com 
tecnologias fechadas. 

Neste caso elas 
compram os itens 
necessários com os 
seus recursos 
financeiros ou os 
recebem por meio de 
doação. 

Instalam as 
tecnologias e 
replicam. 

Transferidor e 
aplicador de 
tecnologias. 

Negócios Sociais Neste caso elas 
compram os itens 
necessários com os 
seus recursos 
financeiros ou os 
recebem por meio de 
doação. 

Recebe o material de 
instituições doadoras 
(cofunding) e instala 
as tecnologias sem o 
objetivo de obter 
lucro. 

Implementador de 
tecnologias. 

Fonte: Elaborado na pesquisa. 

 

As tecnologias que são utilizadas nos projetos sociais podem ser divididas em três 
tipos. No primeiro estão as tradicionais que são desenvolvidas pela indústria 
especializada, principalmente placas fotovoltaicas e aquecedor solar. O segundo tipo 
de tecnologia são as criativas, consideradas aqui como tais porque têm foco no baixo 
custo e utilizam as matérias primas mais simples e acessíveis, como por exemplo as 
lâmpadas de garrafa PET. No terceiro tipo de tecnologias se enquadram aquelas que 
são desenvolvidas e certificadas para situações específicas ou problemas específicos, 
como por exemplo os irrigadores solares para hortaliças. 
O quadro 02 mostra, com base na teoria apresentada no referencial teórico de Ostrom 
(2005), como se estruturam os atores/instituições que atuam em projetos que 
desenvolvem e transferem tecnologias de energia solar no país. 
 
Quadro 02 – Estrutura de governança de tecnologias de energia solar em projetos sociais no Brasil 

 

Participante: Agentes 
governamentais 

Posição: financiador, 
regulador, 

 

Variáveis Exógenas 

 

INFORMAÇÕES               CONTROLE 
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normatizador e 
incentivador. 

Ação: subsídios, 
recursos financeiros e 
incentivos para 
pessoas físicas e 
jurídicas e projetos e 
programas. 

 

Participante: 
Iniciativa privada. 

Posição: financiador e 
desenvolvedor de 
tecnologias 
tradicionais. 

Ação: financiador em 
projetos de 
responsabilidade 
socioambiental e 
desenvolvedor de 
tecnologia. 

 

Participante: terceiro 
setor. 

Posição: 
desenvolvedor e 
transferidor de 
tecnologias 
socioambientais 
criativas. 

Ação: desenvolve as 
tecnologias ou adapta 
e as transfere. 

 Baixo nível de circulação                 Recursos financeiros: médio e alto  

       de informação                            Tecnologias tradicionais: alto 

      Tec.  socioambientais criativas: baixo 

 

 

 

    Baixo nível de ligação 

 

 

 

 

RESULTADOS POTENCIAIS 

Baixo uso de tecnologias de energia solar em projetos sociais 

 

 

 

 

CUSTOS LÍQUIDOS E BENEFÍCIOS 

Atribuídos 

 

A melhoria da estrutura com fortalecimento das relações entre os atores e 
maior circulação de informação e distribuição de recursos pode trazer bons 
benefícios para o público alvo do uso de tecnologias de energia solar em 
projetos sociais. 

 

A relação entre custos e benefícios no uso das tecnologias tradicionais e 
alta, o que faz com que em projetos sociais seja necessário o 
fortalecimento do papel dos agentes governamentais no desenvolvimento 
e difusão das tecnologias. 

Fonte: Elaborado na pesquisa 

 

Depreende-se da análise do quadro que estão sendo feitos vários esforços por 
instituições públicas, privadas e de terceiro setor para que tecnologias de energia solar 
sejam empregadas em projetos sociais no país. No entanto, a estrutura de governança 
existente entre as instituições que atuam neste segmento é frágil porque não há ainda 
uma rede de articulação que una os principais atores envolvidos nesses projetos, 
fazendo com as parcerias fortaleçam os resultados dos projetos. A circulação da 
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recursos financeiros e 
incentivos para 
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projetos sociais. 
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alta, o que faz com que em projetos sociais seja necessário o 
fortalecimento do papel dos agentes governamentais no desenvolvimento 
e difusão das tecnologias. 

Fonte: Elaborado na pesquisa 

 

Depreende-se da análise do quadro que estão sendo feitos vários esforços por 
instituições públicas, privadas e de terceiro setor para que tecnologias de energia solar 
sejam empregadas em projetos sociais no país. No entanto, a estrutura de governança 
existente entre as instituições que atuam neste segmento é frágil porque não há ainda 
uma rede de articulação que una os principais atores envolvidos nesses projetos, 
fazendo com as parcerias fortaleçam os resultados dos projetos. A circulação da 

 

 

informação e os mecanismos de controle são fracos. Considera-se, que os custos de 
implementação do projetos diminuiriam e que os benefícios e os esforços de 
desenvolvimentos, aplicação e transferência das tecnologias melhorariam com o 
aumento de parcerias e circulação de informação entre as instituições envolvidas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há diversos atores/instituições públicos, privados e de terceiro setor trabalhando para 
que sejam aplicadas tecnologias de energia solar em projetos sociais no país, sendo 
que há parcerias entre eles em muitos projetos. No entanto, tanto as parcerias quanto 
os projetos ainda são pontuais e, diante do cenário positivo para a utilização de 
energia solar no país e das necessidades sociais que demandam por esse tipo de 
energia, é recomendável que seja fortalecida a estrutura de governança dos 
atores/instituições envolvidos nos projetos. Considera-se que essa ação de 
articulação e estruturação seja norteada por instituições públicas e que medidas como 
criação de um banco de dados central, melhoria dos instrumentos de comunicação e 
troca de informações entre os participantes nas ações principais de desenvolvimento, 
financiamento e transferência das tecnologias seriam medidas fortalecedoras dessa 
estrutura. Considera-se também a necessidade de criação de uma rede formalizada 
que una todos os agentes envolvidos nos projetos sociais para essas tecnologias. 
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