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Abstract 
The objective of this study is to survey the benefits of certification by the NBR ISO 14001:2004 for 

organizations to further verification of improved environmental performance. Also aims to set a parameter to 

objectively measure improvements in environmental performance. The working method involved an 

extensive literature research articles in national and international, in search of research and work with 

objective information related to the benefits of certification by the NBR ISO 14001:2004 and improving 

environmental performance in organizations after the implementation of a Environmental Management 

System (EMS) in accordance with this Standard. Many authors cite the benefits of implementing an EMS 

according to NBR ISO 14001:2004, both for the organization as well as for the environment and for the 

client. However, few discuss quantitatively the effects of its adoption. Also mentioning that the existence of 

an EMS does not necessarily imply the verification of assumptions that guarantee the effectiveness of 

environmental adaptation or improvement of environmental performance. Thus, this paper proposes that one 

way to objectively measure improvements in environmental performance would be checking the reduction of 

penalties imposed by environmental organizations after implantation of the EMS according to standard ISO 

14001:2004. Some authors report that there is a reduction of penalties applied to organizations certified 

according to the standard, but none of them have objective information about it. The continuation of this work 

will answer the question whether there is a reduction of environmental penalties applied in organizations that 

have implemented an EMS and certified according to NBR ISO 14001:2004, in São Paulo/Brazil. 
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Resumo 

O objetivo desta trabalho é fazer um levantamento dos benefícios da certificação pela Norma NBR ISO 

14001:2004 em organizações para posterior verificação da melhoria da performance ambiental. Tem como 

objetivo também definir um parâmetro para mensurar objetivamente a melhoria na performance ambiental. O 

método de trabalho envolveu uma extensa pesquisa bibliográfica em artigos nacionais e internacionais, nas 

busca de pesquisas e trabalhos com informações objetivas relacionadas aos benefícios da certificação pela 

Norma NBR ISO 14001:2004 e a melhoria da performance ambiental em organizações após a implantação de 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de acordo com esta Norma. Muitos autores citam as vantagens da 

implantação de um SGA de acordo com a Norma NBR ISO 14001:2004, tanto para a organização como 

também para o meio ambiente e para o cliente. Porém, poucos discutem quantitativamente os efeitos de sua 

adoção. Também citam que a existência de um SGA não implica, necessariamente, na verificação das 

premissas que garantam a efetividade da adequação ambiental ou melhoria da performance ambiental. Assim, 

este trabalho propõe que uma das maneiras de mensurar objetivamente uma melhoria na performance 

ambiental seria através da verificação da redução de penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais às 

organizações após a implantação do SGA de acordo com a Norma NBR ISO 14001:2004. Alguns autores 

informam que há uma redução de penalidades aplicadas às organizações certificadas de acordo com a Norma, 

porém, nenhum deles apresentam informações objetivas sobre isto. A continuidade deste trabalho, será 

responder à pergunta se há ou não uma redução de penalidades ambientais aplicadas nas organizações que 

tenham implantado e certificado um SGA de acordo com a Norma NBR ISO 14001:2004, no Estado de São 

Paulo/Brasil.  

 
Palabras chave: Certificação Ambiental, ISO 14001, Organizações, Performance Ambiental, Sistema de Gestão 

Ambiental. 

 

 

Introdução 

 

A Norma NBR ISO 14001:2004 

De acordo com Lemos (2012), a ISO (International Organization for Standardization) foi estabelecida em 

1946 como uma confederação internacional de organismos nacionais de normalização (ONNs) de todo o 

mundo. É uma organização não-governamental, e tem no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT como um de seus membros fundadores. O objetivo da ISO é publicar documentos que estabeleçam 

práticas internacionalmente aceitas. Esses documentos são geralmente Normas Internacionais, que 

estabelecem regras a serem seguidas. Em março de 1993, a ISO estabeleceu o Comitê Técnico de Gestão 

Ambiental, ISO/TC207, para desenvolver uma série de normas internacionais de gestão ambiental. A série, 

que recebeu o nome de ISO 14000, refere-se a vários aspectos, como sistemas de gestão ambiental, auditorias 

ambientais, rotulagem ambiental, avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida e 

terminologia. 

 

As normas da série ISO 14000 apresentam vários aspectos da gestão ambiental. Ela provê ferramentas 

práticas para que empresas e organizações permitam identificar e controlar os seus impactos ambientais e 

constantemente melhorar a sua performance ambiental. A ISO 14001 e a ISO 14004 focam os Sistemas de 

Gestão Ambiental (SGA). As outras Normas da série focam aspectos ambientais específicas, tais como 

análise do ciclo de vida, comunicação e auditoria (ISO, 2014). De acordo com Lemos (2012), a ISO 14001 é a 

única norma da Série ISO 14000 que pode ser certificada por uma terceira parte, isto é, uma entidade 

especializada e independente, reconhecida em um organismo autorizado de credenciamento. 

 

A gestão ambiental é parte do sistema de gestão empresarial que inclui estrutura organizacional, atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, 

implementar, atingir, analisar criticamente e manter a Política de Meio Ambiente do empreendimento. Uma 

norma de gestão ambiental tem por objetivo prover as organizações de elementos de um SGA eficaz que 
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possam ser integrados a outros requisitos da gestão, e auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e 

econômicos (Cavalcanti, 2005).  

 

A norma ISO 14001 foi desenvolvida para auxiliar a gestão ambiental das organizações, para equilibrar seus 

interesses econômico-financeiros com os impactos ambientais gerados por suas atividades. Ela pode ser 

implantada por qualquer tipo de organização, seja ela do ramo industrial ou de serviço, de qualquer porte e 

atividade. A Norma inclui a parte produtiva e os arredores no qual uma organização opera, incluindo “ar, 

água, terra, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações”. Seus focos são na ação e no 

pensamento pró–ativo em lugar de reação a comandos e Políticas de Comando e Controle do passado. Reforça 

o melhoramento da proteção ambiental e minimização dos riscos pelo uso de um único Sistema de Gestão 

(Cavalcanti, 2005). 

  

De acordo com a ABNT (2004), organizações de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas com o 

atingimento e demonstração de um desempenho ambiental correto, por meio do controle dos impactos de suas 

atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente, coerente com sua política e seus objetivos ambientais. 

Agem assim dentro de um contexto de legislação cada vez mais exigente, do desenvolvimento de políticas 

econômicas e outras medidas visando adotar a proteção ao meio ambiente e de uma crescente preocupação 

expressa pelas partes interessadas em relação às questões ambientais e ao desenvolvimento sustentável. A 

versão brasileira da ISO 14001 é a Norma NBR ISO 14001:2004 (2004 é o ano da última versão; a primeira 

versão é de 1996). 

 

A matéria “Homenagem às Empresas Sustentáveis” (Revista Meio Ambiente Industrial, 2011) informa que, 

em junho de 2011, no Brasil, mais de 5000 organizações estavam certificadas com a Norma NBR ISO 

14001:2004. De acordo com esta matéria, a certificação pela ISO 14001 teve início no Brasil, no ano de 2009, 

com 100 organizações. O número foi evoluindo de maneira constante, tendo atingido 1000 Certificações em 

2003, 2000 em 2005, 3000 no ano de 2008, 4000 em 2010 e, finalmente, 5000 Certificações em 2011 (Figura 

1).  

 

 
Figura 1. Evolução do número de organizações certificadas pela NBR ISO 14001 no Brasil. Fonte: Revista 

Meio Ambiente Industrial, 2011. 

 

A NBR ISO 14001:2004 especifica requisitos para que um SGA capacite uma organização a desenvolver e 

implementar política e objetivos que levem em consideração requisitos legais e informações sobre aspectos 

ambientais significativos. Pode ser aplicada a todos os tipos e portes de organizações, adequando-se a 
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diferentes condições geográficas, culturais e sociais. A finalidade geral da norma é equilibrar a proteção 

ambiental e a prevenção de poluição com as necessidades socioeconômicas (ABNT, 2004). 

 

Benefícios da Implantação da NBR ISO 14001:2004 

De acordo com Pereira Filho (2008), os principais benefícios da implantação da NBR ISO 14001:2004 são os 

seguintes: 

 Focalização mundial em questões relacionadas à gestão ambiental; 

 Demonstração de compromisso ambiental pelas empresas; 

 Promoção de normas voluntárias e de consenso internacional;  

 Auxilia as empresas a cumprirem e manterem o atendimento às leis ambientais; 

 Estabelecimento de critérios para que as empresas possam ir além do exigido, quanto as leis 

ambientais.  

 

Segundo Marques et al (2003), a série ISO 14000 provocou maior incentivo à iniciação de atividades de 

prevenção da poluição. A chave para essa prevenção é a integração bem sucedida das questões ambientais, 

das operações, da estratégia do negócio e da participação de todos os integrantes da organização, pois estes 

participam de maneira ativa nas exposições e não passivamente como ocorre ainda em diversos processos, 

tornando-os pouco eficaz.  

 

O INMETRO (2012) coloca que a certificação de uma organização pela ISO 14001 não significa que: 

1) a organização tenha excelência no seu desempenho ambiental, um vez que a ISO 14001 define os 

requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental da organização, mas não define critérios específicos de 

desempenho ambiental; 

2) a organização certificada pela ISO 14001 fornece a confiança na capacidade da mesma para satisfazer a sua 

própria política ambiental, incluindo o compromisso de cumprir a legislação aplicável, para evitar a poluição 

e melhorar continuamente seu desempenho. Não garante que a organização está atingindo um desempenho 

otimizado em termos ambientais; 

3) o processo de certificação pela ISO 14001 não inclui uma auditoria/”fiscalização” completa à 

regulamentação legal e não pode garantir que as violações dos requisitos legais nunca irão ocorrer, apesar de 

que conformidade legal integral deva ser sempre a meta da organização; 

4) a certificação pela ISO 14001 não indica necessariamente que a organização será capaz de impedir a 

ocorrência de acidentes ambientais. 

 

 

Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento bibliográfico aprofundado dos benefícios da certificação 

pela Norma NBR ISO 14001:2004 em organizações para posterior verificação da melhoria da performance 

ambiental em organizações localizadas no Estado de São Paulo, Brasil. Tem como objetivo também definir 

um parâmetro para mensurar objetivamente a melhoria na performance ambiental. 

 

 

Metolodogia 

  

O método de trabalho envolveu uma extensa pesquisa bibliográfica em artigos nacionais e internacionais, nas 

busca de pesquisas e trabalhos com informações objetivas relacionadas aos benefícios da certificação pela 

Norma NBR ISO 14001:2004 e a melhoria da performance ambiental em organizações após a implantação de 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de acordo com esta Norma. Buscou-se trabalhos que utilizaram 

exemplos práticos de implantação da Norma em organizações. 

 

 

Resultados 
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De acordo com Valle (2004), a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a Norma 

NBR ISO 14001:2004 traz as seguintes vantagens para a empresa: a criação de uma imagem “verde”; acesso a 

novos mercados; redução e/ou eliminação de acidentes ambientais, evitando, com isso, custos de remediação; 

incentivo ao uso racional de energia e dos recursos naturais; redução do risco de sanções do Poder Público 

(multas) e facilidade ao acesso a algumas linhas de crédito. Referente aos consumidores, estes possuirão 

maiores informações sobre a origem da matéria-prima e composição dos produtos, podendo optar, no 

momento da compra, por bens e serviços menos agressivos ao meio ambiente. 

 

Naime et al. (2010), citando Moura (2006), apresentam alguns benefícios da implantação de um SGA de 

acordo com Norma NBR ISO 14001:2004: maior eficiência no processo produtivo, maior eficiência gerencial, 

clareza de metas, redução na geração de poluentes, redução de valores gastos com multas por 

descumprimento da legislação, redução de interrupções de funcionamento da  empresa, redução de 

indenizações decorrentes de problemas ambientais, substituição de materiais perigosos por outros de 

classificação mais branda, reaproveitamento e reúso de produtos, entre outros. 

 

Oliveira e Serra (2010) apresentam os principais benefícios obtidos com um SGA baseado na Norma NBR 

ISO 14001:2004: redução de custos na contratação de seguros; aumento da atratividade perante investidores; 

facilidade de acesso a empréstimos; motivação dos colaboradores para atingirem metas e objetivos 

ambientais; influência positiva nos demais processos internos de gestão, melhoria do moral dos colaboradores 

e da imagem da empresa; aumento da demanda por bens e serviços; desenvolvimento de ações ambientais 

preventivas; redução do consumo de energia elétrica, óleo combustível, água e gás; início ou ampliação das 

exportações; e maior confiabilidade na marca da empresa. Além disso, apresentam as principais dificuldades 

da implantação de um SGA com base na norma NBR ISO 14001:2004: resistência dos colaboradores em 

relação aos processos de auditoria interna e externa; aumento de custos, de um modo geral, para a empresa; e 

dificuldade de cumprimento de alguns requisitos da norma em função de constantes mudanças na legislação 

ambiental. 

 

Faria (2000) cita as vantagens econômicas da implantação de um SGA com base na Norma NBR ISO 

14001:2004, enfocando a economia de custos: 

- economia devido à redução do consumo de água, energia e outros insumos. 

- economia devidos à reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e diminuição de efluentes. 

- redução de multas e penalidades por poluição. 

 

Bastos et al. (2009) apresentam um estudo de caso em uma planta de produção e transmissão de energia 

elétrica da Eletronorte, em Rondônia. De acordo com os autores, antes da implantação da NBR ISO 

14001:2004 na empresa, os documentos ambientais não estavam devidamente descritos, controlados e 

disponibilizados. Diante daquela situação, era alto o risco de ocorrerem impactos ambientais no processo de 

produção e transmissão de energia elétrica e por consequência aumentava-se o risco de incidência de multas. 

De acordo com os autores, outros benefícios de grande importância para a Eletronorte com a implementação 

do SGA de acordo com a NBR ISO 14001:2004 foram os seguintes: definição e implementação da Política 

Ambiental da empresa; realização de medições e monitoramentos dos aspectos ambientais advindos do 

processo produtivo de energia elétrica (efluentes industriais, fumaça preta de veículos e de unidades geradoras 

a diesel, ruído, entre outros); gerenciamento de 100% dos resíduos sólidos industriais provenientes dos 

processos para a produção de energia elétrica nas plantas certificadas; incentivo aos colaboradores em buscar 

novos conhecimentos e aperfeiçoamentos na área ambiental; maior aproximação da Eletronorte com a 

sociedade, através dos Programas de Educação Ambiental; a sistematização e controle de atendimento às 

manifestações de partes interessadas. 

 

Babakri et al. (2004) salientam que muitos autores ressaltam os benefícios da certificação pela Norma NBR 

ISO 14001:2004,  porém poucos discutem quantitativamente os efeitos de sua adoção.  
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Arifin et al. (2009) apresentam os impactos positivos e negativos na implantação da ISO 14001 no 

gerenciamento de resíduos em um indústria eletrônica (NEC Semiconductors), localizada em Telok Panglima 

Garang, Selangor, na Malásia. Utilizando três métodos de pesquisa (questionários para os operadores, 

entrevista com os gerentes e observação de campo), a pesquisa mostra que a implantação da ISO 14001 

trouxe muitas mudanças positivas nos aspectos no gerenciamento dos resíduos, entre os quais armazenamento 

mais ordenado, controlado e etiquetado, melhor controle da disposição final e redução na geração. Os autores 

citam que a implantação da ISO 14001 é muito útil no gerenciamento dos resíduos, tornando o processo 

sistemático e eficiente. 

 

Tan (2003) apresenta os benefícios percebidos pela implantação da ISO 14001 em empresas  na Malásia. Os 

resultados da pesquisa indicam que ocorreram benefícios com a implantação da Norma ISO 14000. O autor 

conclui que, de modo geral, os benefícios eram bastante similares aos documentados em empresas que 

adotaram a ISO 14001 em países industrializados. A implementação da ISO 14001 trouxe uma melhoria na 

gestão ambiental, a redução dos danos ao meio ambiente, e também a melhoria nas operações e na imagem 

das empresas. O autor apresenta um sumário dos benefícios da obtenção da certificação pela ISO 14.0001 

registrados em documentos na literatura, dividindo em Grupo de Benefícios e os respectivos Benefícios. Os 

principais Grupos de Benefícios apresentados foram: Operações Limpas/Verdes, Eficiência Operacional, 

Rentabilidade, Competitividade do Produto/Serviço, Expansão de Mercado, Melhoria na Imagem da Empresa, 

Melhoria na Gestão, Conscientização Pública e Outros.  

 

Entretanto, Ferreira (1999) afirma que a existência de um SGA, segundo a NBR ISO 14001:2004, não 

implica, necessariamente, na verificação das premissas que garantem a efetividade da adequação ambiental. 

Ou seja, o SGA não observa os pressupostos do desenvolvimento com qualidade ambiental, quais sejam: 

dimensões temporal e espacial, endossados pela participação da sociedade. Afirma também que a NBR ISO 

14001:2004 não contém nenhum instrumento que exija, ou mesmo estimule e contribua para que os aspectos 

necessários à garantia da adequação ambiental sejam inseridos no SGA e, na consequente certificação 

ambiental da atividade (por exemplo, realização de um estudo do local onde essa está ou pretende se instalar).  

 

Outra ressalva que o autor coloca é que as organizações certificadas não levam em consideração a visão das 

partes interessadas (no caso a "primeira parte", constituída por consumidores, clientes e partes interessas para 

quem empresa pretende demonstrar sua conformidade com a Norma em questão) na definição de seus 

objetivos ambientais. Também afirma que em nenhum momento a Norma contempla o estudo do meio 

biofísico no qual a indústria está e/ou irá se instalar, para atestar sobre as potencialidade e suscetibilidades do 

meio, analisando, assim, a capacidade de suporte do meio. Fator, este, fundamental para que aspectos e 

impactos ambientais sejam considerados e a adequação ambiental, por sua vez, garantida. 

 

O autor conclui que, mediante as constatações auferidas, é possível afirmar que certificação ambiental não é 

garantia de que o processo produtivo de uma empresa é ambientalmente adequado. Não deve, portanto, ser 

utilizado como instrumento de marketing atestando tal fato e os certificadores não deveriam permitir tal 

procedimento. 

 

MacDonald (2005) ressalta que a ISO 14001 em si não apresenta um planejamento estratégico para a 

sustentabilidade, nem de soluções dos problemas em sua origem. Além disso, 

existe confusão com relação onde a ISO 14001 se encaixa em relação a um complexo conjunto de ferramentas 

para o desenvolvimento sustentável. O autor propõe a integração de um  método que incorpora uma 

abordagem de cinco níveis de planejamento em sistemas complexos, com os requisitos da ISO 14001 no 

processo de planejamento. O resultado é uma estrutura de planejamento estratégico que enfoca o mínimo de 

exigências de uma sociedade sustentável e incorpora-as em um processo para ajudar as empresas em suas 

iniciativas de sustentabilidade. 

 

Edwards et al. (1999) colocam obstáculos para a implantação efetiva da ISO 14001: falta de definição e de 

diretrizes para os métodos de identificação de aspectos e impactos ambientais e a ausência de uma abordagem 

comum para comparar a performance entre os setores industriais e entre firmas individuais. Os autores 



7 

 

recomendam que sejam incluídos os seguintes itens na norma: definição de aspectos, impactos e indicadores 

de performance, estabelecimento de requisitos para comunicação pública, uso de ferramentas para a 

contabilidade ambiental e melhoria na consistência dos critérios de auditoria ambiental. 

 

Murillo-Luna et al. (2011) apresentam as dificuldades e barreiras encontradas pelas empresas ao adotar 

estratégias ambientais pró-ativas, fornecendo evidências empíricas de 240  indústrias espanholas. Um 

conjunto de 25 barreiras são inicialmente avaliadas pelos gestores das empresas da amostra e são agrupados 

em quatro tipos de dificuldades que enfrentam as empresas: barreiras externas, limitações endêmicas da 

empresa, limitada motivação ambiental e limitada preparação de funcionários e inércia operacional. Os 

autores concluem que apenas as barreiras identificadas como “limitações endêmicas da empresa” podem ser 

caracterizadas como "barreiras efetivas", definidas como problemas que impedem as empresas de progredir 

para o comportamento ambiental pró-ativo: limitações orçamentais e organizacionais e aversão à inovação e 

mudança tecnológica. 

 

Heras e Arana (2010) comparam os modelos mais utilizados de referência para a implantação de Sistemas de 

Gestão Ambiental (SGA) em micro e pequenas empresas, no caso ISO 14001 e EMAS. O sucesso destes 

modelos tem eclipsado outros modelos implantados na União Europeia e no Japão. Os autores analisam o 

conteúdo e objetivos de um desses modelos, o modelo Ekoscan, e o compararam com a Norma ISO 14001, 

através de uma pesquisa com 262 empresas participantes. Os autores concluiram que apenas os tipos de 

controle diferem de forma significativa, uma vez que os obstáculos percebidos e os benefícios da adoção dos 

respectivos modelos pela micro e pequenas empresas são semelhantes. Os autores colocam que 13,2 % das 

empresas que implantaram a ISO 14001 ou que implantaram o modelo Ekoscan, tiveram como motivação a 

legislação ambiental em vigor. Porém, os mesmos não citam se após a implantação da ISO 14001 ou do 

modelo Ekoscan houve alguma melhoria com relação à redução de penalidades ambientais. 

 

Turk (2009) em uma pesquisa com questionário estruturado, investiga se há alguma  relação entre empresas 

de construção civil na Turquia certificadas pela norma ISO 14001 e se há diferenças nas percepções 

relacionadas com a ISO 14001, considerando as características das empresas e entre dois grupos diferentes: 

empresas certificadas e não-certificadas. O autor examina os benefícios da implantação da ISO 14001 para as 

empresas de construção turcas. E conclui que, embora não haja qualquer diferença nas percepções sobre a 

certificação ISO 14001 em termos de características das empresas e entre as que são certificadas e as não-

certificadas,  ambos os grupos tem opiniões positivas sobre a ISO 14001. O autor mostra que existe uma 

relação entre as características das empresas e a certificação ISO 14001: esta contribui para as empresas de 

construção civil não só em termos de benefícios ambientais, mas também com efeitos sobre a gestão 

corporativa e marketing, mostrando assim que a implantação da ISO 14001 tem um positivo impacto sobre o 

setor de construção civil turco. 

 

Em estudo realizado por Gavronski et al. (2008), os pesquisadores apresentam um levantamento com 63 

empresas brasileiras das áreas de química, mecânica e eletrônica, utilizando um Modelo de Equações 

Estruturais (SEM) para analisar as relações entre motivações e benefícios relacionados à Certificação pela 

ISO 14001. Foram identificadas quatro fontes de motivação: reação a pressões das partes interessadas 

externas, proatividade na expectativa de futuras questões de negócios; preocupações legais e influências 

internas. Quatro dimensões caracterizam os benefícios de uma certificação ISO 14001: mudanças 

operacionais; impactos financeiros; relação com as partes interessadas da empresa (clientes, concorrentes, 

fornecedores); e relação com a sociedade (governo, sociedade civil e ONGs). As motivações aparecem em 

dois níveis: motivações internas e legais estão no primeiro nível (antecedentes), enquanto motivações reativas 

e proativas estão em um segundo nível (consequentes). Os pesquisadores mostram que as motivações internas 

explicam motivações reativas e proativas e benefícios de produção e que as motivações legais explicam 

motivações proativas, benefícios financeiros e nas relações com as partes interessadas da sociedade. 

 

 

Conclusões 
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Muitos autores citam as vantagens da implantação de um SGA (Sistema de Gestão Ambiental) de acordo com 

a Norma NBR ISO 14001:2004, tanto para a organização como também para o meio ambiente e para o 

cliente. Porém, outros autores citam que poucos discutem quantitativamente os efeitos de sua adoção ou que a 

existência de um SGA não implica, necessariamente, na verificação das premissas que garantam a efetividade 

da adequação ambiental ou melhoria da performance ambiental. 

 

Uma das maneiras de mensurar objetivamente uma melhoria na performance ambiental seria através da 

verificação da redução de penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais às organizações certificadas pela 

Norma NBR ISO 14001:2004. Alguns autores informam que há uma redução de penalidades aplicadas às 

organizações certificadas de acordo com esta norma, porém, nenhum deles apresentam informações objetivas 

sobre isto. 

 

A continuidade deste Trabalho, será responder à pergunta se há ou não uma redução de penalidades 

ambientais aplicadas nas organizações que tenham implantado e certificado um SGA de acordo com a Norma 

NBR ISO 14001:2004. Espera-se responder se a certificação é um instrumento eficaz de melhoria da 

performance e da qualidade ambiental, através de parâmetros objetivos, e se existe uma relação causa-efeito 

entre a implantação e a diminuição das penalidades aplicadas e entre a diminuição de penalidades e a 

melhoria da performance ambiental. Espera-se também verificar se a redução do número de penalidades 

aplicadas em uma organização é um bom indicador da melhoria da qualidade ambiental. 
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Abstract 

In Order to suit companies to the global scenario, which demands the necessity of environmental preservation, 

and to guarantee worker’s health and security, and also balancing with the compliance of laws and economic 

interests, is important that industries apply an efficient management in their procedures. This article has as its 

objective to present the benefits that ISO14001 (Environmental management system) and OHSAS18001 

(Health and occupational security management system) can provide for the companies in their management of 

Health, Security and Environment. For this, a research was applied with non-certified companies and 

companies certified with both laws. The results were compared, showing the differences in their 

environmental, health and security procedures. The outcome of this questionnaire will show a strategy to 

conduct Security, Health and Environmental matters inside companies. 
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Resumen 

A fim de adequar as empresas ao cenário global onde existe a necessidade da preservação ambiental e de 

garantir a integridade da saúde e segurança dos trabalhadores, equilibrando ainda o atendimento a legislação e 

interesses econômico-financeiros, é importante que as indústrias implantem uma gestão eficiente em seus 

processos. O objetivo deste trabalho é apresentar os benefícios que as certificações ISO14001 (Sistema de 

Gestão Ambiental) e OHSAS18001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional), podem 

proporcionar as empresas no gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA). Para isto foi 

aplicada uma pesquisa com empresas certificadas em ambas as normas e empresas não certificadas. Estas 

pesquisas foram comparadas, apresentando então as diferenças de atendimentos dos processos de meio 

ambiente, saúde e segurança estre estas indústrias, o resultado destes questionários indicará uma estratégia 

para conduzir as questões relacionadas à SSMA dentro das organizações. 

 
Palabras clave: Segurança, Saúde, Meio Ambiente. 

 

 

 

 

Introdução 

 

Atualmente, muitas organizações para manter sua sobrevivência e competitividade no mercado de trabalho 

necessitam atender as exigências de requisitos legais, que estão sendo cada vez mais instituídos no Brasil para 

garantir a segurança e saúde das pessoas, bem como a integridade do meio ambiente. Estas exigências advêm 

da sociedade, dos clientes e consumidores, e com maior força pelas autoridades governamentais, que 

estabelecem obrigações para que as organizações atendam justamente as necessidades deste público, os quais 

foram ou ainda são prejudicados por uma gestão não eficiente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

(SSMA). 

 

As empresas de todos os portes precisam então instituir uma estratégia para gerenciar os assuntos relativos a 

SSMA, cada qual com sua dimensão e atendimento a requisitos legais, mas com o objetivo maior de 

proporcionar aos funcionários um ambiente de trabalho seguro e saudável, identificando e controlando 

consistentemente seus riscos e reduzindo o potencial de acidentes, e identificando os aspectos de seu negócio 

que impactam o meio ambiente.  

 

A norma ABNT (2004) NBR ISO 14001 é uma norma internacionalmente aceita que define os requisitos para 

estabelecer e colocar em prática um Sistema de Gestão Ambiental. Já a OSHAS 18001 (BSI, 2007) foi 

desenvolvida com compatibilidade com a ISO 9001 e a ISO 14001, para ajudar as organizações a cumprir 

com suas obrigações de saúde e segurança de um modo eficiente. 

 

Para Cerqueira (2006), essas normas são especificações ou conjuntos de requisitos destinados à auditoria 

objetiva dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) e dos Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde 

Ocupacional. Essas normas têm o foco na melhoria contínua da gestão, buscando assegurar, por ações 

planejadas e sistematizadas, o atendimento aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis às suas 

atividades, o cumprimento de suas políticas e de seus compromissos com todas as partes interessadas, e o 

atendimento de seus objetivos e metas, sejam eles relativos ao meio ambiente ou à segurança e saúde 

ocupacional. 

 

Entre as certificações ISO 14001 e OHSAS 18001 existe um sinergismo entre a Gestão de Saúde e Segurança 

Ocupacional e a Gestão Ambiental, a qual se dá devido às várias características que são inerentes e 

semelhantes em ambos os sistemas de gestão. Questões como abrangência e interdependência no controle de 

impactos à SSO (Saúde e Segurança Ocupacional) e impactos ambientais, similaridade de implantação entre 

as normas OHSAS 18001 e ISO 14001, sua estrutura baseada no PDCA e o completo espelhamento dos 

requisitos. 
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A implantação das certificações em muitas vezes é vista como alto custo aos administradores de empresas, e o 

sucesso da implantação e continuidade das certificações depende principalmente do comprometimento da 

Alta Direção, e do entendimento que este novo cenário auxiliará para a sobrevivência da organização.  

 

Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise comparativa entre empresas 

certificadas e não certificadas conforme requisitos da ISO 14001 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 

(Gestão em Saúde e Segurança Ocupacional). 

 

 

Metodologia 

 

Unidade de Estudo  

 

Foram selecionadas 8 empresas para o estudo de caso proposto por esta pesquisa. Como critério, as empresas 

deveriam estar enquadradas nos seguintes pré-requisitos: 

 Localização num raio de 300km da Unisinos; 

 Não possuir certificação, nem ISO 14001 e OHSAS 18001 (empresas não certificadas); 

 Possuir certificação integrada ISO 14001 e OHSAS 18001 (empresas certificadas); 

 Apresentar abertura e interesse para a participação na pesquisa. 

 

Coleta e Análise dos Dados 

 

Foi executada uma pesquisa quantitativa do tipo exploratória e comparativa. A técnica de coleta de dados 

utilizada foi questionário e entrevista. Como análise dos dados utilizou-se método de correlação e associação. 

 

Antes do envio da ferramenta de coleta de dados foi realizado um levantamento com diversas empresas da 

região para verificar quais delas tinham ou não as certificações, bem como para solicitar um contato de 

referência para responder a entrevista, a qual participasse ativamente da gestão destas áreas.  

 

Para a construção da ferramenta de pesquisa foram incluídas questões relacionadas ao atendimento a 

requisitos legais e boas práticas dos processos em SSMA. Foram construídas duas pesquisas, uma com 

questões de SSO e outra com questões de MA (Meio Ambiente), ambas com 20 perguntas. 

 

O envio do questionário foi por correio eletrônico. Juntamente foi enviado um termo de comprometimento de 

confidencialidade das respostas, garantindo o sigilo das informações, e com a solicitação que a pesquisa fosse 

respondida com sinceridade, para termos um resultado coerente com o objetivo. O prazo para retorno da 

pesquisa foi de 1 mês, e após este prazo foi realizado uma cobrança, através de correio eletrônico, para 

solicitar o retorno da pesquisa. 

 

Os Quadros 1 e 2 na sequencia são apresentados as ferramentas de coleta de dados enviadas para cada 

empresa selecionada. 

 

Para auxiliar as respostas, as análises de dados foram divididas em três categorias: 

 Resultado Geral: percentual de atendimento geral das empresas considerando os conceitos de 

pontuação (0, 1, 2, N.A.); 

 Resultado por Empresa: percentual de atendimento por conceito de cada empresa; 

 Análise das pontuações 0 e 1: avaliação dos itens menos atendidos nas empresas referente a 

segurança e saúde ocupacional; 

 

Os conceitos de pontuação foram utilizados com o seguinte critério:  

 0 (Não disponível): quando a empresa não atende requisito; 
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 1 (Atendimento parcial ao requisito): quando o requisito está em fase de implantação, ou quando 

está com alguma pendência para finalização; 

 2 (Atendimento integral ao requisito): requisito atendido na íntegra; 

 N.A. (Não aplicável): Requisito não aplicável à indústria. 

 

Importante destacar que não foi delimitado um percentual mínimo de atendimento. As empresas foram 

comparadas pelo seu nível de atendimento as questões abordadas. 

 

Quadro 1: Questões de Saúde e Segurança Ocupacional 

QUESTÕES 0 1 2 N.A. 

1. Há uma política formalizada e objetivos se segurança e saúde a serem atendidos?     

2. O dimensionamento do SESMT instalado na empresa, atende o Quadro II da Norma 

Regulamentadora N°4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho)? 

    

3. Atende a NR 5 (CIPA)? Se não houver CIPA, a empresa possui pessoa indicada para o atendimento 

da NR 5? 
    

4. Relacionado a EPI´s (NR 6) a empresa: fornece, treina e fiscaliza o uso?     

5. Há levantamento de riscos ambientais (PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) atualizado? 
    

6. São realizados exames periódicos visando garantir a aptidão física dos colaboradores às suas 

atividades? 
    

7. Possui procedimento, identificação e análise de todos os riscos e perigos associados às atividades da 

empresa? 
    

8. É realizado investigação de Acidentes e Incidentes ocorridos no ambiente de trabalho?     

9. Há emissão de CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho) para todos os acidentes de trabalho 

ocorridos? 
    

10. Há registro e controle de materiais Químicos e Inflamáveis? Suas FISPQs  estão disponíveis nas 

áreas de uso? 
    

11. Há um plano de emergência / abandono de área com mapa de rotas de fuga?     

12. Está atualizado o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros? Existe brigada de incêndio 

interna? 
    

13. São feitos regularmente simulados de abandono de área em toda a fábrica e turnos?     

14. Possui procedimento para identificação, análise, atualização e verificação de requisitos legais e 

outros? 
    

15. Em relação a NR 10 a empresa: possui projeto, memorial descritivo, prontuário e diagrama unifilar 

de suas instalações? 
    

16. A empresa possui treinamentos como: integração, Ordem de Serviço, Operador de Equipamentos 

(Ex: empilhadeira, ponte rolante, etc...), 
    

17. A empresa possui alguma pendência ou notificação, junto ao Órgão fiscalizador?     

18. A empresa possui procedimentos documentados para Ação Corretiva e atendimento as Não 

conformidades às leis e regulamentações da Saúde e Segurança no Trabalho? 
    

19. São realizadas auditorias do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho?     

20. A Alta Administração participa das decisões relacionadas a gestão em SST e realiza análises críticas 

periodicamente? 
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Quadro 2: Questões de Meio Ambiente 

QUESTÕES 0 1 2 N.A. 

1. Há uma política formalizada e objetivos ambientais a serem atendidos?     

2. Possui procedimento, identificação e análise de todos os aspectos e impactos ambientais associados 

às atividades da empresa? 
    

3. Possui procedimento para identificação, análise, atualização e verificação de requisitos legais e 

outros? 
    

4.  A empresa possui Licença Ambiental Prévia/Instalação/Operação?     

5.  Possui cadastro técnico do IBAMA?     

6. Possui outorga de captação de água?     

7. Possui certificado da Polícia Federal, Civil e Exército (para produtos controlados)?     

8. Há monitoramento dos efluentes líquidos tratados e lançados (domésticos e industriais)?     

9. Há monitoramento de emissões atmosféricas (industriais e fumaça preta)?     

10. Há um programa de coleta seletiva de resíduos?     

11. Há procedimento de gerenciamento de resíduos (controle de geração, coleta, armazenamento 

temporário, transporte e tratamento/destinação)? 
    

12. Há registros que evidenciem o transporte e tratamento/destinação de todos os resíduos sólidos da 

empresa (MTR, Nota Fiscal, Certificado de tratamento)? 
    

13. Há um plano de atendimento às emergências ambientais?     

14. Possui passivos ambientais/áreas degradadas/áreas contaminadas? Se sim marque 0, se não marque 

2. 
    

15. A empresa possui alguma pendência ou TAC (Termo de Ajuste de Conduta), junto ao Órgão 

fiscalizador? 
    

16. A empresa possui treinamentos de gestão ambiental (Política, coleta seletiva, impactos ambientais, 

etc...) 
    

17. A empresa possui alguma pendência ou notificação, junto ao Órgão fiscalizador?     

18. A empresa possui procedimentos documentados para Ação Corretiva e atendimento as Não 

conformidades às leis e regulamentações de Meio Ambiente? 
    

19. São realizadas auditorias do sistema de gestão ambiental?     

20. A Alta Administração participa das decisões relacionadas a gestão ambiental e realiza análises 

críticas periodicamente? 
    

 

 

Resultados 

 

A Figura 1 apresenta o Resultado Geral de atendimento aos requisitos da entrevista, bem como o número de 

funcionários e ramo industrial de cada empresa: 
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Figura 1: Resultado Geral da Pesquisa de SSMA 

 

Analisando o resultado geral percebe-se que as Empresas Certificadas apresentam um percentual maior de 

atendimento em comparação as Empresas Não Certificadas.  

 

Referente a saúde e segurança, o percentual de atendimento geral, no conceito de pontuação 2 da pesquisa 

(Atendimento integral ao requisito), é de 89% para as empresas que tem as certificações ISO14001 e OHSAS 

18001 implantadas. Já as empresas que não possuem estas certificações, atendem 41% das questões de SSO.  

Da mesma forma o percentual de atendimento em meio ambiente para empresas certificadas ficou em 90%, 

sendo que as empresas não certificadas apresentam 41% de atendimento às questões da pesquisa. Pode-se 

verificar que as empresas não certificadas apresentam em torno de 40% a menos de atendimento, 

demonstrando uma inferioridade de resultado em relação às indústrias certificadas. 

 

No conceito de pontuação 1 (Atendimento parcial ao requisito) as empresas não certificadas apresentam 

consequentemente um percentual maior as demais empresas certificadas, sendo que em saúde e segurança o 

resultado foi de 46% de atendimento parcial aos requisitos, e as certificadas apresentam 9%. Em meio 

ambiente as empresas não certificadas possuem 38% dos requisitos atendidos parcialmente, enquanto que as 

empresas certificadas apresentam 4%. 

 

O percentual de requisito não disponível, ou seja, os requisitos não atendidos pelas empresas são de 1% para 

as empresas certificadas, tanto nas questões de meio ambiente e saúde e segurança, e isto demonstra a 

efetividade das gestões de SSMA nestas indústrias. Já as empresas não certificadas possuem 11% de 

requisitos não atendidos em saúde e segurança, e 38% não atendidos na pesquisa de meio ambiente, este 

último valor demonstra como ainda é recente a gestão ambiental nas empresas, sendo que saúde e segurança 

apresentam-se, pelas respostas, mais consolidadas. Isto provavelmente deve-se às cobranças tardias referente 

às necessidades ambientais. 

 

Referente aos itens não aplicáveis as empresas certificadas possuem 1% de requisitos não necessários para 

saúde e segurança, e 5% para meio ambiente. Já as não certificadas possuem 11% de requisitos não aplicáveis 

para seus seguimentos em saúde e segurança, e 8% para meio ambiente. 

A avaliação do atendimento de cada requisito por empresa está apresentada na Figura 2. 

 



7 

 

 
Figura 2: Resultado da Pesquisa por empresa em SSMA 

 

Nota-se que entre as empresas certificadas não apresentam variações significativas entre os conceitos de 

pontuação. Apenas a Empresa D tem uma diferença maior referente a não aplicabilidade de 3 requisitos de 

meio ambiente em sua organização.  

 

Já as empresas não certificadas apresentam resultados com maior variação entre si. Nota-se que a Empresa E, 

a qual tem menor número de funcionários, é que mais atende os requisitos de SSMA, com atendimento 

integral aos requisitos de 60% para saúde e segurança, e 70% para meio ambiente. Já a indústria com maior 

número de funcionários, Empresa F, demonstra o menor atendimento aos requisitos, sendo que em meio 

ambiente 15% dos itens são atendidos, e em saúde e segurança 20% estão adequados, ou seja, a maioria dos 

requisitos estão atendidos parcialmente.  

 

Outra análise é a quantidade de itens não atendidos na Empresa G, a qual apresenta que 35% dos requisitos 

não estão sendo atendidos na empresa. Referente aos requisitos não aplicáveis nota-se que os requisitos 

ambientais da pesquisa realizada, são menos aplicáveis a estas indústrias, do que os requisitos de saúde e 

segurança. 

 

Finalmente, a análise das Figuras 2 e 3 demonstra que as indústrias com certificações implementadas possuem 

um significativo atendimento dos requisitos analisados, em comparação as indústrias não certificadas. No 

entanto, é notório que as indústrias não certificadas estão em busca do atendimento, pois os itens de 

atendimento parcial detêm a maior parte das respostas.  

 

Dentre os conceitos de pontuação “Não Disponível” e “Atendimento parcial”, as questões que menos são 

atendidas entre as empresas certificadas e não certificadas são: 

 

Saúde e Segurança: 

 Questão 2: O dimensionamento do SESMT instalado na empresa, atende o Quadro II da Norma 

Regulamentadora N°4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho)? 
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 Questão 7: Possui procedimento, identificação e análise de todos os riscos e perigos associados às 

atividades da empresa? 

 Questão 8: É realizado investigação de Acidentes e Incidentes ocorridos no ambiente de trabalho? 

 Questão 9: Há emissão de CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho) para todos os acidentes 

de trabalho ocorridos? 

 Questão 13: São feitos regularmente simulados de abandono de área em toda a fábrica e turnos? 

 Questão 14: Possui procedimento para identificação, análise, atualização e verificação de requisitos 

legais e outros? 

 Questão 15: Em relação a NR 10 a empresa: possui projeto, memorial descritivo, prontuário e 

diagrama unifilar de suas instalações? 

 Questão 17: A empresa possui alguma pendência ou notificação, junto ao Órgão fiscalizador? 

 Questão 19: A Alta Administração participa das decisões relacionadas a gestão em SST e realiza 

análises críticas periodicamente? 

 

Meio Ambiente: 

 Questão 2: Possui procedimento, identificação e análise de todos os aspectos e impactos ambientais 

associados às atividades da empresa? 

 Questão 3: Possui procedimento para identificação, análise, atualização e verificação de requisitos 

legais e outros? 

 Questão 13: Há um plano de atendimento às emergências ambientais? 

 Questão 14: Possui passivos ambientais/áreas degradadas/áreas contaminadas? Se sim marque 0, se 

não marque 2. 

 Questão 16: A empresa possui treinamentos de gestão ambiental (Política, coleta seletiva, impactos 

ambientais, etc...). 

 Questão 18: A empresa possui procedimentos documentados para Ação Corretiva e atendimento as 

Não conformidades às leis e regulamentações de Meio Ambiente? 

 Questão 19: São realizadas auditorias do sistema de gestão ambiental? 

 Questão 20: A Alta Administração participa das decisões relacionadas à gestão ambiental e realiza 

análises críticas periodicamente? 

 

Percebe-se que no geral as questões não atendidas da pesquisa referem-se na maior parte a boas práticas 

exigidas pelas certificações ISO14001 e OHSAS18001, como por exemplo, o levantamento dos 

Aspectos/Impactos e Perigos/Riscos, bem como seu controle e acompanhamento. Pode-se perceber que as 

indústrias detêm-se mais a cumprimento de requisitos mandatórios por lei, mas algumas legislações também 

não apresentam cumprimento, como é caso do dimensionamento do SESMT, exigido na Norma 

Regulamentadora NR-04 e a emissão de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho ao Ministério do 

Trabalho). 

 

Um ponto importante que merece destaque, é que as questões referente à participação da Alta Administração 

na gestão de SSMA apresentou pouco atendimento nas indústrias não certificadas, sendo que para um gestão 

efetiva destas áreas, este quesito é ponto fundamental para o desenvolvimento das atividades nas 

organizações.  

A comparação entre as pesquisas de empresas certificadas e não certificadas, mostra que a implantação das 

certificações auxilia as empresas significativamente a atender exigências de saúde, segurança e meio 

ambiente, tanto relacionado a requisitos legais, quanto a boas práticas de SSMA. Estes resultados estão em 

consonância ao que descreve Capelas (2002). Segundo o autor: “uma organização que previna e minimize os 

riscos e impactos associados às suas atividades e se certifique (de acordo com um referencial reconhecido) vai 

oferecer uma maior confiança e uma melhoria de imagem, quer para o seus investidores, quer para seus 

clientes”. 
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Conclusões 

 

O mercado de trabalho atualmente está cada vez mais exigindo que os produtos e serviços sejam oferecidos 

juntamente com a garantia de atendimento de normas internacionais de qualidade, sustentabilidade ambiental 

e proteção à integridade física e saúde de seus trabalhadores. Desta forma, ter uma boa gestão das questões 

relacionadas a meio ambiente, saúde e segurança, favorece a sobrevivência das organizações neste contexto. 

O objetivo principal deste trabalho foi comprovar os benefícios de implantar as certificações ISO 14001 

(Gestão Ambiental) e a OHSAS 18001 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional), sendo que a comparação 

realizada dos questionários aplicados em indústrias de diversos seguimentos comprova que empresas com as 

certificações atendem os requisitos legais e boas práticas (consideradas na pesquisa) com um percentual maior 

em relação às empresas não certificadas. 

 

Notamos com este trabalho, que as indústrias não certificadas acabam se detendo principalmente na 

legislação, sendo que pouco demonstram a preocupação com a gestão efetiva de SSMA em seus processos, e 

isto é agravado pelo pouco comprometimento da Alta Administração nas decisões relacionadas a SSMA, bem 

como a análise crítica da gestão. 

 

Já as empresas certificadas, que possuem a obrigatoriedade de manter o certificado da ISO14001 e 

OHSAS18001, acabam atendendo a maior parte da legislação e possuem um sistema efetivo em sua 

organização. Em muitas vezes estes certificados são exigidos pelo próprio cenário global, em busca de maior 

competitividade e fatia de mercado, mas muitas indústrias atualmente estão se preocupando com o resultado 

dos impactos e transtornos que uma gestão não eficiente oferecerá no futuro. 

 

Sendo assim, sugere-se que as indústrias busquem as certificações para auxiliar na estratégia de gestão de 

meio ambiente, saúde e segurança, ou que utilizem este modelo de gestão como uma forma de estruturar o 

modelo de trabalho na empresa, pois assim serão favorecidas no seu desempenho empresarial e também no 

atendimento legal, evitando auto de infrações desnecessários, e resultando no devido comprometimento e 

responsabilidade com SSMA. 
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Abstract 

In recent years the behavior evaluation of organophosphorus pesticides in soil has received much attention in order 

to know their fate and mobility in the environment. Also in most important to determine their ability to contaminate 

groundwater of these pesticides, because they are the most widely used in the global level. Mobility studies of a 

pesticide through the soil have been made through experimental field plots and laboratory studies. Laboratory 

studies, batch and kinetic, of adsorption pesticides in soil have explained many of the basic principles involved in 

determining their behavior in real conditions. The use of adsorption coefficient Kd is the most common indirect 

method to characterize and predict the availability of pesticides in soil. Moreover, there are mathematical models 

(Freundlich, Langmuir) to construct the adsorption isotherms curves with the experimental data. These models allow 

for knowing the tendency of a pesticide to be retained in the soil. Through batch adsorption and leaching in soil 

columns, this work study the behavior of organophosphorus pesticides in leptosol soil samples of Yucatan Peninsula, 

Mexico. The most suitable analytical method for the determination of the organophosphorus pesticides gas 

chromatography. With studies on soil columns will determine the leaching potential of pesticides; this information 

will serve to propose measures to prevent contamination of groundwater. 

KeyWords: adsorption, groundwater, leptozol, organophosphorus pesticides. 
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Resumen. 

En los años recientes ha recibido mucha atención la evaluación del comportamiento de los plaguicidas 

organofosforados en el suelo y el conocimiento de su destino y movilidad en el ambiente. En particular, para 

determinar la capacidad de contaminación del agua subterránea de estos plaguicidas, por ser los de mayor uso y 

comercialización a nivel mundial. Los estudios de movilidad de un plaguicida a través del suelo se han abordado 

mediante parcelas experimentales de campo y estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio, batch y cinéticos, 

sobre adsorción de los plaguicidas en el suelo han explicado muchos de los principios básicos involucrados en la 

determinación de su comportamiento en condiciones reales. El uso del coeficiente de adsorción Kd es el método 

indirecto más común para caracterizar y predecir la disponibilidad de los plaguicidas en el suelo. Asimismo, existen 

modelos matemáticos (Freundlich, Langmuir) para  construir  las curvas de isotermas de adsorción con los datos 

experimentales, que permiten conocer la tendencia de un plaguicida a ser retenido en el suelo. En este trabajo se 

plantea estudiar el comportamiento de los plaguicidas organofosforados en muestras de suelos Leptosoles típicos de 

la Península de Yucatán, México, a través de la cinética de adsorción batch y el proceso de lixiviación en columnas 

de suelo. El método analítico más adecuado para la determinación de este tipo de de contaminantes es la 

cromatografía de gases. Con los estudios en columnas de suelo se determinará el potencial de lixiviación de los 

plaguicidas, esta información servirá para plantear medidas que eviten la contaminar del agua subterránea. 

Palabras clave: adsorción, agua subterránea, columnas de suelo, leptozoles plaguicidas organofosforados. 

 

 

Introducción. 

 

El uso de plaguicidas en las zonas agrícolas y urbanas representa la principal fuente no puntual de estos compuestos 

en las aguas subterráneas. Sin embargo los procesos y factores que controlan el transporte y destino de estos 

compuestos químicos, aplicados en la superficie y más tarde detectados en el agua subterránea no se conocen bien, 

debido a que en cada caso de estudio las condiciones son distintas. En los años recientes ha recibido mucha atención 

la evaluación del comportamiento de los plaguicidas organofosforados en el suelo y el conocimiento de su destino y 

movilidad en el ambiente; en particular, para determinar la  capacidad de contaminación del agua subterránea por 

este tipo de plaguicidas. Para describir la problemática ambiental que genera el uso de plaguicidas algunos estudios 

han reportado que menos del 1% de las sustancias aplicadas llega realmente a la plaga objetivo (Arias et al. 2008). 

La cantidad restante se esparce a través del aire y se deposita en el suelo, en cuerpos de agua y en seres vivos, 

distintos a los que originalmente estaban destinados. En América Latina se considera a México como uno de los 

cuatro países que más utiliza plaguicidas, junto con Brasil, Colombia y Argentina. Sánchez et al. (2011) indicaron 

que los estudios llevados a cabo en varias regiones de México reportaron que más del 50% de los plaguicidas 

utilizados en la agricultura y la floricultura han sido organofosforados. Estos  plaguicidas son ampliamente utilizados 

en todo el mundo como plaguicidas alternativos a los organoclorados como el DDT, debido a que se consideran de 

rápida descomposición y de bajo potencial de bioacumulación en los organismos acuáticos (Vagi et al. 2010). Singh 

y Walker (2006) también reportaron que los compuestos organofosforados son los plaguicidas más utilizados, con un 

estimado de 34% de las ventas totales de plaguicidas a nivel mundial, el 66% restante se distribuye entre otros tipos 

de plaguicidas, que en porcentajes individuales no superan a los organofosforados. 

  

La contaminación de los acuíferos de América del Norte y Europa por plaguicidas, en concentraciones mayores al 

límite europeo de 0.1  g/L por sustancia, ha sido cuantificada con el incremento del monitoreo de la calidad del agua 

subterránea durante los  últimos años (Baran et al. 2008; Arias et al. 2008; Singh y Walker, 2006). En este sentido 

Yucatán comparte la misma problemática ambiental con América del Norte y Europa agravada por el escaso espesor 

de su suelo y su acuífero cárstico que es susceptible a la contaminación y que es considerado como muy vulnerable 

(Bolio et al.2011; Pérez y Pacheco 2004; Pacheco et al. 2004) 

 

El estudio de la contaminación del agua subterránea por plaguicidas organofosforados, requiere del conocimiento de 

los procesos de adsorción, transporte y degradación, que definen el destino de los plaguicidas en el ambiente. Del 

proceso de adsorción depende la velocidad de liberación de plaguicida en la fase acuosa del suelo y controla su 

disponibilidad  para el transporte y los microorganismos degradadores (Olvera et al. 2008). La retención generada 

por el proceso de adsorción de un plaguicida esparcido en la superficie del suelo, limita su movimiento fuera de la 

matriz del suelo y el transporte hacia la atmósfera y al agua tanto superficial como subterránea. Los estudios de 
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movilidad de un plaguicida en suelos se han abordado mediante parcelas experimentales de campo y estudios de 

laboratorio (Beltran et al. 1995; Sánchez et al. 1997; Dierksmeier et al. 2002; Bavcon et al. 2003; Candela 2003; 

Cooke et al.; 2004; Douset et al. 2004). Los estudios de laboratorio, batch y cinéticos, sobre adsorción han explicado 

muchos de los principios básicos involucrados en la determinación del comportamiento de los plaguicidas en 

condiciones reales (Candela 2003). El uso del coeficiente de adsorción Kd, definido como la relación de la 

concentración de insecticida en la fase sólida del suelo (Co) y la concentración de insecticida en la fase liquida del 

suelo (Cw), es el método indirecto más común para caracterizar y predecir la disponibilidad de los plaguicidas en el 

suelo (Cooke et al. 2004; Cox 2003). Asimismo, existen modelos matemáticos (Freundlich, Langmuir) para  

construir  las curvas de isotermas de adsorción con los datos experimentales obtenidos, que permiten conocer la 

tendencia de un plaguicida a ser retenido por un suelo (Leyva,  2010). 

 

En Yucatán se han realizado algunos estudios de detección de plaguicidas organofosforados en el agua subterránea y 

en suelo (Cab, 2000; Carvajal, 2010), quedando pendiente el estudio de los procesos de movilidad en la zona no 

saturada, y la zona saturada de su acuífero cárstico. En particular se requiere del estudio de movilidad de plaguicidas 

debido a que los suelos Leptosoles de Yucatán se caracterizan por tener poco espesor y, al pertenecer a un sistema 

tropical, son susceptibles a la acidificación, a la lixiviación de nutrientes y a la disminución de la materia orgánica 

(Herrera, 2013), considerada esta última como uno de los principales factores que definen la capacidad de adsorción 

de moléculas orgánicas en las partículas del suelo.  

  

El objetivo de esta investigación es evaluar la movilidad y transporte de los plaguicidas organofosforados en la zona 

no saturada de suelos de la península de Yucatán. Mediante el estudio el comportamiento de cuatro plaguicidas en el 

suelo: diazinón, dimetoato, metil paratión y paratión. Estos plaguicidas son ampliamente utilizados en la agricultura, 

ganadería y cuidado de salud pública en Yucatán, y  generan efectos nocivos en el medio ambiente (Cab, 2000; 

Carvajal, 2010; Pérez y Landeros 2009; Rodríguez et al. 2011; Sánchez et al. 2011). 

 

Este trabajo de investigación permitirá, describir la movilidad y transporte de los plaguicidas estudiados en el suelo. 

A través de estudios en laboratorio batch se calcularán los coeficientes de adsorción y desorción de los plaguicidas  y 

su tiempo de equilibrio. Se utilizará el modelo matemático de Freundlich para construir las isotermas de adsorción. A 

través de columnas de suelo se determinará el coeficiente de retardo de los plaguicidas y su potencial  para lixiviar y 

contaminar el agua subterránea. Los resultados derivados de esta investigación serán útiles en el diseño de medidas 

tendientes a la gestión sustentable del sistema suelo-agua y al desarrollo de nuevas  investigaciones sobre el 

comportamiento de plaguicidas en la zona no saturada en regiones con un acuífero vulnerable, como la Península de 

Yucatán. 

 

 

Materiales y métodos. 

 

Como parte de la metodología se realizará un muestreo de suelo en dos comunidades,  Komchén y Chablekal, 

localizadas al norte de la Ciudad de Mérida. En las que se estudiarán  los procesos de adsorción y desorción de los 

plaguicidas organofosforados diazinón, dimetoato, metil paratión y paratión. El área de estudio (Figura 1) ha sido 

frecuentemente utilizada para estudiar la evolución las aguas subterráneas, por la disponibilidad de los pozos de 

observación. Para alcanzar las metas planteadas en los objetivos, el trabajo de investigación se realizará en tres 

etapas.  

 

A continuación se hace una descripción general de cada de ellas: 

 

a) Trabajos preliminares.- Consiste en la evaluación de la metodología analítica a utilizar y el muestreo, preparación 

y caracterización de suelos de estudio. 

 

b) Cinética de adsorción batch.- Con estudios batch, de régimen estático, con máximas condiciones de adsorción, se 

determinará el tiempo de  equilibrio  y los coeficientes de adsorción  (Kd) y desorción de los plaguicidas en estudio. 

Se cuantificará la cantidad de plaguicida retenido en el suelo y el agua después de poner en contacto una muestra de 

suelo y una solución con una concentración conocida de plaguicida, para que este último sea adsorbido. Se medirá la 
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 

 

concentración en intervalos de tiempo (hrs) hasta observar que se ha alcanzado el equilibrio. Con el tiempo de 

equilibro determinado, se obtendrán las isotermas de adsorción, que son la representación gráfica de la cantidad 

adsorbida por el suelo en distintas concentraciones hasta llegar al equilibrio. Por otro lado el estudio del proceso de 

desorción, que controla  la velocidad de liberación de plaguicidas hacia la fase líquida en el suelo, permitirá evaluar 

su disponibilidad para el transporte. 

 

c) Cinética de adsorción en columnas de suelo.- A través de estudios cinéticos en columnas de suelo, controlando la 

velocidad de flujo y dosis de las sustancias activas, se evaluará el proceso de adsorción en condiciones de no 

equilibrio y el comportamiento de la movilidad de los plaguicidas en el suelo. Asimismo se determinará el potencial 

de lixiviación de los plaguicidas seleccionados en los suelos de estudio y su capacidad de contaminación de las aguas 

subterráneas. Este estudio proporcionará una mejor representación del transporte de plaguicidas en condiciones de 

campo, considerando que los experimentos batch son un caso particular de los experimentos en columna con flujo 

nulo. 

 

 

Evaluación de la metodología analítica a utilizar. 

 

Se realizará la evaluación de la metodología analítica de cromatografía de gases para la identificación y 

cuantificación de los plaguicidas en muestras de agua y suelo. Los parámetros a evaluar, para dar certeza a los 

resultados obtenidos con el método analítico a utilizar, son análogos a los aplicados en una validación: linealidad, 

desviaciones de repetibilidad y reproducibilidad, límite de detección y cuantificación, incertidumbre y porcentaje de 

recuperación (Jarrín 2011). Se elaborarán curvas de calibración de las concentraciones de los plaguicidas en estudio 

con 5 puntos de curva de la mezcla de los plaguicidas, con concentraciones de 0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0 ppm y el 

estándar interno en una concentración de 1 ppm. 

 

 

Productos químicos, reactivos y estándares 

 

Se utilizarán reactivos químicos, plaguicidas y solventes de calidad analítica, con una pureza del 99%. Las 

características moleculares y fisicoquímicas de los plaguicidas seleccionados se reportan en la Tabla 1. Las 



 
 

5 
 

soluciones estándar de cada plaguicida se prepararán disolviendo la cantidad requerida en metanol y se almacenarán 

en refrigeración según la directiva 106 de la OCDE. Posteriormente, las diluciones acuosas se prepararan con 

solución acuosa de cloruro de calcio (CaCl2) 0.01M a la concentración final deseada. Se consideró agua desionizada 

para ser utilizada como la fase de solución para cada experimento batch.  

 

Tabla 1. Característica moleculares y fisicoquímicas de los plaguicidas de estudio (INECC 2013). 

 

 

 Muestreo, preparación y caracterización de suelos. 

 

Las muestras de suelo se colectarán de las comisarías de Komchen y Chablekal, que forman parte del transecto 

Mérida-Progreso, en el Municipio de Mérida. En ellas su cultivo principal son las hortalizas. Se recogerán muestras 

de suelo fresco de la superficie agrícola (0–30 cm) de los campos no tratados previamente con plaguicidas. Se 

utilizará el método de muestreo sistemático con transecto fijo. Se mezclarán 10 muestras por cada lote, formando una 

muestra compuesta (NOM-21-SEMARNAT-2000). Se muestrearán cuatro sectores con tres replicas cada uno. 

Después de colectar las muestras se prepararán siguiendo la directriz 106 de la OCDE (OCDE, 2000). En estas 

muestras se determinarán los coeficientes de adsorción (Kd) y la capacidad de movilidad de los plaguicidas en 

estudio. Las muestras de suelo se caracterizarán mediante los procesos indicados en la NOM-021-SEMARNAT-

2000, para obtener los siguientes parámetros fisicoquímicos que influyen en la movilidad y transporte de los 

plaguicidas en el suelo: Textura del suelo, pH del suelo, la distribución de tamaño de partícula, contenido de materia 

orgánica, capacidad de intercambio catiónico (CIC), superficie específica del suelo. Se incluirá la conductividad 

hidráulica vertical  y la densidad. 

 

 

Experimentos de adsorción batch.  

Los experimentos de adsorción batch se realizarán siguiendo la directriz 106 de la OCDE (OCDE, 2000). Se 

prepararán diluciones de plaguicidas en solución acuosa de CaCl2 a 0.01M para mantener la fuerza iónica constante 

que minimiza el intercambio catiónico y mejora así el procedimiento de centrifugación.  

Para determinar el tiempo de equilibrio se utilizarán tubos de centrifugación Corex de 25 ml, cerrados 

herméticamente con tapones con empaques de teflón y encerrado en papel de aluminio para evitar la 

fotodegradación, llamadas células de adsorción, dentro de las cuales se introducirán muestras de 2 g de suelo con una 

disolución de plaguicida de concentración conocida (20 mg/L) en cloruro de calcio, 0.01 M, cada una por triplicado. 

Se prepararán viales de control replicados con 10 ml de solución de insecticida sin suelo y la muestra en blanco con 2 

g de suelo y 10 ml CaCl2 de 0.01 M libre de insecticidas, para asegurar el control de calidad de los experimentos. La 

mezcla se agitará para dar lugar al proceso de adsorción. Posteriormente se retirarán una a una las muestras a 1, 2, 3, 

4, 8, 16, 24 y 48 horas, se centrifugarán a 5,000 rpm por 30 minutos, para separar la fase sólida de la acuosa, hasta 

obtener constante la concentración de plaguicida en el extracto de suelo. Las isotermas de adsorción se realizarán 
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molecular
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vapor (mPa)
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C12H21N2O3P

S
304.35 - 0.10           1.11         1.2 a 5 40.00           1.92          

 2-isopropil-4-metil-

6-hidroxipirimidina.

2 Dimetoato C5H12NO3PS2 229.28 
 49.00   0.29           1.28         4a 122 25.00           1.00          Desmetildimetoato 

3 Metil Paratión C8H10NO5PS 263.2  37-38             1.30          1.40 10 a 60
 55-60 mg/l 

a 20ºC 
 
 1 a 2.6  4-Nitrofenol

4 Paratión C10H14NO5PS 259.19      6.00            0.89          1.26                1.00            11.00            3.50 

 p-nitrofenol y el 

ácido 

dietiltiofosfórico.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PLAGUICIDAS No.
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siguiendo la directriz 106 de la OCDE (OCDE, 2000) Los tubos con el suelo y el plaguicida en solución se sacudirán 

durante el tiempo de equilibrio determinado previamente. Posteriormente se centrifugarán a 5000 rpm, por 30 

minutos. La cantidad de pesticida adsorbido en los suelos  x/m (mg kg-1 de suelo), se calculará con la Ecuación (1), 

a partir de la diferencia de concentración entre la solución inicial de plaguicidas (Co)  y la de equilibrio en solución: 

 (Ce): x/m=[(Co-Ce)V]/m         Ecuación (1) 

Donde V es el volumen de la solución y m es la masa de suelo. Las isotermas de sorción se describirán con la 

Ecuación (2) de Freundlich:  

 

x/m = Kfd C
nd

          Ecuación (2) 

 

Donde Kfd y nd son parámetros empíricos relacionados con la capacidad y la intensidad de absorción  

respectivamente.  

 

 

Experimentos de desorción batch.  

 

La desorción de plaguicidas se determinará por triplicado, utilizando alícuotas de muestras de los experimentos de 

adsorción de acuerdo al procedimiento de la directiva 106 de la OCDE (OCDE, 2000). Se prepararán células de 

adsorción cada una con 2 g de la muestra de suelo y 10 mL de solución de plaguicidas, serán agitadas hasta alcanzar 

el estado de adsorción en equilibrio, posteriormente se centrifugaran las mezclas de suelo/plaguicida en solución a 

5,000 rpm por 30 min. y el sobrenadante será vertido y sustituido por el mismo volumen de  una solución acuosa 

CaCl2 a 0.01 M. En cada paso de desorción, el suelo en los tubos se resuspenderá en solución utilizando un 

mezclador vórtex, posteriormente los tubos serán sacudidos mecánicamente a 23   0.2 ºC. Según estudios cinéticos 

de equilibrio de desorción los tubos serán sacudidos por 6 h con el fin de lograr la desorción del proceso equilibrado 

y deberán ser centrifugados a 5,000 rpm por 30 min. Un segundo paso para liberar el plaguicida adsorbido se llevará 

a cabo utilizando 10 ml de acetona y combinación de agitación (vórtice) y ultrasonidos. En la recuperación de 

plaguicidas (desorción con agua o extracción con disolvente orgánico) la cantidad de plaguicidas restante adsorbido 

por el suelo se calculará como la diferencia entre la cantidad adsorbida inicial y la cantidad desorbida.  

 

Extracción de plaguicidas de sobrenadantes acuosos.  

Después de la centrifugación de las mezclas que contenían la  solución del suelo y plaguicidas, 5 ml de la fase acuosa 

sobrenadante será transferido y se extraerá dos veces con 5 ml de solvente orgánico apropiado (hexano o 

diclorometano), usando el mezclado vortex durante 1 minuto los dos extractos serán combinados y se agregará una 

pequeña cantidad de anhidro de Na2SO4 con el fin de eliminar la humedad. De la muestras de los sitios tratados con 

plaguicidas se tomaran 10 gr de la muestra correspondiente a la superficie y 10 g a cada 5 cm de profundidad. 

Después de pesarse se realizará la extracción y cuantificación del plaguicida correspondiente. Se efectuará limpieza 

(clean-up) y la cantidad de plaguicida presente en los extractos acuosos y en metanol se determinará por 

cromatografía de gases. Esta determinación se realizará en los cuatro sectores muestreados con tres replicas cada 

uno. 

 

 

Estudios cinéticos con columnas  de suelo  

 

Se construirán columnas de suelo empacadas con el suelo obtenido en las muestras de campo no tratado con 

plaguicidas, siguiendo las condiciones y procedimientos de la directiva 312 de la OCDE (OCDE, 2004) con un lecho 

poroso para recolectar el lixiviado en un recipiente. En los ensayos de movilidad en columnas de suelo se usarán 

columnas de acrílico de 30 cm de alto y 5 cm de diámetro y empacadas con el suelo muestreado, cubiertas 

cuidadosamente con papel de aluminio para evitar la fotodegradación. Se someterán a una lluvia simulada de 370 

mm por día, durante 2 días (48 horas), como escenario más desfavorable de una lluvia torrencial, y a la adición de 

3.4 mg de cada plaguicida. Posteriormente cada columna con suelo perturbado se dividirá en cinco secciones de 6 

cm, el contenido de cada una será pesado y se realizará la extracción y cuantificación del plaguicida correspondiente. 
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Se efectuará limpieza (clean-up) y una cuantificación por cromatografía de gases para determinar la concentración 

del plaguicida. Con los datos obtenidos se identificará la profundidad a la cual se encuentra la mayor cantidad de 

cada uno de los plaguicidas en cada columna a las 48 horas de desarrollo del ensayo, esto permitirá calcular su 

velocidad de migración, junto con el valor de la conductividad hidráulica (velocidad en poros) se calcula el 

Coeficiente de Retardo del transporte (R) en el suelo para cada uno de los plaguicidas, lo que permitirá  determinar 

qué plaguicida presentó mayor lixiviación y representa un riesgo ambiental para la contaminación de las aguas 

subterráneas. 

 

 

 Método analítico para la cuantificación de los plaguicidas en muestras de agua y suelo. 

 

Para el análisis de residuos de plaguicidas organofosforados se utilizará el método analítico de cromatografía de 

gases acoplado a espectrómetro de masas, mediante la extracción en fase sólida en muestras de agua y suelo y 

posteriormente su cuantificación.  Este método se a utilizado ampliamente en México y en otros países en la 

determinación de las concentraciones de los plaguicidas en muestras de suelo y agua (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Plaguicidas en aguas subterráneas y los métodos de detección utilizados 

 

 
*C.G y E.M.- Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas. 

 

La cuantificación de los analitos se realizará por la integración automática de zonas de pico generada por el 

cromatógrafo. La cuantificación o recuperación de los plaguicidas en las muestras enriquecidas se realizará 

comparando las respuestas del detector para cada compuesto en muestras  de agua y suelo, con las del blanco medido 

en soluciones estándares de calibración, según la ecuación de la curva de calibración. El equipo a utilizar consta de 

un cromatógrafo de gases marca Thermo Scientific acoplado un detector de captura de electrones (ECD) y de 

Nitrógeno-fósforo (NPD). El procedimiento experimental consiste del acondicionamiento del cartucho con la 

muestra, retención de los compuestos organofosforados, lavado del cartucho, elución de los compuestos 

organofosforados, aforo del concentrado con 1 mL de hexano grado HPLC en una vial cromatográfico e inyectar al 

cromatógrafo de gases. 

 

Consideraciones finales. 

 

 La pertinencia de los estudios sobre la movilidad de los plaguicidas en el suelo de la Península de Yucatán 

resulta evidente por el delgado espesor de su suelo y su acuífero cárstico, considerado muy vulnerable a la 

contaminación. Los estudios de laboratorio para la determinación de los coeficientes de adsorción (Kd) y de retardo 

(R), que describen el destino de los plaguicidas en el ambiente, son metodologías accesibles para la investigación de 

la capacidad de lixiviación de los plaguicidas. Se requerirá implementar lisímetros de campo, para contrastar los 

valores  de Kd y R que se obtengan en los estudios de laboratorio.  Finalmente, el trabajo interdisciplinario en la 

evaluación de la problemática ambiental del  agua subterránea, requiere de la asignación de recursos humanos y 

económicos acordes con la magnitud de problema de abastecimiento de agua,  de buena calidad y en cantidad 

suficiente, que demanda la población en crecimiento constante.  

 

No. Plaguicida

Metodo de 

deteccción 

utilizado

Concentración 

detectada
País Referencia

1 Diazinón C.G y E.M 0.1 ppm México. Yucatán Cab (2000) 

2 Metil paratión C.G y E.M 0.539 a 0.564 ppb México. Yucatán Carvajal (2010) 

3 Clorpirifos C.G y E.M 0.11 y 1.90 ug/L Australia Olvera et al. (2011) 

4 DDE y  dieldrín C.G y E.M 114 ng /L -1ng /L Nicaragua Moncrieff et al. (2008) 

5 Permetrina y diazinón C.G y E.M 2.4 y 2.8 ppm Irán Akbar  et al. (2011) 

6 Diclorvos y demetón C.G y E.M 17.8 ng/L- 35.4 ng /L China Gao et al. (2009)

7 Triazinas C.G y E.M 0.1 ug /L España Hildebrandt  et al. (2008) 

8 Cloridazon  e isoproturon C.G y E.M 1937 ng/L- 4565 ng /L Suiza Morasch  (2013)
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Abstract 
The northern plains of the state of Yucatán is a karst system in which there are virtually no surface runoff, rainfall 

infiltrates into the karst underground routes and follow a radial migration to the sea , on these routes surface water 

ecosystems derivatives occur process of dissolution of the limestone. These systems generally known as cenotes may 

have characteristics lentic or lotic ecosystems groundwater flow . The objective of this work is to estimate the 

respiration of a cenote with lentic characteristics through changes in oxygen concentration measured in situ in the 

central area of Yaalchac cenote . The measurements were performed using a multiparameter probe, from the surface 

to a depth of 12 m and approximate intervals of 0.5 m and 0, 4 , 6, 8 and 9 hours; respiration was estimated between 

0 and 6 hours. Also temperature, electrical conductivity , pH and redox potential were measured. Respiration 

estimation are maxima of 0.11 mg/l/O2/h between 0 and 4 hours and 0.93 mg/l/O2/h between 4 and 6 hours. 

Changes in surface temperature are between 1.25 and 3 ° C in epilimnium during the measurement period , in the 

same stratum pH has changes in the order of 0.1 pH units and REDOX manifested severe changes in epilimnium and 

mesolimnium and  in epilimnium environment is reductor on the order of -9 to -228 mV ; ecosystem characteristics 

studied suggests a large volume of the water body associated with anaerobic metabolism to sulfate and methane. 

 
Key Words: respiration, aquatic ecosistems, karst, Yucatan. 
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Resumen 

La planicie norte del estado de Yucatán es un sistema kárstico en la que prácticamente no existen los escurrimientos 

superficiales, la precipitación pluvial se infiltra en el karst y sigue rutas subterráneas en una migración radial hacia el 

mar, en estas rutas se presentan ecosistemas acuáticos superficiales derivados de procesos de disolución de la roca 

caliza. Estos sistemas conocidos genéricamente como cenotes pueden presentar características de ecosistemas 

lénticos o lóticos con flujos subterráneos. El objetivo de este trabajo es estimar la respiración de un cenote con 

características lénticas, mediante cambios en la concentración de oxígeno  medidos in situ en la zona central de un 

cenote: Yalchac. Las mediciones se realizaron con una sonda multiparamétrica Hidrolab desde la superficie hasta 

una profundidad de 12 m y a intervalos aproximados de 0.5 m y a las 0, 4, 6, 8 y 9 horas; la respiración se estimó 

entre las 0 y 6 horas. Se midieron también temperatura, conductividad eléctrica, pH y potencial REDOX. Las 

estimaciones de respiración presentan valores máximos de 0.11 mg/l/O2/h entre las 0 y 4 horas y de 0.93 mg/l/O2/h 

entre las 4 y 6 horas. Los cambios de temperatura superficial son entre 1.25 y 3 ºC en epilimnium durante el período 

de medición, en el mismo estrato el pH presenta cambios del orden de 0.1 unidades de pH y el potencial REDOX  

manifiesta cambios intensos en el epilimnium y mesolimnium y en el epilimnium el ambiente es reductor y en el 

orden de -9 a -228 mV; las características del ecosistema estudiado sugiere un gran volumen del cuerpo de agua con 

un metabolismo anaerobio relacionado a los sulfatos y metano.  

 

Palabras clave: respiración, ecosistemas acuáticos, carst, Yucatán. 

 

 

Introducción 

La península de Yucatán está formada en su mayor parte por restos de organismos vivos cuyos restos estuvieron 

sometidos a procesos físicos y químicos de erosión y cementación, se trata de una formación kárstica en la que los 

escurrimientos superficiales son muy limitados tanto espacial como en su temporalidad y los ecosistemas acuáticos 

epicontinentales son en su mayoría cuerpos de agua en cuencas derivadas de procesos de disolución del karst (Perry 

et al. 1995, Bauer-Gottwein et al. 2011). La conectividad con el agua subterránea es variable y algunos ecosistemas 

acuáticos pueden considerarse como subsistemas completamente integrados al acuífero mientras otros, se mantienen 

más aislados de los flujos subterráneos (Herrera-Silveira et al. 2002, Hodell et al. 2005). Durante los últimos años 

los estudios de los ecosistemas acuáticos del epikarst yucateco y las investigaciones orientadas a comprender el 

funcionamiento del acuífero, han revelado una enorme conectividad entre los subsistemas así como la presencia de 

rutas preferenciales debidas a los efectos de un meteoro que impactó las placas corbonatadas del norte de la 

península de Yucatán y a procesos de disolución del karst (Hildebrand et a.l 1995; Perry et al. 1995, Pope et al. 

1996). Los nuevos conocimientos hacen evidente que los ecosistemas acuáticos del epikarst tienen una influencia 

importante sobre la calidad del agua subterránea y esta, es la fuente de abastecimiento de las comunidades humanas 

que habitan el norte de la península de Yucatán (Perry et al. 2002, Perry et al. 2003, Pérez et al. 2011, Pérez-

Ceballos et al. 2012). El estudio del metabolismo de los ecosistemas acuáticos epi continentales es uno de los 

elementos importantes a considerar en la evolución natural, en los ciclos de la materia que forma parte del ambiente 

y de la biota acuática, y en los procesos de restauración de estos ecosistemas; la mayor parte de los estudios y 

acciones realizadas en este sentido, se fundamentan en los procesos metabólicos aerobios dejando un lugar marginal 

al metabolismo anaerobio, tanto en lo que se refiere a procesos respiratorios, como a la captación de minerales y 

energía del ambiente realizada por vías distintas de la fotosíntesis (Staehr et al. 2010, Staehr et al. 2012, Staehr et al. 

2012ª, Staehr et al. 2012b, Staehr et al. 2012c). En algunos sistemas acuáticos los mayores volúmenes y las mayores 

superficies carecen de aportes lumínicos y de oxígeno molecular disuelto y los procesos metabólicos de estos 

ecosistemas siguen rutas diferentes de la fotosíntesis y de la respiración aerobia (Okafor, 2012). La mayor parte de 

los estudios orientados al estudio del metabolismo de ecosistemas acuáticos, se basan en la medición de cambios en 

la concentración de oxígeno molecular disuelto o a la cuantificación de la concentración de pigmentos fotosintéticos 

y mediciones complementarias para estimar la productividad primaria fotosintética (Coloso et al. 2011, Karakaya 

2011, McNair et al. 2013, Solomon et al. 2013). Eventualmente se usan isótopos u otros métodos basados en la 

medición de parámetros fisicoquímicos como el pH que son manifestaciones de cambios debidos a la concentración 

de gases en el sistema CO2-Carbonatos (Holtgrieve et al. 2010). El metabolismo de los ecosistemas acuáticos, es la 

capacidad que tienen para obtener y gestionar la energía mediante diferentes formas de respiración que servirá para 

realizar trabajo biológico y dar orden a los procesos biológicos en diferentes niveles de organización desde el nivel 



3 
 

molecular, hasta el de los ecosistemas, biomas y la biósfera (Llirós et al. 2012). El objetivo de este trabajo es estimar 

la respiración de un cenote con características lénticas, mediante cambios en la concentración de oxígeno  medidos in 

situ en la zona central de un cenote: Yalchac. La importancia de este trabajo radica en la identificación y 

cuantificación de la magnitud de los estratos en los cuáles se llevan a cabo procesos metabólicos que influyen en la 

calidad del agua del ecosistema kárstico en el que se incluyen los cenotes.  

 

 

Metodología 

El cenote de Yalchac está localizado a un lado de la carretera Uman-Muna sus coordenadas son: 

20.59527858812768º LN y -89.71126489096163º LO en la planicie norte de la Península de Yucatán. Se realizaron 

mediciones con una sonda multiparamétrica Hidrolab modelo DSX5. en el centro del cenote procurando la máxima 

profundidad, las mediciones se realizaron procurando una distancia de 0.5 m en perfiles verticales y se hicieron a las 

0, 4,6,8 y 9 horas; la respiración se estimó con los datos obtenidos entre las 0 y 6 horas mediante la siguiente 

expresión: 

 

                                                             Ecuación (1) 

 

Donde 

O2,1: Concentración de oxígeno disuelto al tiempo 1;  

O2,2 : Concentración de oxígeno disuelto al tiempo 2  

t: es el intervalo de tiempo entre el tiempo 1 y 2.  

 

Para obtener las diferencias de las concentraciones de oxígeno disuelto a las mismas profundidades se recurrió a 

interpolaciones lineales de todos los perfiles, lo mismo se hizo con las variables Temperatura ºC, pH, Oxígeno 

disuelto (mg/l) y potencial REDOX (ORP en mV) y de todas ellas se obtuvieron representaciones gráficas 

considerando valores interpolados de las variables para cada 0.1 m de profundidad y las interpolaciones para todos 

los horarios de medición, para realizar las interpolaciones se usó el ambiente de R  para gráficos y cálculos 

estadísticos v.3, 2013.  

 

 

Resultados y discusión. 

La concentración de oxígeno en la columna de agua durante el período de mediciones presenta valores entre 0.01 y 

6.22 mg/l. Pero es notable una estratificación de la superficie a los 1.5 m de profundidad, una zona de decaimiento en 

la concentración de oxígeno entre 1.5 m y 3.5 m de profundidad y una zona anóxica con valores de 0.04 mg/l de O2. 

Figura 1. Las estimaciones de respiración presentan valores máximos de 0.11 mg/l/O2/h entre las 0 y 4 horas y de 

0.93 mg/l/O2/h entre las 4 y 6 horas. El proceso respiratorio aerobio se manifiesta por encima de los 3.5 m de 

profundidad y por debajo de esta profundidad las condiciones pueden considerarse anóxicas.  En estas condiciones la 

respiración aerobia en el estrato por arriba de los 1.5 m de profundidad es de 0.21 mg O2/l/h (ds=0.22), y en el estrato 

intermedio es de 0.29 mg O2/l/h (ds=0.19). Por debajo de esta profundidad no es posible inferir sobre cambios en la 

concentración de oxígeno. El pH, que es una variable que responde a los cambios en la concentración de CO2 

disuelto muestra también una estratificación que denota tres estratos, uno superficial por encima de los 1.5 m de 

profundidad, uno de transición entre los 1.5 y 3.5 m de profundidad y uno de más de 3.5 m de profundidad con muy 

pocos cambios en el pH después de un incremento a partir de las cero horas (Figura 2). 
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Figura 1. Perfiles de concentración de oxígeno 

disuelto desde las cero horas hasta las 9 de la 

mañana.  

Figura 2. Perfiles de pH desde las cero horas hasta las 9 de la 

mañana. 

 

 

La temperatura del cenote muestra cambios importantes en la superficie (entre 1 y 3 grados por encima de 0.8 m de 

profundidad) aunque entre los 2 y 3.2 m de profundidad los cambios en la temperatura son de un poco más de 1 
o
C 

(Figura 3) esto puede tener relación con el metabolismo de los microorganismos en ese estrato de profundidad.  

 

 

 
Figura 3. Perfiles de temperatura en 

grados centígrados desde las cero horas 

hasta las 9 de la mañana. 

 

 

La conductividad (µS/cm) es una variable que muestra con mucha claridad una estratificación física en la columna 

de agua del cenote que no corresponde a la estratificación de variables sensibles a la influencia de la actividad 

metabólica de las comunidades biológicas (Carbonero et al. 2014). En el caso de esta variable se presenta un estrato 

superior a profundidades menores a los 3 m con las menores conductividades eléctricas, un estrato intermedio o de 

transición entre 3 y 4.5 m y un estrato inferior por debajo de los 4.5 m y que presenta las mayores conductividades 

eléctricas (Figura 4). 
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Figura 4. Perfiles de conductividad en µS/cm desde las cero horas hasta las 9 de la mañana. 

 

Una de las variables medidas que resulta interesante es el potencial REDOX (ORP en mV), durante las 0 y las 4 

horas hay una notable disminución que se manifiesta en toda la columna de agua, después se presentan variaciones 

pero también profundidades donde la disminución del potencial REDOX es más intenso (Figura 5), también es 

notable que predominan los valores negativos indicadores de ambientes reductores en los intervalos en los que la 

literatura sitúa los procesos de reducción de sulfatos, Fe(III) a Fe(II) y la metanogénesis (Bastviken  et al. 2002, 

Marrota et al. 2012, Elliott et al. 2014). 

 

 

Figura 5. Perfiles de ORP (mV) desde las cero horas hasta las 9 de la mañana. 

 

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo permiten la identificación estratos de profundidad y de períodos temporales dentro del 

ciclo diurno en el que los procesos metabólicos presentan variaciones cuya medición cobra importancia para 

entender los pulsos de autodepuración de los ecosistemas del karst yucateco. Los resultados son una contribución en 

la medida que permiten identificar heterogeneidades espaciales y temporales sutiles pero que contribuyen a la 

comprensión holística del metabolismo de los ecosistemas acuáticos del karst. Los procesos respiratorios aerobios en 
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la columna de agua central del cenote de Yalchac  son más intensos entre los 1.5 m y 3 m de profundidad y varían en 

intensidad en el transcurso de la noche, entre las 4 y las 6 de la mañana se presentó un mayor consumo de oxígeno 

por unidad de tiempo. La estratificación de la columna de agua del cenote muestra componentes físicos como la 

conductividad eléctrica que se pueden considerar poco sensibles a la actividad biológica y que definen estratos 

estables y diferentes a otras variables como el O2 disuelto, el pH o el potencial REDOX cuyo comportamiento refleja 

actividad química o metabólica mediada por las comunidades microbiológicas.  
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Abstract 
Considering the idea that environmental issues are increasing target of human being concerns and that 

companies need to be aware and proactive with the environmental issues, the aim of this study is to present the 

advantages of implementing the reverse logistics in order to decrease the environmental impact, comply with the 

existing laws, improve the company's image making it more competitive and reducing financial expenses. That is 

why this research has as its objective to analyze the competitive and environmental implications of the reverse 

logistics practice in the business sector based on two beer manufacturers in Rio Grande do Sul. To approach the 

subject, a theoretical review had been used, addressing issues such as business competitiveness and 

environmental management. As to the methodological construction, the study is an applied and descriptive 

research, using as technical procedures the literature review, multiple case studies, intensive direct observation 

and semi-structured interviews. This study is characterized as a qualitative research. The obtained results were 

analyzed based on the theoretical reference. Based on the studied cases and on the literature review concerning 

to the subject, it was concluded that environmental management is not seen as a competitive strategy in 

microbreweries, but are mentioned as synonymous of compliance with laws, as well as natural resources 

preservation that could exhaust, impairing, this way, its future productions. 
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Resumo 
Partindo da ideia de que as questões ambientais são alvo crescente de preocupação dos seres humanos e de que 

as empresas precisam estar conscientes e pró-ativas com a questão ambiental, o objetivo deste estudo é 

apresentar quais as vantagens de se implementar a logística reversa a fim de diminuir o impacto ambiental, 

atender as leis existentes, melhorar a imagem da empresa tornando-a mais competitiva e reduzindo gastos 

financeiros. Por isto que esta pesquisa possui como objetivo analisar as implicações competitivas e ambientais da 

prática de logística reversa no setor empresarial com base em duas empresas fabricantes de chope no Rio Grande 

do Sul. Para abordar o assunto, realizou-se uma revisão teórica, abordando temas como competitividade 

empresarial e gestão ambiental. Quanto à estrutura metodológica, trata-se de uma pesquisa aplicada e descritiva, 

utilizando como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, estudo de casos múltiplos, observação direta 

intensiva e entrevistas semiestruturadas. Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa qualitativa. Os resultados 

obtidos foram analisados, tendo como base o referencial teórico. Com base nos estudos de casos pesquisados e 

na revisão bibliográfica pertinente ao assunto, concluiu-se que a gestão ambiental bem como a logística reversa 

não são estratégias competitivas nas microcervejarias, mas sim são mencionadas como sinônimo de 

cumprimento de legislações, bem como preservação dos recursos naturais que podem se esgotar, prejudicando 

assim suas futuras produções. 

 
Palavras-chave: Competitividade, Gestão ambiental, Logística reversa. 

 

   
Introdução  
 
As questões ambientais são alvo crescente de preocupação dos seres humanos, porém o número de pessoas que 

assumem atitudes que minimize seus impactos ambientais ainda é baixo. No ambiente empresarial não é 

diferente. Se tornou passado o tempo em que assuntos relacionados ao meio ambiente eram exclusivos aos 

profissionais desta área. Atualmente, as empresas como precisam estar conscientes e pró-ativas com a questão 

ambiental. Administradores e empresários devem tomar decisões levando em consideração as questões 

ambientais, ou seja, as empresas precisam mudar a visão de que o meio ambiente é um problema, e precisam na 

verdade apropriar-se das oportunidades que esta área apresenta.  

 

No que diz respeito aos resíduos, que hoje é uma das principais fontes de preocupação das empresas, de acordo 

com a Lei 12305/2010 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é 

responsabilidade das empresas, prefeituras e cidadãos o gerenciamento do resíduo e sua reciclagem quando 

possível. Dentre algumas das imposições da PNRS, o artigo 54 impõe a disposição de resíduos em aterros de 

forma adequada até 2014, eliminando assim os conhecidos lixões. 

 

Atualmente, segundo fontes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o Brasil produz diariamente 183 mil 

toneladas de resíduos sólidos, porém o mais preocupante é a questão da destinação destes resíduos, pois algo 

próximo de 40% acaba sendo descartado em lixões, que ficam localizados em municípios menores. De acordo 

com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), o problema hoje no Brasil está nos 

municípios pequenos, que não possuem condições financeiras para realizarem os projetos de implementação de 

aterros sanitários e acabam enviando parte do seu resíduo para locais sem o correto preparo a fim de evitar a 

contaminação do meio ambiente.   

 

O governo, as empresas e a sociedade estão somando esforços para aplicar programas que possam amenizar os 

problemas ambientais encontrados atualmente, além de conscientizar a todos sobre a importância do meio 

ambiente para a vida. Um destes programas é a questão da logística reversa, que muitas empresas já estão 

adotando. Além de estar atendendo as exigências legais, também não deixa de ser um diferencial estratégico para 

a empresa na conquista de novos mercados. 

 

Com a globalização, o ambiente empresarial sofreu e sofre transformações tornando a concorrência cada vez 

mais agressiva. A competitividade empresarial busca colocar a empresa sempre à frente de seus concorrentes, 

mas para alcançar tal posicionamento é preciso priorizar alguns pontos, como: agilidade de informações, avanços 

tecnológicos, fidelização do cliente e mais recentemente, a preocupação com as questões ambientais. Esta 

fidelização pode ser obtida com o uso da logística reversa de seus resíduos, que além de passar a imagem de uma 

atuação ecologicamente correta, estarão inovando e revalorizando os produtos. 

 



A principal motivação que levou a iniciar este artigo foi a preocupação com o futuro do planeta, principalmente 

em relação aos resíduos, bem como algumas experiências anteriores vivenciadas pela autora, de que certas 

embalagens possuem apenas um tipo de utilização, e por isto devem retornar á sua origem para reutilização. Este 

foi o principal motivo para se iniciar a pesquisa, e nos caso das microcervejarias, os barris não possuem outra 

utilização a não ser serem envasados com chope novamente. 

 

 

Este tema foi escolhido a fim de proporcionar a oportunidade de aprofundar conhecimentos, pois através da 

pesquisa se pode observar que há poucos trabalhos científicos na área de logística reversa visto como um 

diferencial competitivo para microcervejarias, realizados por profissionais da Administração. Com este artigo 

pretende-se somar aos demais trabalhos escritos nessa área, demonstrando a importância e o quanto estes 

assuntos voltados ao meio ambiente estão cada vez mais ganhando espaço. Além de apresentar quais as 

vantagens de se implementar a logística reversa a fim de diminuir o impacto ambiental, atender as leis existentes, 

melhorar a imagem da empresa tornando-a mais competitiva e reduzindo gastos financeiros. 

 

Diante destes aspectos, a questão problema identificada nesta pesquisa foi: Qual a influência da logística reversa 

como diferencial competitivo nas empresas fabricantes de chope localizadas no Vale do Caí e Vale Feliz?  

 

O objetivo deste artigo é analisar as implicações competitivas e ambientais da prática de logística reversa no 

setor empresarial com base em duas empresas fabricantes de chope no Rio Grande do Sul. 

 

 

Metodologia 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os seguintes tipos de pesquisa: aplicada, descritiva, 

bibliográfica e estudo de casos múltiplos. Sob o ponto de vista da abordagem do problema foi utilizado o método 

de abordagem qualitativa. O método de pesquisa utilizou a coleta de dados por meio de entrevistas, através de 

questões semi-abertas, a fim de tabular , analisar e realizar a interpretação dos dados coletados. 

 

Foi adotado o método de estudo de casos múltiplos, pois são duas empresas analisadas localizadas no Vale do 

Caí e Vale Feliz. Neste estudo as empresas analisadas não serão identificadas, no entanto serão denominadas 

como empresa A e B.  

 

Foram utilizados dados secundários, que são aqueles dados que já estão disponíveis, acessíveis mediante 

pesquisa bibliográfica e outras informações obtidas na internet. Os dados primários foram extraídos da pesquisa 

documental direta, que segundo Lakatos e Marconi (2010), a característica deste tipo de pesquisa é que a fonte 

de coleta de dados está restrita a documentos. Ambos os dados foram utilizados na realização da pesquisa. 

 

Uma das técnicas de pesquisa na qual foi adotada é a observação direta intensiva, que segundo Prodanov e 

Freitas (2013, p. 102), “é realizada por meio da observação e da entrevista”. Em relação ao método de 

observação, foi escolhido o método sistemático, que é aquele onde o pesquisador sabe quais os aspectos que 

serão significativos para alcançar os seus objetivos.  
 

Num primeiro momento efetuou-se um pré-teste no qual aplicou-se uma única entrevista com uma terceira 

empresa, porém do mesmo ramo das empresas estudadas, na qual a conversa não foi gravada, mas sim 

preenchida deixando assim o respondente mais confortável. Foi feita então a análise desta entrevista, e verificou-

se que não havia a necessidade de alteração nos questionamentos. 

 

Primeiramente foi definido quem deveria ser entrevistado e então foi realizado o primeiro contato com os 

responsáveis pelas empresas, que se deu através de contato telefônico, solicitando a entrevista conforme 

disponibilidade de horário. Com os horários agendados, todas as informações e dados foram coletados através da 

entrevista estruturada com roteiro, também conhecida como entrevista padronizada. O roteiro foi elaborado pela 

acadêmica, contendo perguntas abertas diretas oportunizando ao respondente a liberdade de expressão e 

perguntas de múltipla escolha, facilitando as respostas. As perguntas foram lidas aos entrevistados, e após a 

resposta dita, a acadêmica registrava os dados no roteiro. As respostas não foram gravadas a pedido dos 

entrevistados, que se sentiram mais a vontade em respondê-las desta maneira. 

 



Tanto as entrevistas como as visitas realizadas nas empresas, ocorreram no mês de abril de 2014. Vale ressaltar 

que na empresa B os primeiros contatos ocorreram em maio de 2009 para realização da Pratica Profissional I, 

assim como em abril de 2012 para conclusão da Prática Profissional II. 

 

Os dados que foram coletados nas entrevistas, documentos das empresas e observações, tiveram abordagem 

qualitativa e após analisados, foram relacionados com a teoria estudada.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

Este estudo buscou identificar através da percepção dos empresários, os benefícios e vantagens, entre outros 

aspectos, que são proporcionados pela utilização da logística reversa.  Nas entrevistas, abordaram-se questões 

referentes à fabricação do chope, gestão dos resíduos, logística reversa, competitividade, além da percepção do 

empresário sobre a relação empresa x meio ambiente.  

 

Quanto aos principais insumos utilizados em uma microcervejaria, ambas as empresas mencionaram: água, 

malte, lúpulo e fermento (também conhecido como levedura), mesmos itens relatados pela SINDICERV (2013) 

como insumos principais em uma microcervejaria.  

 

É possível observar que mesmo sendo empresas de pequeno porte, ambas optaram por trazer parte da matéria-

prima do exterior, no caso o lúpulo e o malte, devido a qualidade e rentabilidade da mesma. Pode se dizer 

também que as empresas entrevistadas optaram por uma das estratégias genéricas, no caso a diferenciação. Se a 

diferenciação for alcançada, esta é uma das estratégias que permite retorno acima da média em uma indústria, 

porém “atingir a diferenciação pode, às vezes, tornar impossível a obtenção de uma alta parcela de mercado”. 

(PORTER, 2004, p. 40). 

 

Tanto a empresa A quanto a B produzem 6 mil garrafas/mês, e em relação aos barris, a empresa B se destaca 

com produção mensal de 19 mil barris contra 12 mil barris fabricados pela empresa A. Caso fosse avaliada a 

questão produtiva como competitividade, que segundo Porter (1993) seria o conceito mais adequado e o aumento 

na participação do mercado depende muito da capacidade produtiva da empresa, a empresa B seria mais 

competitiva do que a empresa A. 

 

Percebe-se que não há competição explicita no ramo das microcervejarias. As empresas não se veem como 

concorrentes, mas sim como aliadas, onde cada uma atua em sua pequena região. Esta afirmação pode ser 

concretizada segundo a Prefeitura Municipal de Feliz (2014), na qual realiza o Encontro de Cervejarias 

Artesanais, que tem por objetivo resgatar a tradição germânica e cervejeira da região.  Percebeu-se também que 

no segmento de microcervejarias não há concorrência propriamente dita, o que facilita a entrada de novas 

empresas neste ramo. Esta observação está diretamente relacionado a ameaça de novos entrantes, uma das cinco 

forças que influenciam a vantagem competitiva mencionada por Porter (1999). 

 

Os principais resíduos gerados no processo de fabricação são semelhantes entre as empresas entrevistadas, no 

caso: água, lodo e malte. Mesmo não sendo mencionadas nas respostas dos entrevistados, Guerreiro (2006) 

ressalta que é necessário também lembrar das emissões atmosféricas, que no caso são as emissões de gases de 

combustão oriundos da caldeira. Ambas as empresas utilizam caldeira a lenha como combustível, porém apenas 

a empresa A preocupa-se com este quesito, pois optaram pela instalação de um purificador, conhecido também 

como lavador de gases. Esta ação tomada pela empresa A pode ser vista como uma vantagem em relação ao seu 

concorrente, mas para vencer no mercado em que atua, a empresa precisaria lucrar com esta vantagem, segundo 

Bateman e Snell (2009), porém percebeu-se na entrevista que a empresa A não lucra com esta vantagem. 

 

Referente a destinação destes resíduos, observou-se uma grande diferença em alguns processos de como cada 

empresa trata este assunto. O malte, é enviado para alimentação bovina por ambas empresas, que de acordo com 

o Manual de Impactos Ambientais (1999) a utilização do malte para alimentação de bovinos, seria o 

aproveitamento, recuperação ou utilização de substâncias consideradas uteis. 

 

Em relação a água que é utilizada em uma microcervejaria, além de sua utilização para a fabricação, também há 

aquela água que é utilizada para limpeza e desinfecção, e com isto transformam-se em efluentes. Naime (2004) 

afirma que o tratamento de efluentes de uma empresa, é uma das práticas operacionais que obtém grande 

importância, devido aos resíduos gerados possuírem potenciais poluidores e de contaminação. 



Sobre este quesito, houve uma enorme diferença em como cada empresa realiza este processo. Na empresa A o 

processo ocorre de modo arcaico, porém a empresa está consciente que junto com o seu crescimento será 

necessário melhorar e adaptar alguns processos. A água passa por um filtro de pedra e após e devolvida a 

natureza. Por sua vez a empresa B, possui sua própria estação de tratamento, onde é composta por 3 açudes. 

Sendo o primeiro para geração do lodo, o segundo onde ocorre a fotossíntese e filtragem da água através da 

existência de marrequinhas, e por fim o terceiro açude onde a água recebe um pouco mais de oxigênio. Ao final 

deste processo, a água então é devolvida a natureza, a um arroio próximo a propriedade. 

 

O método da utilização de marrequinhas para filtragem da água utilizada pela empresa B é válido e conforme 

explicações de Bianchini (2014) pesquisadora do herbário do Instituto de Botânica de São Paulo, a limpeza da 

água ocorre pelo processo natural de desenvolvimento dessas plantas aquáticas, denominadas Baronesas e 

chamadas popularmente de Aguapé. Estas plantas para se desenvolverem e crescerem, necessitam retirar 

nutrientes presentes na água, o que acaba eliminando a sujeira do ambiente. 

 

Com base nas respostas das empresas A e B, é perceptível que o método ou processo utilizado por ambas, apesar 

de diferenciados, não são totalmente eficazes e necessitam de uma maior atenção. Guerreiro (2006) ressalta e 

afirma que o setor cervejeiro é um consumidor de grande quantidade de água, tanto para fabricação de seus 

produtos como para as etapas de limpeza. 

 

Já referente ao último resíduo comentado pelos entrevistados, o lodo, também é tratado de maneira particular.  A 

empresa A solicita a coleta deste lodo num período de 6 em 6 meses por uma empresa autorizada, já a empresa B 

acredita que este lodo gerado não é prejudicial ao meio ambiente e acaba devolvendo a natureza, enterrando no 

solo. 

 

Ambas as empresas citaram que não há existência de resíduo perigoso, porém as lâmpadas são consideradas um 

resíduo perigoso conforme ABNT NBR 10004:2004. A empresa A descarta este resíduo em lixo comum e a 

empresa B quando solicita a troca das lâmpadas, a empresa que realiza tal serviço já é responsável por leva-las e 

dar a destinação correta. É possível observar na Figuras 1, a existência das lâmpadas e a fim de conhecimento, 

segue Figura 2 de como são os barris utilizados.  Nesta imagem os barris estão sendo preparados para 

higienização e desinfecção, para então serem reutilizados. 

 

 

   
  

Figura 1. Lâmpadas nas dependencias das empresas A  e Figura 2. Barris em aço inox. Foto-Documentos das 

respectivas empresas 

 

Sobre os custos com a destinação de resíduos, a empresa A demonstrou ter a consciência de que estes custos são 

necessários, e a empresa B mencionou que não é um custo significativo, mas apenas porque tratam os resíduos 

internamente o que acaba diminuindo o custo, caso contrário seria sim significativo. 

 

Quando questionados se conheciam o termo logística reversa, ambas perguntaram de modo informal o real 

significado deste termo e após uma breve explicação, tanto o sócio da empresa A como o gerente de produção da 

empresa B, acabaram respondendo “Sim” que conheciam o termo. Mas através de suas reações e 

questionamentos era perceptível que não possuíam tal conhecimento. Considera-se que compreendam com 

superficialidade. Este desconhecimento é justificado por Rodrigues et. al (2002) e por Leite (2009). Os autores 



ressaltam que a logística reversa é uma área na qual há muito o que ser explorado e que este conceito ainda está 

em evolução, contendo literatura escassa e dispersa. 

 

A fim de confirmar se realmente conheciam o termo, os entrevistados podiam escolher mais de uma variável que 

acreditavam estar relacionadas ao termo logística reversa, conforme comparativo realizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Tipos de práticas relacionadas à logística reversa 

Variáveis Empresa A Empresa B 
Prática de retorno de produtos  x 
Devolução de produtos com defeitos ou com prazo de 

validade vencido 
 x 

Reciclagem x  
Substituição de componentes   
Limpeza de canal de distribuição  x 

 

 

Deste modo, verificou-se que as afirmações teóricas, sobre a escassez de material, definições e conceitos sobre 

logística reversa é verídico. E que empresas de pequeno porte possuem pouco conhecimento sobre este assunto. 

 

Com relação aos aspectos que são motivadores e que levam as empresas à prática de logística reversa/gestão 

ambiental, segue Tabela 2 com o comparativo das respostas pelas empresas analisadas. 

 

Tabela 2. Aspectos motivadores que levam as empresas á prática da logística reversa/ gestão ambiental 

Variáveis Empresa A Empresa B 
Exigência da sociedade/clientes x x 
Obtenção de certificações x x 
Redução de custo x  
Concorrência/ estratégia competitiva   
Diferenciação no serviço x x 

 

 

Verifica-se que as afirmações teóricas, em relação ao envolvimento das empresas com questões ambientais só 

existiram devido a pressão da sociedade e o cumprimento de leis (BARBIERI, 2011; DIAS, 2011) e está de 

acordo com o percebido nas entrevistas. Os autores, porém ressaltam que pequenas empresas enfrentam alguns 

problemas quanto a implementação, devido a necessidade de dedicar uma parte dos recursos, tanto financeiros 

quanto humanos, à sua implementação. Isto pode ser percebido nas entrevistas, como uma dificuldade enfrentada 

por estas pequenas empresas. 

 

Com relação ao retorno de suas próprias embalagens e após análise das respostas dos entrevistados, é perceptível 

que a empresa B não realiza a prática de logística reversa, mas sim a compra e venda de embalagens, pois assim 

lhes parece mais vantajoso economicamente. A empresa A por sua vez de certo modo realiza sim a prática 

quanto aos barris, mas em virtude da embalagem ter um custo elevado. Em suas respostas, ambas as empresas 

não demonstraram preocupação com o meio ambiente diante do aspecto das embalagens, apenas com o custo. 

 

Quanto ao reuso de garrafas/barris e as vantagens e desvantagens que apresenta, fazendo um comparativo entre 

as duas empresas, pode-se perceber que com maior destaque, é levado em consideração o custo que a empresa 

terá.  A empresa B em sua resposta até comenta algo referente a preocupação com o meio ambiente, porém no 

decorrer da entrevista foi enfatizada a importância do custo econômico. 

 

A atitude das empresas entrevistadas pode-se dizer que está de acordo com que Barbieri (2011) explica, 

relatando que a prevenção da poluição que gera redução de custo, só irá gerar vantagem competitiva para a 

empresa, se seus clientes forem sensíveis aos preços e este fator contribuir para melhorar a capacidade de atrair 

investidores. No caso das duas microcervejarias entrevistadas, seus clientes já pagam um valor significativo por 

se tratar de um produto artesanal e existe pouca ou nenhuma preocupação com o que será feito com a embalagem 

após o uso. 

 



Ambas as empresas demonstram entendimento quanto a proteção ao meio ambiente, mas pelas dificuldades 

econômicas que enfrentam por serem empresas de pequeno porte, o foco principal continua sendo redução de 

custo e a maximização do lucro. 

 

A fim de confirmar a linha de pensamento dos entrevistados, realizou-se esta pergunta geral, para identificar se 

realmente a principal preocupação das empresas é com a questão de custos. A empresa A relata a importância de 

que empresa e meio ambiente precisam estar em sintonia. E que com o seu crescimento, o assunto meio 

ambiente será levado ainda mais em consideração nas tomadas de decisões. Afirma-se este posicionamento da 

empresa A com o posicionamento de Barbieri (2011) onde dizia que minimizar ou solucionar os problemas 

ambientais exige uma nova atitude das empresas, que devem passar a considerar o meio ambiente antes da 

tomada de decisões. 

 

Segundo a empresa B, se não cuidarem do meio ambiente e sua preservação, poderão futuramente ficar sem 

recursos naturais que são utilizados pelas microcervejarias. Esta preocupação das empresas com a proteção do 

meio ambiente está diretamente relacionada com a conservação dos recursos naturais visando sua utilização, sob 

o ponto de vista de Neto, Campos e Shigunov (2009). 

 

 

Conclusões 
  

Com a proposta de apresentar a logística reversa como instrumento de gestão ambiental empresarial e elemento 

de competitividade, constatou-se inicialmente, que existe pouco conhecimento do termo logística reversa, de 

acordo com os aspectos levantados pelos autores e confirmado nas entrevistas. Verificou-se que pequenas 

empresas além de desconhecerem o termo, também não procuram saber mais sobre o assunto e o quanto ela pode 

beneficiar a empresa com sua aplicação. Dessa forma, justifica-se a visão dos empresários entrevistados em 

apenas considerarem o custo como fator de maior importância nas suas tomadas de decisões. 

 

A fim de conhecer como ocorre o gerenciamento de resíduos nas duas empresas analisados, no primeiro 

momento foi necessário conhecer os resíduos por elas gerados. Destacou-se nas entrevistas como principais 

resíduos gerados: água, malte e lodo. O que não está de acordo com o relatado pelos autores, que destacaram 

também a questão das emissões atmosféricas oriundas da caldeira a lenha e a importância de considerar também 

este resíduo como sendo um dos principais. 

 

Com relação à destinação destes resíduos, numa visão geral, os resíduos são tratados pelas empresas 

entrevistadas de modo simples se comparados com as informações que os autores trouxeram. Além de 

ressaltarem a importância que a água tem numa microcervejaria, devido a sua grande utilização, e a extrema 

importância que a água possui para a manutenção e segurança do meio ambiente.  

 

Mesmo com diversos benefícios apresentados pelos autores sobre a implementação da logística reversa e gestão 

ambiental, as empresas entrevistadas apenas enfatizaram na economia que teriam com a compra de embalagens 

novas.  

Aqui fica evidente que para estas empresas em específico, o custo econômico é mais significativo. A visão que 

as empresas entrevistadas possuem se contradiz com o pensamento dos autores. Talvez pelo porte dos negócios e 

possuírem uma visão ainda limitada, o que para o meio ambiente retrata uma situação de preocupação com o 

tratamento destas questões. 

 

Embora nas entrevistas não tenha sido apontado pelos entrevistados nenhuma vantagem competitiva em relação 

a implementação da logística reversa, destaca-se a consciência dos entrevistados quanto aos assuntos 

relacionados ao meio ambiente. Porém pelo desconhecimento do que realmente significa logística reversa, as 

empresas entrevistadas apenas avaliam o que seria mais vantajoso para si mesmas. No caso demonstraram 

apenas contentamento com a reutilização dos barris. 

Afirma-se com base nos autores e nas entrevistas, que as empresas principalmente se envolvem com as questões 

ambientais devido a pressão da sociedade e do cumprimento de leis. Esta afirmação foi perceptível nas respostas 

dos entrevistados, porém ao mesmo tempo demonstraram certa preocupação com o meio ambiente. Contudo, 

devido ao envolvimento de altos custos, esta preocupação é pouco significativa. 

 



Foi possível perceber pelas respostas dos entrevistados, de que as empresas não se veem como concorrentes, mas 

sim como parceiras de um negócio. E pode-se dizer que isto facilita a entrada de novos entrantes, de acordo com 

uma das cinco forças que influenciam a vantagem competitiva. 

 

Com base nos estudos de casos pesquisados e na revisão bibliográfica pertinente ao assunto, concluiu-se que a 

gestão ambiental não é vista como uma estratégia competitiva nas microcervejarias, mas sim como um 

cumprimento de legislações, bem como preservação dos recursos naturais que poderiam se esgotar, prejudicando 

assim suas futuras produções. 

 

Acredita-se que por se tratar de um estudo de casos múltiplos, os dados obtidos durante este estudo, não podem 

ser generalizados, uma vez que esta pesquisa foi realizada e analisada baseada na realidade de uma pequena 

amostra, no caso duas empresas, do segmento de microcervejarias. 

 

O tema desta pesquisa é um tanto abrangente, o que serve de sugestão para futuras pesquisas e investigações. 

Acredita-se que essa pesquisa alcançou os objetivos e diante disto, espera-se que este trabalho venha a contribuir 

para outros acadêmicos e interessados em dar continuidade a estudos nessa área de conhecimento.  
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Abstract 
The study sought to conduct a socio-environmental diagnosis Vila Palmeira, the largest cluster subanormal of Novo 

Hamburgo / RS. The cluster is located in the urban area of the municipality and occupies 50 ha, located on the 

outskirts of Santo Afonso. Incursions in the field in order to recognize and describe the major natural resources and 

disturbances occurring at the site were conducted. FMEA method was used to point the identified environmental 

aspects and potential impacts and Zopp method in order to list the main environmental problem of local as well as to 

define relevant objectives for planning. Among the features identified that need to be managed, the problems of 

precarious housing and housing deficiencies are the most relevant, in addition to water pollution, lack of original 

native forest and lack of a conservation culture by the residents themselves. 
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Resumo 

O estudo buscou realizar um diagnóstico socioambiental da vila Palmeira, o maior aglomerado subanormal do 

município de Novo Hamburgo/RS. O aglomerado está localizado na zona urbana do município e ocupa 50 ha, 

inserido na periferia do Bairro Santo Afonso. Foram realizadas incursões a campo com a finalidade de reconhecer e 

descrever os principais recursos naturais e perturbações ocorrentes no local. Foi utilizado o método FMEA para 

apontar os aspectos ambientais identificados e possíveis impactos e o método Zopp a fim de elencar o principal 

problema socioambiental do local, bem como definir os objetivos relevantes para o planejamento. Dentre as 

características identificadas que necessitam ser manejadas, os problemas de precariedade das moradias e deficiências 

habitacionais são as mais relevantes, além da poluição hídrica, ausência de mata nativa original e carência de uma 

cultura conservacionista por parte dos próprios moradores. 

 
Palavras-chave: Aglomerado urbano, assentamento irregular, gestão ambiental, políticas públicas. 

 

 

Introdução 

 

As cidades, embora sendo vistas apenas como um núcleo de aglomeração urbana, possuem um importante papel 

como centro social e, por conseguinte, espaço de mudanças as quais têm a capacidade de influenciar não somente o 

ambiente interno da cidade como também diversos outros ambientes, seja de caráter destrutivo, seja de caráter 

construtivo (MARTINS, 2010). Segundo Soares (2012), os espaços urbanos atuais apresentam relações 

socioespaciais de conflitos e contradições por meio de realidades divergentes em um mesmo local. A inserção de 

assentamentos informais indica ser a principal alternativa de acesso ao solo urbano no país com base no padrão de 

crescimento das cidades contemporâneas. O direito à moradia, condições habitacionais e de saneamento é de 

competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, configurado como um direito social segundo 

a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). A fim de ordenar este desenvolvimento e expô-lo 

como item importante, foi instituída a Lei 10.257 de 2001 nomeada de Estatuto da Cidade. O Estatuto estabelece 

diretrizes para que se possa instituir uma política urbana capaz de conduzir a reversão das problemáticas 

habitacionais nos municípios e seu principal instrumento é o plano diretor (Brasil, 2001). 

 

A Vila Palmeira, localizada no Bairro Santo Afonso, município de Novo Hamburgo, é um dos incontáveis 

assentamentos irregulares existentes no país, sendo classificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) como um dos 19 aglomerados subanormais
 
do município (IBGE, 2013). A localidade configura uma 

extensão do bairro, sendo ocupado irregularmente desde a década de 80, quando cidadãos do município de Palmeiras 

das Missões, Rio de Grande do Sul, chegaram a Novo Hamburgo e arredores em busca de oportunidades de emprego 

na área calçadista, ramo econômico em alta no local (Marco, 2012). Em estudo realizado por Soares (2012), a Vila 

Palmeira encontra-se em constante ascensão, sendo os residentes recentes em maior número e idade predominante na 

faixa de 20 a 29 anos. Por se caracterizar uma comunidade com a metade das famílias de baixa renda, as construções 

são simples, com deficiência de instalações sanitárias e infraestrutura frágil. A falta de oportunidades e moradias 

adequadas dificulta um bom desenvolvimento da comunidade, a qual para se desenvolver acaba degradando os 

recursos naturais, e muitas vezes de forma ilegal. Os recursos naturais, portanto, acabam sendo os mais afetados 

devido à falta de espaço no núcleo urbano para inserção das famílias. Tendo em vista a problemática ambiental em 

conjunto com a progressiva degradação social, faz-se necessário um uso consciente dos recursos naturais e ações 

sociais a fim de que a comunidade possa ter melhores condições de vida, sem ter que sobreviver à margem da 

sociedade e ainda, sem prejudicar a biota. 

 

Diante das características físicas e sociais encontradas na comunidade da Vila Palmeira e a constante degradação 

ambiental evidente no local, o estudo teve como objetivo realizar diagnóstico socioambiental prévio e posterior 

planejamento visando a integração das prerrogativas sociais com a preservação ambiental. 

 

 

Metodologia 

 

Área de Estudo 
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O município de Novo Hamburgo está situado no estado do Rio Gande do Sul, Brasil, 40 km distante da capital Porto 

Alegre (Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, 2013). Segundo o IBGE (2013), Novo Hamburgo possui 

população de 239.051 habitantes e seu território compreende em uma área de 224 km². A Vila Palmeira (Figura 1) 

localiza-se na zona urbana do município de Novo Hamburgo com latitude 29º72’52”S e longitude 51º11’75”W. A 

área ocupa 50 ha e insere-se na periferia do Bairro Santo Afonso ao sul do município, localizada próxima ao Rio dos 

Sinos e fazendo divisa com o município de São Leopoldo. 

 

 
Figura 1. Localização da Vila Palmeira inserida no Bairro Santo Afonso. Fonte: Adaptado de Britto; Netto, 2008. 

 

Material e Método 

 

Para realizar o planejamento da Vila Palmeira, foi necessário apresentar um diagnóstico socioambiental da área. O 

diagnóstico abrange a caracterização fitofisionômica da área que foi construída com base em incursões a campo com 

a finalidade de reconhecer e descrever os principais recursos naturais e perturbações ocorrentes na área de estudo. 

Além do levantamento florístico, foi realizado um levantamento de riqueza da fauna local a fim de avaliar possíveis 

efeitos da pressão antrópica. As diferentes formações vegetais, pressões e os potenciais elementos ambientais, além 

do estado de conservação da área foram identificados utilizando o método adaptado do caminhamento, descrito e 

apresentado primeiramente por Filgueiras et al. (1994). Fazendo uso do caminhamento é possível observar e 

pesquisar sobre a ecologia e dinâmica da biota. 

 

O método Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) também foi utilizado neste trabalho. O FMEA foi empregado 

no estudo como um filtro de significância a fim de identificar dentre os aspectos e impactos visualizados, quais 

destes deveriam receber mais atenção e prioridade para serem revertidos (Daya e Raouf, 1996; Sharma, Kumar e 

Kumar, 2005). Também foi analisada a gravidade, ocorrência, detecção e facilidade de se tratar o aspecto, sendo que 

para cada uma destas categorias foi atribuído um valor, os quais foram multiplicados a fim de se obter o valor do 

Índice de Risco Ambiental (IRA). O valor do IRA serviu para apontar quais aspectos deveriam ser tratados 

primeiramente, sendo que quanto maior o valor do IRA, mais relevante é o aspecto. Como forma de integração de 

todos os dados levantados e construídos até então, foi utilizado o método Zopp, que inicia com a formação de uma 

Árvore de Problemas. Neste método, primeiramente identifica-se o problema principal (simbolizado pelo tronco da 

árvore), aquele que de alguma forma está ligado aos demais problemas da área. A partir do problema principal, parte-

se para os efeitos deste problema (simbolizado pelos galhos), que são outros problemas oriundos do problema 

principal. Por fim, são analisadas as causas do problema (simbolizadas pelas raízes), que são problemas menores que 

levam a formação do problema principal (Moura, 2011). Com esse método é possível analisar melhor os problemas 

da vila e as suas inter-relações causais. A partir da Árvore de Problemas é desenvolvida a Árvore dos Objetivos, 

onde o problema é transformado em objetivo geral, as causas em objetivos específicos e os efeitos em resultados 

esperados. A partir desta árvore será montado o plano de ações para mitigação ou eliminação dos aspectos 

detectados, constituindo desta forma uma proposta de planejamento ambiental. 
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Posterior ao emprego dos métodos Zopp e as informações apresentadas na tabela do FMEA, buscou-se averiguar 

junto a órgãos públicos o que atualmente já está sendo feito na área referente a gestão ambiental urbana do bairro. A 

pesquisa indicou projetos sociais referente a saúde e planejamento familiar além de um projeto que está sendo 

implantado na Vila Palmeira com parceria da Universidade Feevale. A partir do projeto em andamento de 

revitalização urbana, foi proposto considerações relevantes que deveriam ser incluídas a fim de agregar a arquitetura, 

engenharia civil, políticas públicas e meio ambiente. Os custos aproximados de melhoria foram incluídos no projeto 

a fim de analisar quais ações seriam economicamente viáveis. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Diagnóstico Socioambiental da Vila Palmeira 

 

Segundo Almeida (2011), 53% das moradias da vila Palmeira possuem acesso ao abastecimento de água ao longo do 

dia e 39% das moradias possuem abastecimento interrompido periodicamente. Em estudos pretéritos, 65% dos 

moradores não possuíam nenhum sistema de tratamento de esgoto doméstico, tendo o restante adotado o sistema de 

fossa. Devido à ausência de estação de tratamento de esgoto, ligação das casas a rede municipal ou algum tipo de 

tratamento individualizado, a maior parte do efluente é despejado diretamente na rede pluvial, desaguando no 

sistema fluvial sem tratamento de nenhuma espécie. Em visita realizada, constatou-se uma descontinuidade viária 

entre as ruas e avenidas do Bairro Santo Afonso com a Vila Palmeira, diminuindo a fluidez do caminho e gerando, 

assim, um fator propulsor de segregação socioespacial da vila dentro do bairro. Esse desregramento na disposição 

das ruas influencia na criação de becos e meandros, devido também ao seu estreitamento em alguns pontos, 

impossibilitando o tráfego de automóveis. Esses fatores ampliam a insegurança da população e diminui a integração 

com o município, além de permitir a propagação da marginalização e da sensação de insegurança quando se utiliza as 

ruas do bairro (Brito e Bortoli, 2010). A falta de pavimentação ainda auxilia na dispersão e acumulação de material 

particulado no ambiente, comprometendo a qualidade do ar atmosférico, devido às estradas de terra. 

 

A Vila Palmeira possui como um de seus limites um curso fluvial de pequeno porte o qual serve de corpo receptor 

dos efluentes domésticos da região. Este curso não é canalizado e se apresenta como um dos tributários do Rio dos 

Sinos, que é o corpo hídrico principal da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, bacia na qual a área de estudos está 

situada (ComitêsSinos, 2014). Durante a visita ao local, não foram observadas formações vegetais além das rasteiras, 

representadas no local por gramíneas em ambas as margens. Ao momento da visita, o arroio apresentou coloração 

acinzentada, mau cheiro, presença de resíduos sólidos e ausência de corrente. Este último fator pode estar associado a 

grande quantidade de macrófitas aquáticas, devido a um aporte de nitrogênio e fósforo oriundo do despejo de 

efluente doméstico não tratado. Outro fator decorrente do despejo de efluentes é a alta taxa de matéria orgânica a 

qual auxilia na aceleração de eutrofização do arroio (Tundisi, 2008). Segundo a Resolução número 357 de 2005 do 

CONAMA, as características de forte odor e presença de materiais flutuantes indicam características de curso de 

água classe 4, podendo ser utilizado somente para usos indiretos como harmonia paisagística e navegação (Brasil, 

2005). 

 

A coleta dos resíduos sólidos domésticos é realizado três vezes por semana, ainda sem implementação de coleta 

seletiva, e contemplam 95% da população da vila devido à dificuldade de acesso as demais localidades. Atualmente 

no Brasil a existência de uma política aplicada a gestão de resíduos, a PNRS 12305.2010 indica uma mudança deste 

cenário, pois um de seus objetivos e a implementação da coleta seletiva. Todavia, a existência de coleta não exime a 

disposição inadequada de resíduos a qual foi constatada durante a visita. A acumulação de resíduos em locais 

impróprios induz a proliferação de vetores como ratazanas (Rattus norvegicus Fischer de Waldheim, 1803) sendo a 

principal queixa das pessoas que residem próximo ao local. A presença de roedores sinantrópicos comensais gera 

agravos econômicos e sanitários. De acordo com a Funasa (2002), o roedor participa da cadeia epidemiológica de 

pelo menos trinta doenças transmitidas ao homem (Bencke, 2007). Ao longo da extensão da Vila Palmeira há baixo 

adensamento arbóreo, não possuindo porção vegetacional em estado original. Visualizou-se, no entanto, número 

elevado de espécies de árvores exóticas e altas porções infestadas por gramíneas exóticas invasoras (Brachis sp.). A 

arborização é pouco expressiva, tanto nas casas quanto nos passeios públicos, sendo identificado na Tabela 1. 

 

 



 
 

 
5 

 

Tabela 1. Lista das espécies visualizadas na Vila Palmeira. 

Família Nome científico Nome popular Ocorrência 

Anacardiaceae 

Annonaceae 

Schinus terebinthifolius Raddi 

Annona sylvatica A. St.-Hil. 

Aroeira 

Araticum 

Nativa 

Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Gerivá Nativa 

 Butia capitata (Mart.) Becc. Butia Nativa 

Bignoniaceae 

Bixaceae 

Tabebuia heptaphylla (Mart.) Mattos 

Bixa orellana L. 

Ipê-roxo 

Urucum 

Nativa 

Nativa 

Cannabaceae Trema micranta (L.) Blume Grandiúva Nativa 

Cariaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 

Carica papaya L. 

Ricinus communis L. 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 

Mamão 

Mamona 

Maricá 

Exótica 

Exótica 

Nativa 

 
Inga marginata Willd. 

Erythrina speciosa 

Inga-feijão 

Eritrina-candelabro 

Nativa 

Exótica 

Lauraceae Cinnamomum zeylanicum J. Presl Canela Exótica/Invasora 

Meliaceae 

Moraceae 

Musaceae 

Melia azedarach L. 

Morus nigra L. 

Musa sp. 

Cinamomo 

Amora-miura 

Bananeira 

Exótica 

Exótica/Invasora 

Exótica 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Ait. Ligustro Exótica/Invasora 

Poaceae Bacharis sp. Capim Exótica/Invasora 

Rosaceae Eriobothrya japonica (Thunb.) Lindl. Ameixa-amarela Exótica 

Rutaceae Citrus × limon (L.) - Burm.f. Limão Exótica 

Salicaceae 

Solanaceae 

Salix humboldtiana Willd. 

Solanum mauritianum Scop. 

Salseiro 

Fumo-bravo 

Nativa 

Nativa 

 

Dentre as poucas espécies registradas no local, a maioria são espécies autóctones, adaptadas às condições ambientais 

e com grande capacidade de dispersão pela fauna como as espécies de Araticum, Palmeiras e Ingá-feijão (Wiesbauer, 

Giehl e Jarenkow, 2008). As espécies exóticas podem apresentar um risco para a biota, devido sua competitividade 

pelos recursos limitados e também pelo potencial invasor de algumas espécies. 

 

Observando-se o passeio público e as zonas de trânsito dos moradores, notadamente a arborização urbana inexiste de 

forma planejada e a vegetação de ocorrência espontânea não tem a capacidade de suprir a necessidade de 

sombreamento que as vias necessitam. Zonas de calor podem ser sentidas ao longo dos trechos, deixando o solo 

exposto seco e propício a liberação de poeira e particulados. A ação do vento não recebe nenhum atenuante, 

agravando a problemática dos particulados na atmosfera. Por fim, a paisagem disponível nos trechos de trânsito de 

pedestres não é convidativa a observação, e transmite a falta de preocupação para com a zona como um todo, e do 

planejamento precário da Vila Palmeira. 

 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (BRASIL, 1948), ressaltado pela Constituição Brasileira 

(BRASIL, 1988), toda pessoa tem direito a repouso e lazer e requerem locais apropriados como jardins, parques, 

praças desportivas, praias e áreas verdes (Arfelli, 2004), sendo essa última não só importante a nível social como 

também ambiental. Embora sendo um direito fundamental do ser humano, a Vila Palmeira não apresenta praça ou 

espaço para recreação. O Bairro Santo Afonso, entretanto, dispõe de uma realidade diferente, destacando-se a 

estrutura criada pela Prefeitura Municipal intitulada de Praça da Juventude. O local serve como ponto 

socioeducativo, sediando projetos culturais de inclusão e integração social (Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, 

2013). 

 

As áreas verdes encontradas no local de estudo são poucas, sendo a maioria situada ao longo das margens do Arroio 

Gauchinho. Estas áreas, originalmente de preservação permanente, apresentam mata ciliar bastante alterada pela ação 

antrópica. Contrário a isso, o estado de degradação e a falta de infraestrutura nestas áreas ainda podem ser 

consideradas áreas de lazer, uma vez que estão sendo utilizadas para tal, conforme visto durante visita ao local. 

Cursos fluviais, também são áreas de lazer em potencial, todavia o Arroio Gauchinho não pode ser utilizado para este 
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fim, apresentando alto nível de degradação ambiental. O diagnóstico inicial da área foi determinado pela compilação 

do método Zopp e a da ferramenta FMEA. Os dados relevantes e carências observadas estão dispostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Informações obtidas através da compilação dos métodos Zopp e FMEA. 

FMEA 
Método Zopp 

Problema Ocupação desordenada 

A
sp

ec
to

s 

Disposição de resíduos sólidos de forma 

inadequada; queima de resíduos sólidos; 

presença de animais vetores; densidade 

demográfica elevada; marginalidade 

social; esgotamento inadequado; falta de 

pavimentação; falta de arborização 

urbana, criação de ilhas de calor 

O
b

je
ti

v
o
 G

er
a

l 

Reestruturar a ocupação e habitação do bairro 

Im
p

a
ct

o
s Contaminação hídrica e do ar 

atmosférico; disseminação de doenças; 

pressão sobre os recursos naturais; 

aumento da temperatura local. E
sp

ec
íf

ic
o

 

Criar políticas de desenvolvimento econômico; 

criar políticas de planejamento familiar; 

regularizar a área habitacional; criar políticas de 

preservação e sensibilização ambiental 

 

 

Planejamento Ambiental 

 

A Vila Palmeira é um local de infraestrutura precária, sendo necessária sua revitalização. O presente projeto vai de 

encontro ao que já está sendo realizado no local procurando incrementá-lo, de forma a aproximar os núcleos 

habitacionais com o meio ambiente o qual se encontra em avançado estágio de degradação. Para configuração e 

realização do Projeto de Revitalização da Vila Palmeira, foi firmado um Convênio de Cooperação, assinado em 

2009, entre o Município de Novo Hamburgo, a Universidade Feevale, a Associação de Arquitetos e Engenheiros 

Civis de Novo Hamburgo (ASAEC-NH) e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Rio 

Grande do Sul (CREA/RS). Elaborado em consonância com a Política Nacional de Saneamento Básico, o Plano 

Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), juntamente com o Conselho e o Fundo Local de Habitação é 

requisito básico para que um município possa ter acesso aos recursos financeiros do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS). Além destes subsídios, o projeto pode contar com aporte financeiro do Ministério das 

Cidades e acompanhamento técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) devido à instalação das 

habitações e revitalização de parte da biodiversidade, mesmo que a área não esteja mais enquadrada como Área de 

Preservação Permanente (APP). 

 

O local de intervenção possui estradas irregulares com muitas ruas sem saída e ausência de pavimentação. Em suma, 

os logradouros seriam remanejados calculando-se a necessidade de espaço que cada residência necessitaria. Como 

pavimentação, poderiam ser realizadas a parcerias entre a PMNH e empresas produtoras de bloquetos. A implantação 

de blocos de concreto permite a permeabilidade do solo, não formando acúmulos de água e possíveis inundações, 

fato que acaba ocorrendo em estradas asfaltadas. Juntamente a isso, os bloquetos protegem o solo, não formando 

material particulado característico das inúmeras estradas de terra ocorrentes na área. 

 

Com a delimitação da área que será utilizada para residências e da área que será utilizada para a construção de 

estradas, haverá a possibilidade de organizar o passeio público com as metragens necessárias previstas em lei, além 

da implantação de vegetação arbórea nativa específica para área pública. As árvores para esse fim não deve 

apresentar altura maior de cinco metros quando em calçada onde apresenta fiação elétrica e oito metros quando em 

calçada desprovida de fiação elétrica a fim de evitar acidentes. O canteiro de cada uma delas também deve ser 

planejado de forma que possa haver respiração radicular e não haja levantamento posterior da calçada. 
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Visando a harmonia entre a qualidade ambiental e o bem-estar dos moradores da Vila Palmeira, o empreendimento 

dotará um sistema mais sustentável quanto for possível. Para que haja maior aproveitamento dos recursos naturais, 

serão adotados os seguintes procedimentos e instalações das residências: 

 

- Aproveitamento da água das chuvas associado a sistema hídrico de reuso da própria residência: a fim de otimizar a 

utilização dos recursos hídricos, cada vez mais escassos, as residências podem comportar um reservatório de mil 

litros para captar a água da chuva e água descartada da torneira e chuveiro do sanitário. O reservatório pode ser 

utilizado para abastecer a descarga a qual apresentará modelo de eficiência, lavagem de calçadas e rega de jardim. 

 

- Telhado verde: consiste em uma cobertura vegetal feita com grama ou plantas e pode ser instalada em lajes ou 

sobre telhados convencionais e proporcionam conforto térmico e acústico nos ambientes internos. A adoção desse 

método auxilia no aumento das áreas verdes do local, possibilitando a criação de jardins e, ainda, a criação de hortas 

de consumo próprio, auxiliando no fornecimento de alimento para as famílias. Segundo Silva (2011), para sua 

implantação é necessária uma estrutura específica na cobertura da casa, devendo a cobertura da casa ser sobreposta 

com mantas de impermeabilização, dutos de irrigação e drenagem, camada filtrante, solo e substrato, membrana de 

proteção contra raízes e, por fim, a escolha da vegetação adequada ao tipo de telhado e a sua finalidade de uso. 

 

- Sistema de fossa e filtro: este sistema é um pré-tratamento do efluente doméstico, facilitando o serviço das estações 

de tratamento de esgoto e impactando menos os corpos hídricos. As fossas devem ser instaladas abaixo da linha da 

casa e em um ponto estratégico, sem impedir a sua abertura posteriormente para limpezas periódicas por empresas 

devidamente licenciadas. Após a tomada desta medida haverá a redução do mau cheiro apontada pelos moradores, 

bem como a diminuição de animais, um dos aspectos apontado como mais relevante pelo FMEA. 

 

Para que haja melhor entendimento acerca das inúmeras práticas de preservação e utilização consciente dos recursos 

naturais, a Vila Palmeira sediará um centro educativo para fornecer atividades de educação ambiental e cursos de 

permacultura, agroecologia, utilização de energias renováveis e demais cursos profissionalizantes. O centro terá 

como principal objetivo aumentar o nível educacional da região, dando subsídios para melhorar o índice de empregos 

formais. Concomitantemente, há a necessidade de criar uma cooperativa de catadores ou expandir a cooperativa que 

já existe na cidade, assegurando o serviço de triagem e reciclagem de resíduos sólidos urbanos de maneira 

coordenada e desta forma, a área estará atendendo as principais recomendações da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei 12.305/2010 (Brasil, 2010). 

 

Além dos inúmeros agravantes encontrados na estrutura habitacional e logradouros, o córrego Gauchinho que 

funciona como um dos limites da Vila Palmeira encontra-se em avançado estágio de eutrofização causado pelo 

crescente despejo de matéria orgânica, fruto do descarte indiscriminado de efluentes domésticos. Da mesma forma 

que as habitações serão regularizadas e projetadas para ser ambientalmente viáveis, a despoluição do córrego deve 

ser levada em conta seja neste projeto, seja em projetos futuros (Quadro 1). 

 

   Quadro 1. Cronograma implantado para o planejamento socioambiental da Vila Palmeira. 

Ação Início Término Custo Necessário 

Realocação temporária das famílias 
30 dias antes do 

início das obras 

30 dias após o 

término das obras 
R$ 1.000.000,00 

Delimitação da via pública, área verde e de 

lazer 
Jan 2015 Mar 2015 R$ 20.000,00 

Remoção das residências sem condições de 

habitação 
Abri 2015 Jun2015 R$ 30.000,00 

C
o

n
st

ru
çã

o
 d

as
 

re
si

d
ên

ci
as

 Implantação do sistema fossa e filtro Ago 2015 Dez 2015 R$ 20.000,00 

Inserção do sistema do reservatório de 

água de reuso 
Ago 2015 Dez 2015 R$ 10.000,00 

Construções Ago 2015 Dez 2015 R$ 500.000,00 

Instalação elétrica e hidráulica Ago 2015 Dez 2015 R$ 80.000,00 
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Pavimentação dos logradouros Set 2015 Nov 2015 R$ 200.000,00 

Revegetação do passeio público Set 2015 Nov 2015 R$ 30.000,00 

Instalação da área verde e área de lazer Set 2015 Nov 2015 R$ 30.000,00 

Construção do espaço educacional Jan 2016 Abr 2016 R$ 100.000,00 

Reinserção das famílias Jan 2016 Fev 2016 R$ 15.000,00 

Total R$ 2.035.000,00 

 

A revitalização da Vila Palmeira deve ser realizada em parceria com o poder público, e auxílio dos próprios 

moradores. Através de divisão da mão-de-obra e realização de cursos prévios, os próprios moradores podem auxiliar 

na reconstrução da área sob supervisão de profissionais que orientarão o processo. A prática de reconstruir a própria 

habitação poderá auxiliar o morador na problemática da perda de identidade e aculturação a qual é tão comum quanto 

se imagina ao passo que a terra onde habitamos passa a ser estranha aos nossos olhos. A realização dos cursos e das 

obras contará como experiência educacional e profissional, facilitando a busca e oferta posterior de empregos 

formais. 

 

 

Considerações Finais 

 

O diagnóstico ambiental realizado na Vila Palmeira definiu a intensa degradação ambiental e seu reflexo na 

qualidade de vida dos moradores. As habitações apresentaram indícios de comprometimento da segurança dos 

cidadãos, uma vez que se constatou a presença de fiação clandestina e local insalubre. Para que haja uma 

revitalização correta do local, é necessário a implantação de um planejamento que vise a proteção da biodiversidade, 

de maneira que a mesma não seja menosprezada. A criação de ambientes sustentáveis auxilia na melhora da 

qualidade de vida da população, deixando de ser um local insalubre para implantação de moradias. 
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Abstract 
Water bodies and their sources are increasingly being used as a receiving body of pollutants at the expense of 

human activities . Indiscriminate use environmental aspect that has become at risk and, therefore, conveys the risk to 

health and other aspects of the environment. To minimize environmental impacts exist , it is necessary to make the 

diagnosis of the area , focusing on establishing proposals to minimize and / or offset impacts . There are several 

methodologies for conducting environmental diagnostics, but regardless of the option chosen , it is important to use 

tools that assist the development of the study . Geocoding is one of the options that is currently quite widespread. 

This study aimed to create thematic maps, the Axe of the creek micro- basin space, analyzing ways physical, biotic 

and Anthropic as a basis for drafting the summary map providing a spatial assessment of the study area. 
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Resumo 

Os corpos hídricos e suas nascentes estão cada vez mais sendo utilizados como corpo receptor de poluentes em 

detrimento das atividades humanas. Os usos indiscriminados têm tornado esse aspecto ambiental com risco, e 

consequentemente, veiculando o risco para a saúde e outros aspectos do meio ambiente. Para minimizar os impactos 

ambientais existentes, é necessária a realização do diagnóstico da área, focando em estabelecer propostas de 

minimização e/ou compensação dos impactos. Existem diversas metodologias para realização de diagnósticos 

ambientais, mas independente da opção escolhida, é importante o uso de ferramentas que auxiliem a elaboração do 

estudo. O georreferenciamento é um das opções que atualmente é bastante disseminada. Esse estudo teve como 

objetivo elaboração de mapas temáticos, do espaço da micro-bacia do riacho do Machado, analisando os meios 

Fisíco, Biótico e Antrópico, como base para elaboração do mapa síntese proporcionando uma avaliação espacial da 

área de estudo. 

 
Palavras-Chave: Mapa, Nascentes, Recuperação de Áreas Degradadas. 

 

 

Introduçâo 

 

A antropização e a ocupação indevida das áreas de preservação ambiental têm refletido no processo crescente de 

deterioração dos ecossistemas naturais. Dentre os recursos naturais existentes, a água se destaca com importância 

devido à sua influência em outros recursos como vegetais, animais e minerais, além da manutenção da vida, da saúde 

e do bem-estar no indivíduo (PINTO, 2004). Os centros urbanos, no mesmo sentido, localizados próximos aos 

corpos hídricos, buscam tanto o abastecimento das águas, como o meio de disposição dos seus poluentes. Esses usos 

indevidos têm comprometido bastante os espaços, necessitando análises de riscos ambientais de forma que possa ser 

prevista a aceitabilidade de ocupação. 

 

Os limites margeadores do corpo hídrico fazem parte de Áreas de Preservação Permanente (APPs), com restrições de 

uso, ou inclusive proibições (ARAÚJO, 2002). São áreas submetidas ao planejamento e à gestão ambiental e são 

destinados à compatibilização de atividades humanas com a preservação da vida silvestre, à proteção dos recursos 

naturais e à melhoria da qualidade de vida da população local. (LEI N
o
 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000.). Ao 

todo, existem 39 Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no estado da Bahia, sendo 28 estaduais e 11 municipais, 

totalizando uma área de 3.114.892 ha (SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS, 2006). 

 

A retirada da vegetação e a falta de planos de uso e ocupação do solo, podem aumentar os riscos ambientais, 

tornando o espaço com impactos de caráter irreversível, semelhante às que já ocorreram em várias partes do estado e 

do Brasil. Portanto, torna-se necessário conhecer a contribuição da comunidade local na dinâmica da poluição das 

águas das nascentes existente na área de estudo, decorrente do processo de urbanização e usos múltiplos registrados 

ao longo das últimas décadas. 

 

Uma forma de análise dos impactos ambientais ocorridos no meio é através do uso do georreferenciamento, sendo 

uma ferramenta de significativa importância nos resultados encontrados, já que ela possibilita a identificação visual 

da área estudada. 

 

Esse trabalho visou aplicar o georreferenciamento como instrumento para construir mapas temáticos e de Análise 

Ambiental, para apoiar na identificação do estudo ambiental do espaço da micro-bacia do riacho do Machado, 

aplicando o georreferenciamento, como forma de analisar o mapa síntese. Para tanto foi necessário: mapear as 

nascentes do riacho do Machado, através do ARCView, visando estudar sua situação e correlacionar com o SNUC; 

mapear as áreas ocupadas nas proximidades do riacho do Machado; diagnosticar as atividades, relacionando com os 

impactos ambientais nas APPs do riacho do Machado; mapear as áreas de degradação ambiental do riacho do 

Machado. 

 

Metodologia 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
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O inicio das atividades, tomou como base o programa GOOGLE EACH. Neste foi selecionado a área de estudo, 

identificado a área de influencia, sendo esta a área trabalhada para demarcar os meios existentes. 

As nascentes e o uso e ocupação do solo foram identificados através de visitas a campo. Usou-se GPS para 

georreferenciar (localizar com precisão, através de coordenadas UTM-Universal Transverso de Mercator-quaisquer 

pontos que possam ser lançados no mapa local, regional ou do globo terrestre) os pontos referentes a cada nascente. 

Com todos os pontos marcados, foram produzidos mapas de localização das nascentes, uso e ocupação do solo e de 

declividade por meio do programa ARCView. 

Para isso, foram utilizados dados cartográficos (carta planialtimétrica) na escala de 1:25.000, cedida pela  

Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (CONDER), imagens de satélite atualizadas 

com resolução espacial de 60 cm, cedidas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 

além dos dados obtidos diretamente em campo, coletados a partir de equipamento GPS Garmin Map 76CSX, obtidos 

junto a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

 

Os dados utilizados para geração do mapa de declividade foram curvas de nível, contidas na carta planialtimétrica na 

escala de 1:25.000, cedida pela Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (CONDER). 

Inicialmente, foi realizada a vetorização manual das curvas de nível, utilizando o programa ArcGIS 10.0, depois os 

vetores foram cotados com equidistância de 10 metros.  Para a criação do mapa de declividade, foi utilizado a 

extensão 3D analyst do programa ArcGIS 10.0, a partir do mapa vetorial, contendo as curvas de nível cotadas, 

procedeu-se a criação do TIN, (Triangular Regular Network), modo de representar a superfície por meio de um 

conjunto de faces triangulares interligadas, o que possibilita a representação mais verdadeira das variações de altura 

do terreno. Criou-se então o mapa de declividade a partir do TIN, contendo 5 classes, que variaram de 0 a 3%, 3 a 

8%, 8 a 13%, 13 a 20%, 20 a 45%.  

 

Para a criação do mapa de uso e ocupação do solo, foram utilizadas imagens de satélite atualizadas com resolução 

espacial de 60 cm, cedidas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), e pontos obtidos 

diretamente em campo. Os pontos obtidos com o aparelho de GPS em campo, foram descarregados no computador 

com o auxílio do programa MapSource, disponibilizado em CD junto com aparelho Garmin Map 76CSX. Após os 

pontos terem sido descarregados, os mesmos. 

 

Resultados 

 

A área em estudo, correspondente a microregião do riancho do Machado, localizado no estado da Bahia (Figura 1), 

entre as latitudes 12°39'30'' e 12°40'30'' Sul e longitudes 39°6'' e 39°5' Oeste de Greewinch, totalizando uma área 

total de 134,60 ha. 

 

Os estudos desenvolvidos na área, dividiram o espaço estudado, em 12 áreas distintas de análise. Essas áreas foram 

delimitadas a partir da síntese ambiental realizada com a superposição resumida dos meios físico, biótico e antrópico. 

 

De acordo com projeto RADAM Brasil (1981) o solo da região do recôncavo é um Latossolo Amarelo Álico, sendo 

que nas áreas mais baixas, próximos aos rios é Argissolo Vermelho-amarelo. 

De acordo com Alexandrino (2012), há uma predominância de herbácea sobre a arbustiva com alguns individuo 

arbóreos. Esta situação pode chegar a um colapso total dos recursos hidrológicos, pois quase não se encontra a 

cobertura original da vegetação. Inexiste mata ciliar nos arredores das nascentes, assim como em partes do Riacho. 

 

A caraterísticas da vegetação encontrada não se enquadram em nenhum estado de regeneração para a vegetação 

secundária, pois não ocorrem na área, epífitas, subosque, serapilheira, porém ocorrem algumas lianas e indivíduos 

pontuais arbóreos isolados de Elaeis guineensis (Dendê), Schefflera morototoni (Matataúba) e Cecropia 

pachystachya (Embaúba). (ALEXANDRINO, 2012). O uso e ocupação do solo é predominantemente de 

agropecuária, com criações de porcos, boi e galinha e plantações de quiabo, feijão, mandioca, alface, banana, repolho 

e hortaliças. Para este meio encontra-se, também, reservatórios e residências. A forma de uso e ocupação da área está 

representada no Mapa 2. Com o objetivo de analisar o risco ambiente, além do mapa de uso e ocupação (Mapa 2) foi 

confeccionado o de declividade, como mostra o Mapa 3. Utilizando os mapas a área foi subdivididas em 12 áreas 

menores (Mapa 4), garantindo o estudo (mesmas características) para cada área de estudo. 

http://www.bondfaro.com.br/gps
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Figura 1. Mapa da microregião do Riacho do Machado 

Fonte: DNIT, 2002. 

 

 
Figura 2. Mapa da forma de uso e ocupação do solo   

Fonte: Próprio autor 

 
Figura 3. – Mapa da declividade da área do Riacho do Machado 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 4. – Mapa da divisão da área para análise ambiental 

Fonte: Próprio autor 

 

Para chegar a uma reposta mais precisa foi feito uma análise do ecodinamismos e o cálculo da perda de solo, para 

cada área. De posse desses resultados construiu-se a análise de risco ambiental pelo método de causa e efeito, para 

cada subárea estudada. A interpretação e análise foram feita a partir da integração dos mapas temáticos de 

declividade e de uso e ocupação do solo, no qual resultou na definição de um sistema ambiental e caracterização 

geoambiental para cada área estudada.  

 Área 1 

Nesta área existem plantações e baixa inclinação (3%). Também são encontradas algumas árvores e criações de 

galinha, cachorro, cavalo e vaca. Como possui moradias com pequena densidade demográfica, pertence ao Sistema 

Ambiental III. Como a área não se encontra em compatibilidade entre o ambiente e os usos, a relação entre 

capacidade de uso potencial e a função socioeconômica é inadequada. Esta incompatibilidade é devido ao uso de 

tóxicos e inexistência do sistema de drenagem em plantações. Esta área garante os fluxos de energia e matéria para 

outras partes possuindo, assim função geoecológica Emissora. Por ser uma área passível de ocupação, porém, com 

baixa infraestrutura e usos inadequados o seu estado geoderivado é Alterado II. 

 Área 2 

Área com inclinação acentuada, na faixa entre 13 a 45%, com presença de plantações e baixa densidade 

populacional. Está inserida no Sistema Ambiental III. De acordo com João, o presidente do projeto Volta Terra, são 

utilizados químicos para o controle de formigas nas plantações de tabaco. Nos períodos de abril a outubro, e 

mandioca no restante do ano. Encontram-se animais, como cachorros e cavalos. Por conta da acentuada declividade, 

essa práticas influenciam na contaminação, comprovada em análises, da nascente 2. João, o presidente do projeto 

Volta Terra, afirmou que a água utilizada na irrigação é bombeada do reservatório 3, no qual é abastecido pelo 

desvio da nascente 2. A ocupação da área de forma desordenada pode provocar erosão. A relação entre capacidade 

de uso potencial e a função socioeconômica é incompatível, pois a em áreas de encosta não pode existir práticas de 

agricultura (LEI 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012). Por se tratar de uma área íngreme, tem a função de garantir 

fluxos de energia e matéria, através das águas pluviais, para as partes mais baixas tendo função geoecológica 

Transmissora. É classificada como Alterado III, pois possui atividades agrícolas em locais impróprios (encosta) 

contribuindo com o carreamento de substâncias para a nascente 2, localizada bem próximo, aumentando, assim, a 

probabilidade de riscos ambientais para o riacho. 

 Área 3 

Área com pouca inclinação, variando entre 3 a 13%. Não possui criação de animais e a única árvore existente é um 

dendê, que fica ao lado da nascente. Não existe curso do riacho, pois as águas da nascente estão sendo desviadas para 

abastecer um reservatório utilizado para irrigação, das plantações da área 2, e dessendentação de animais. Bem 

próximo do reservatório observa-se plantações (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), que de acordo 

com o presidente do Projeto Volta Terra, não são irrigadas com a água do reservatório. Para irrigar essas culturas são 

abertas pequenas valas onde a água percola, infiltrando pelas raízes e molhando a plantação. Está inserida no Sistema 
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Ambiental III, devido à baixa densidade populacional. A área que circunda a nascente, com raio de 50m, é 

classificada como APP. A vegetação dessa área é inexistente. Pela existência de atividades antrópicas em área de 

APP, a relação entre capacidade de uso potencial e a função socioeconômica é incompatível. A área que excede o 

raio de 50 m da nascente e 30 m para o riacho a relação é inadequada, pois os usos não estão sendo desenvolvidos de 

forma sustentável. Do ponto da nascente 2 até aproximadamente, 357 m, o riacho passou a ser intermitente, por conta 

do desvio da nascente para o reservatório 3. Á área é de fundo de vale e recebe os fluxos e energias das partes mais 

altas. Sua função geoecológica é Acumuladora e em síntese, por ter sua maior área classificada como Preservação 

Permanente (mata ciliar e nascente) com ocupação irregular é classificado como Alterado III 

 Área 4 

Á área, em sua maior parte, é ocupada por plantação de eucaliptos. Sua inclinação é menor que 3%. Existem poucas 

casas, onde é realizado plantio para a subsistência de frutas, verduras e hortaliças e criações de galinhas. A baixa 

densidade populacional a classifica como Sistema Ambiental III. De acordo com os moradores, eles não utilizam 

pesticidas e sim formicidas. Também são encontradas algumas árvores e possui pequena densidade demográfica, 

com casas afastadas. Por conta da falta de esgotamento sanitário, lançamento in natura no esgoto no meio e 

lançamento indiscriminado e queima dos resíduos no solo é visível a contaminação do solo. Por se tratar de uma 

área, que em sua maioria é plantação de eucalipto a relação entre capacidade de uso potencial e a função 

socioeconômica é inadequada, pois como não há rotatividade de cultura, há um maior desgaste do solo favorecendo a 

perda de nutriente naturais do solo.  Como a área está localizado, em nível topográfico mais elevado, em que a 

dinâmica principal é garantida através das águas pluviais sua função é de garantir o fluxo de energia e matéria para 

as partes mais baixas tendo função geológica Emissora. Por ser uma área com falta de infraestrutura, no qual pode 

evidenciar processos morfodinâmicos, riscos e problemas ambientais moderados com tendência de intensificação, 

classifica-se em síntese como Alterado II 

 Área 5 

Área com inclinação acentuada, na faixa entre 20 a 45%, foi observado vestígios de plantações e parte do solo 

descoberto. Devido à alta inclinação e solo desnudo, os processos erosivos são intensos, e o carreamento de 

substâncias da encosta influencia na qualidade da água da nascente 2. A área é classificada como Sistema Ambiental 

III, devido a forma do solo, a baixa densidade demográfica e o tipo de solo. A relação entre capacidade de uso 

potencial e a função socioeconômica é incompatível, pois o mau uso do solo pode ter provocado o empobrecimento 

do solo, como já é observado em alguns pontos. Devida a sua alta inclinação há uma transferência de energia para as 

partes mais baixas da área de estudo, logo sua função geoecológica é Transmissora. Em síntese é classificado como 

Alterado II por ser responsável pelo carreamento de substância para as águas do riacho. Localiza-se no curso perene 

do riacho e apesar de não encontrar criações de animais e nem moradias observou-se alguns pontos de resíduos, 

principalmente sacolas plásticas. Devido as características de forma e tipo de solo, e ocupação do meio, a área é 

classificada como Sistema Ambiental III. Na área quase não foi encontrado ações antrópica, possuindo, assim, a 

relação entre capacidade de uso potencial e a função socioeconômica adequada. A área é de vale, acompanhando o 

curso do rio. Nessa área ocorre acumulação e transmissão de fluxos, sendo esta subunidade responsável pela 

comunicação entre o alto, médio e baixo curso da bacia hidrográfica. Por esse motivo possui função geoecológica 

Acumuladora e por ser uma área de mata ciliar em síntese, é classificado como Alterado I. 

 Área 7 

Área com pequena inclinação, entre 3 a 8%, é ocupada com diversas ações antrópicas com existência de espaços para 

lazer, como um campo de futebol, criação de animais, como galinha, cachorro, cavalo, vaca e porcos. Há presença de 

lixo e lançamento de efluente diretamente no solo, e carreando para as águas do riacho. A mata ciliar é inexistente 

nessa área, e a criação dos porcos fica próximo do riacho. Os usos da área estão representados na Foto 11. Está 

inserida no Sistema Ambiental IV. A relação entre capacidade de uso potencial e a função socioeconômica é 

inadequada, pois no raio de 30 m do riacho não existe mata ciliar. A área é praticamente plana sendo os fluxos de 

energia e matéria transferidos para parte mais baixa, caracterizando como função geoecológica Acumuladora. 

Devido a ocupação com infraestrutura urbana precária, a área é classificada como Alterado II.  

 Área 8 

Área com pequena elevação, 8 a 13%, tem a presença de nascente e do riacho do Machado, com ausência de mata 

ciliar. Na área da APP existe uma criação de porcos. O chiqueiro fica ao lado da nascente, não distando 20m, com as 

impurezas do mesmo sendo percolada para a nascente. A área está inserida no Sistema Ambiental III e como não há 

a presença de mata ciliar em todo o curso do riacho, nesta área, o riacho sofre com o processo do assoreamento. A 
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relação entre capacidade de uso potencial e a função socioeconômica é incompatível. Porém nas áreas que 

ultrapassam os 50 m de raio para a nascente e 30 m para o curso do riacho a relação entre capacidade de uso 

potencial e a função socioeconômica é inadequada, pois existe acumulo de lixo, tantos nas imediações do riacho 

quanto na área um pouco mais afastada. Como está localizada na parte baixa recebe os fluxos e energias das partes 

mais altas, por isso tem função geoecológica Transmissora. Em síntese, é classificado como Alterado III por ocupar 

em sua maioria áreas de Preservação Permanente (mata ciliar e nascentes) e não poderem ter nenhum tipo de 

atividade 

 Área 9 

Está fora da área de estudo, porém contribui para esta. É uma área de habitação. Nela, há presença de lixo acumulado 

e como sua inclinação varia entre 20 a 45%, pode acarretar na contaminação do riacho, que fica localizado próximo, 

e também do próprio solo. Não tem nenhuma criação de animais expressiva, só é observado cachorros pela rua e em 

algumas casas. Por ser uma área inclinada com elevado índice populacional é classificada como Sistema Ambiental 

II. A área não possui esgotamento sanitário, assim como a prática de acúmulo de resíduos nas proximidades da 

encosta, logo a relação entre capacidade de uso potencial e a função socioeconômica é inadequada. A área transmite 

o material acumulado para área inferior, tendo função geológica Transmissora. Como a área é passível de ocupação e 

possui infraestrutura precária é classificado como Alterado II. 

 Área 10  

Área habitacional com inclinação menor que 3%. Está fora da área de influência, porém é importante a sua 

observação por influenciar no depósito de lixo na área 9. Devido a pequena inclinação e o alto índice populacional, é 

classificada como Sistema Ambiental I. Como a área não possui esgotamento sanitário, assim como a sistema de 

drenagem a relação entre capacidade de uso potencial e a função socioeconômica é inadequada. Por ser localizado 

em nível topográficos mais elevados, precisando da chuva para garantir sua dinâmica, tem função geológica 

Emissora e como é uma área urbana com infraestrutura inadequada são evidenciados processos morfodinâmicos, 

riscos e problemas ambientais moderados com tendência de intensificação, possuindo um estado Geoderivado de 

Alterado II.  

 Área 11 

Está fora da área de estudo porém, contribui para esta. Sua declividade está na faixa de 3 a 8%. É uma área de 

habitação, nela há presença de lixo e esgoto a céu aberto em diversos pontos. Não há presença de vegetação. A 

criação de animais é representada por cachorros e gatos. O esgoto é lançado por canos e se mistura no curso do 

riacho no qual abastecerá o reservatório da área 12. Pertence ao Sistema Ambiental IV. Na área se encontra 

inexistência no esgotamento sanitário e no sistema de drenagem, assim como observa-se lançamento de esgoto a céu 

aberto e acúmulo de resíduos pela rua. Por esses problemas a relação entre capacidade de uso potencial e a função 

socioeconômica é inadequada. Tem função geoecológica Acumuladora. Como a área é passível de ocupação e possui 

infraestrutura precária é classificado como Alterado II. 

 Área 12 

Esta área está fora da área de estudo, porém há contribuição direta para a quantidade das água do riacho já que existe 

desvio do curso para dois reservatórios destinados a irrigação e dessendentação de animais. Pertence ao Sistema 

Ambiental III. Está na faixa de 3 a 13 % de declividade. É preocupante o desvio do curso do riacho para abastecer 

reservatórios particulares. Devido a esses desvios em vários pontos o riacho fica intermitente. Também, encontram 

nesta área diversas plantações, que de acordo com os moradores utilizam fungicidas e formicidas. Pertence ao 

Sistema Ambiental III. Por esses motivos a capacidade de uso potencial e a função socioeconômica são inadequadas. 

O curso do riacho do Machado encontra-se em uma área de baixada, caracterizando assim, por função geológica 

Acumuladora. Posterior aos 30 m estabelecidos para mata ciliar a área é passível de ocupação, porém a existente 

atualmente é inadequada devido a deficiência no saneamento e utilização de químicos nas plantações. A ocupação da 

área a classifica como estado geoderivado Alterado II. 

 

 

 

Conclusâo 

O Georreferenciamento da área de estudo permitiu a identificação dos pontos de interesse para construir os mapas 
temáticos e posterior análise dos produtos cartográficos. Os mapas temáticos transpostos garantem a visualização 
das transformações ambientais resultando uma melhor definição da sensibilidade da área. 
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Dado a análise da área através dos mapas produzidos foi possível identificar o mau uso da área e consequentemente a 

degradação. As nascentes estão sendo degradadas por diversos usos. 

 

Como área de nascente é um afloramento ou manifestação do lençol freático, toda a área que a circunda merece 

atenção, tanto pelos usos quanto pela preservação. Por isso se faz necessário o cercamento da área destinada à mata 

ciliar, para evitar a passagem de animais, assim como, o afastamento das criações de porcos e galinha, desse local. O 

alto fluxo de animais pode compactar o solo, interferir no crescimento da mata ciliar, comprometer a qualidade da 

água das nascentes e consequentemente interromper o processo de recuperação da área. Alterar o uso de produtos 

químicos nas plantações, pois em períodos de enxurradas podem descer para as nascentes, assim como, em outros 

períodos, infiltrarem no solo prejudicando o lençol e as nascentes. 

 

Colocando em prática as técnicas de conservação específica para cada problema já gerado, diminuirá assim, a 

provável erosão e/ou compactação do solo. Utilizando as áreas de forma mais sustentável e obedecendo os limites da 

vegetação ciliar é provável que a capacidade de infiltração do solo aumente, implicando em uma disponibilidade de 

água e estabilidade para as nascentes ao longo do ano. 

 

Em paralelo as técnicas específicas para cada degradação, deve-se adotar um Programa de Educação Ambiental, para 

a população que tem influência direta na área, com o objetivo de informar os moradores a situação atual da área e o 

que fazer para melhora-la.  
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Abstract 
An index was developed to evaluate the operational, organizational and environmental quality of pickers 

cooperatives involved in selective collection programs. The instrument was structured as a questionnaire involving 9 

dimensions, which were subdivided into driving force, pressure, impact, and response indicators. The total score was 

set at 140 points and quality indexes were parameterized in the range of 0 to 6.0 that would rate the cooperatives as 

in inadequate, from 6.1 to 8.0 as acceptable, and 8.1 to 10.0 under suitable conditions. In São José do Rio Preto city, 

100% of household wastes were collected, sorted in mechanized sorting plant or selectively collected by waste 

pickers cooperatives. In 2011, household waste mass collected was about 390 ton.day
-1

 that resulted in per capita 

generation rate of 0.94 kg.day
-1

.inh
-1

. The recyclable material selectively collected by the cooperative has been 

around of 104 ton.month
-1

, about this gross value, 10 to 15% are tailings (10-16 ton.month
-1

). The wastes monthly 

traded by the cooperative has corresponded to 60-80 ton.month
-1

, while the remaining waste not sold in the current 

month have been stored to be sold in the following months. The use of the proposed questionnaire allowed assessing 

and classifying the quality of waste picker cooperative as in acceptable conditions, since the quality score was 7.8. 

In addition, the indicators of the DPSIR model established links between causes and effects, a positive aspect to 

mobilize and enhance the enterprise conditions. 

 

Key Words: Solid waste, Waste picker cooperatives, Selective collection, Quality Index.. 
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Resumo 

No estudo, foi desenvolvido um índice para avaliar a qualidade operacional, organizacional e ambiental de 

cooperativas de catadores envolvidos em programas de coleta seletiva. O instrumento de avaliação foi estruturado na 

forma de questionário envolvendo 9 dimensões, que foram subdivididas em indicadores de força motriz, pressão, 

impacto, estado e resposta. A pontuação total do questionário foi estipulada em 140 pontos e os índices de qualidade 

foram parametrizados na escala de 0 a 6.0 que classificariam as cooperativas como em condições inadequadas, de 6.1 

a 8.0 como em condições aceitáveis e de 8.1 a 10.0 sob condições adequadas. Em São José do Rio Preto, 100% dos 

resíduos domiciliares foram coletados, triados em uma planta mecanizada ou coletados seletivamente por 

cooperativas de catadores. No ano de 2011 foram coletadas 390 t.d
-1

 de resíduos domiciliares que resultaram na taxa 

de geração per capita de 0.94 kg.d
-1

.hab
-1

 para o município. A quantidade de material reciclável coletado 

seletivamente pela cooperativa têm sido de aproximadamente 104 t.mês
-1

, deste total, de 10 a 15 % têm 

correspondido a rejeitos (de 10 a 16 t.mês
-1

). O montante de resíduos comercializados mensalmente pela cooperativa 

tem correspondido a 60-80 t.mês
-1

, sendo que os resíduos restantes não comercializados no mês corrente têm sido 

estocados para serem vendidos nos meses seguintes. O uso do questionário proposto permitiu avaliar e classificar a 

qualidade operacional, organizacional e ambiental da cooperativa como em condições aceitáveis, pois o índice de 

qualidade foi de 7.8. Além disso, os indicadores existentes no modelo FPIER permitiram estabelecer vínculos entre 

causas e efeitos dos quesitos avaliados, fator positivo para mobilizar e aprimorar as condições do empreendimento.  

 
Palabras clave: Resíduos sólidos, Cooperativas de catadores, Coleta seletiva, Índice de qualidade 

 

 

Introdução 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12305 de Agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 

7404 em 23 de dezembro de 2010 estipula que os resíduos devem ter destinação adequada. A lei apresenta um 

panorama sistêmico para a gestão e o gerenciamento integrados dos Resíduos Sólidos (RS), considerando variáveis 

ambientais e vertentes de análise, tais como cultura, tecnologia, saúde pública, economia e fatores que direta ou 

indiretamente ofereçam impactos ambientais. A Lei previu a coleta seletiva; responsabilidade compartilhada; 

instituição de tarifas; regulação e fiscalização ambiental e sanitária; logística reversa e instituiu a obrigação dos 

planos de gestão e gerenciamento de resíduos. 

 

Direcionado para os catadores, o Decreto nº 7405, de 23 de Dezembro de 2010, instituiu o Programa Pró-Catador 

com o objetivo de integrar e articular as ações do Governo Federal direcionado ao apoio e ao crescimento à 

organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e melhorar condições de trabalho, 

aumentar as oportunidades de inclusão social e econômica e expandir a coleta seletiva de resíduos sólidos, da 

reutilização e da reciclagem. Também previu a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, reutilização, 

reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético e a disposição final dos rejeitos em aterros 

licenciados. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe, 2011), no 

ano de 2011, dos 5565 municípios brasileiros apenas 3263, ou seja, 58.6% indicaram a existência de iniciativas de 

coleta seletiva. É importante salientar que essas atividades consistem normalmente na disponibilização de pontos de 

entrega voluntária ou na simples formalização de convênios com cooperativas de catadores para a execução dos 

serviços, apesar da coleta seletiva ser prerrogativa para a eficácia da reciclagem. A reciclagem também está prevista 

na referida lei e apresentada como uma forma de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

urbanos. Realizada adequadamente, podem trazer muitos benefícios para o meio ambiente e para a sociedade, direta 

e indiretamente. Caso contrário, parcelas preponderantes desses resíduos são encaminhadas inadequadamente à 

disposição final. A reciclagem surgiu como uma alternativa de reintroduzir no sistema uma parte da matéria e está 

prevista no Art 3
o
 da Lei nº 12305/2010. Percebe-se, então, que, nos curto e médio prazo a coleta seletiva, a 

reciclagem devam cada vez mais praticadas. No entanto, esse processo pode gerar impactos ambientais e danos à 

saúde, pois potencialmente envolvem a manipulação e o transbordo de resíduos não inertes e perigosos. 
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A lei também previu a necessidade do estabelecimento de ferramentas com o objetivo de avaliar o desempenho e a 

qualidade ambiental dos empreendimentos. A utilização de ferramentas para medir o desempenho ambiental das 

empresas públicas e privadas e o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados também 

como forma de melhorar a base de informações sobre o meio ambiente, auxiliar a elaboração de políticas públicas, 

simplificar estudos e relatórios e assegurar a comparabilidade entre diferentes regiões (Milanez, 2002). 

 

Segundo Mueller & Torres (1997), indicadores são dados específicos ou junções de informação que precisam ser de 

fácil entendimento, apresentar quantificação estatística, lógica coerente e estar eficientemente inter-relacionados com 

o fenômeno analisado. Enquanto que índices são valores agregados resultantes de procedimentos de análise e cálculo 

que podem utilizar um conjunto de indicadores como variáveis em sua composição (Siche et al., 2007). 

 

A falta de indicadores ambientais levou a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

estabelecer a criação de programa de desempenho ambiental com o objetivo de contribuir para a melhoria do 

desempenho da gestão ambiental, mediante a criação de instrumentos que suprissem a necessidade de cada 

segmento. Esses indicadores ambientais buscam expressar informações pertinentes para a atuação ambiental das 

empresas. São parâmetros específicos de informações fidedignas visando utilizá-las com monitoramento e 

demonstração de resultados. 

 

Igualmente, objetivando a busca de informações sobre desempenho ambiental, o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2012), desde o ano de 2009, vem elaborando estratégias de criação do conjunto de indicadores de 

desempenho. Os indicadores de meio ambiente estão estreitamente associados aos métodos de produção e de 

consumo; refletem frequentemente intensidades de emissões ou de utilização dos recursos e suas tendências dentro 

de um determinado período. Podem servir para evidenciar os progressos realizados visando dissociar as atividades 

econômicas das pressões ambientais correspondentes. 

 

O modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) baseia-se no propósito de que as atividades humanas exercem pressões 

sobre o meio ambiente, que afetam a sua qualidade e a quantidade de recursos naturais (Estado), em consequência a 

sociedade responde a estas mudanças, adotando políticas ambientais, econômicas e setoriais, tomando consciência 

das mudanças ocorridas e a elas adaptando o seu comportamento (resposta da sociedade). No modelo proposto 

incluiu-se a Força motriz que correspondeu às causas das Pressões e os possíveis impactos gerados pelas Pressões, 

chegando ao modelo (FPIER) por apresentar a vantagem de evidenciar tais elos e propicia aos tomadores de decisão 

e ao público a interdependência entre as questões ambientais e sociais (Barcellos, et al. 2007). Barcellos et al. (2007) 

relataram que existem três variantes do modelo PER que são: FER, PEIR e FPIER. O modelo FER substitui a 

pressão pela forca motriz (F), que representa a causa das pressões das atividades humanas que provocam impacto 

sobre o meio ambiente. O modelo PEIR inclui o impacto (I) que medem as consequências da degradação ambiental 

sobre o homem e seu respectivo ambiente no PER e o modelo FPIER inclui a forca motriz (F) e do impacto (I).  

Sendo assim, o estudo pretendeu desenvolver um índice de qualidade para avaliar os impactos possivelmente 

presentes em cooperativas de catadores, com o intuito de identificar as forças motrizes, pressões, impactos, estados e 

respostas presentes no empreendimento tomado como base para o estudo. 

 

 

Material e Métodos 

 

Na realização do estudo, foi analisada uma cooperativa de catadores para a definição dos indicadores de qualidade, 

validação dos indicadores através da realização de visitas técnicas, elaboração de um questionário que explicitasse e 

associasse as forças motrizes, pressões, impactos, estados e respostas por dimensão analisada (no total de 9) e 

permitisse calcular um índice numérico que permitisse qualificar o empreendimento como em condições 

inadequadas, aceitáveis ou adequadas a partir da estratificação do índice de qualidade proposto. 

 

O local escolhido para o estudo foi à cidade de São José do Rio Preto, a 450 km de capital São Paulo. É um polo 

regional de mais de 100 municípios que recebe diariamente uma grande quantidade de visitantes, devido aos 

empregos, saúde, comércio e lazer. Possui uma área total de 431,30 km²; com área urbana de 117,43 km², a 
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população em 2012 era de 416.610 habitantes (Seade, 2013). No ano de 2012 foram coletadas 132680.68 t de 

resíduos domiciliares, o tratamento pela empresa licitada da reciclagem e compostagem de 42778.28 t e disposto no 

aterro sanitário de 96.405,68 t. Na cidade, 100 % dos Resíduos Domiciliares foram coletados, triados em uma planta 

mecanizada ou coletados seletivamente por cooperativas de catadores. No ano de 2011 foram coletadas 390 t.d
-1

 de 

RD que resultaram na taxa de geração per capita de 0.94 kg.d
-1

.hab
-1

. A quantidade de material reciclável coletado 

seletivamente pela cooperativa têm sido de aproximadamente 104 t.mês
-1

. 

 

Desenvolvimento do Instrumento de Coleta de Dados 

 

Elaborou-se um questionário subsidiado por informações coletadas através de visitas realizadas em dois momentos 

distintos, abril e maio de 2013. A cooperativa de reciclagem foi escolhida pela importância no município, além de 

concordar em participar da pesquisa. Concomitantemente, também foram utilizados como referências e subsídios 

para a elaboração do questionário a Resolução CONAMA 313/2002, Cetesb (2011 e 2012), IBGE (2010) e Teixeira 

et al. (2008). Foram estabelecidas 9 dimensões de avaliação para utilizar a modelo FPIER. Nas diferentes dimensões, 

o estudo abordou 5 aspectos para análise dos indicadores contidos em cada dimensão. As respostas possíveis para 

cada quesito foram subdivididos em existente; inexistente; desnecessário, com pontuações diferenciadas em função 

da importância e gravidade das consequências decorrentes de haver ou não algum procedimento ou infraestrutura 

disponível, e caso o aspecto fosse existente porém inadequado, foi feita uma redução de 50% na pontuação de cada 

indicador. 

 

O questionário buscou caracterizar os resíduos processados, identificar as Forças-Motrizes, as possíveis Pressões 

decorrentes da falta e da possível ineficácia do empreendimento, elencar os possíveis Impactos que puderam 

influenciar nos Estados e quais as potenciais Respostas da sociedade e do poder público. O total de pontos atribuídos 

ao questionário foi de 140 por analogia ao IQC utilizado pela Cetesb (2012). A pontuação atribuída à cooperativa foi 

dividida por 14 para parametrizar o índice de qualidade de 0 a 10 pontos e qualificar o empreendimento em 

condições inadequadas (de 0 até 6.0), em condições aceitáveis (de 6.1 a 8.0) e em condições adequadas (de 8.1 a 

10.0). 

 

 

Resultados e Discussões  

 

A cooperativa conta com uma estrutura de recursos humanos que é composta por 4 técnicos, sendo 1 coordenador, 1 

assistente social, 1 auxiliar administrativo e 1 supervisor de produção. Atualmente, possui 40 cooperados e dentre 

eles, uma presidente que foi eleita pelos pares para representá-los. Iniciou suas atividades em junho de 2004 e 

contava com um barracão de aproximadamente 800 m
2
, um caminhão compactador, 2 prensas, uma esteira, um 

carrinho hidráulico e 30 carrinhos de tração humana (Figura 1a). A cooperativa atua em 6 equipes e em cada uma 

delas com 5 catadores, que realizam a coleta no entorno de um raio de 1,5 a 2,0 km de cada ponto de referência. 

Encontrava-se em atividade em um barracão emprestado pela prefeitura municipal no bairro Distrito Industrial e 

estavam em processo de início de suas atividades em outro barracão mais adequado à necessidade do 

empreendimento localizado no distrito industrial. Algumas deficiências em infraestrutura constatadas no barracão 

antigo têm sido sanadas com a utilização gradativa do novo barracão, que está em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas em Teixeira et al. (2008). 

 

A quantidade de material reciclável comercializado pela cooperativa é de aproximadamente 60 a 80 t.mês
-1

, os 

resíduos que não são comercializados no mês ficam estocados para serem vendidos nos meses seguintes e os rejeitos 

são encaminhados ao aterro sanitário. Os resíduos eram separados de acordo com suas características e armazenados 

em bags para posterior prensagem, armazenagem ou direcionamento de acordo com a necessidade da cooperativa. A 

movimentação interna dos resíduos era realizada através de carrinhos manuais para agilizar o processo e otimizar o 

trabalho do cooperado. Os resíduos já separados eram prensados e empacotados para posterior direcionamento aos 

compradores. Conforme informações passadas nas visitas técnicas, a cooperativa informou que em média 90 % do 

material coletado têm sido comercializados, o que têm correspondido a um índice de rejeito de 10 a 15 % 

mensalmente. O repasse de verba pela prefeitura têm sido de R$ 39000.00 ao mês que custeiam a folha de 
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pagamento dos técnicos, alimentação e complementação de renda aos cooperados, manutenção e materiais de 

consumo.  

 

Dentre os itens apresentados como inexistentes no primeiro barracão, estavam as mesas de triagem e as baias para a 

armazenagem dos resíduos. Já no novo barracão (Figura 1b), existem diversas baias para a otimização do processo de 

segregação e armazenagem. Inicialmente, os resíduos eram separados nas mesas de triagem e armazenados 

provisoriamente de acordo com suas características em bags e na sequência, os resíduos eram levados às baias. Outro 

item que teve sua pontuação comprometida foi decorrente do pouco uso de sistemas de reaproveitamento energético. 

Nesse barracão, pôde-se observar apenas a preocupação com o aproveitamento da luz solar para auxiliar na 

iluminação do ambiente.  

 

   
(a)      (b) 

Figura 1. (a) Estrutura do barracão emprestado pela prefeitura para o início das atividades da cooperativa e (b) novo 

barracão construído de acordo com as diretrizes de Teixeira et al. (2008) 

 

 

Outro aspecto positivo foi à preocupação com a segurança contra incêndios e equipamentos de combate e proteção 

contra descargas atmosféricas. No primeiro barracão, não havia equipamentos de combate, mas esses aspectos foram 

sanados no novo barracão com a instalação de sistema de proteção contra raios e equipamentos de proteção contra 

incêndios, como extintores e mangueiras. Um aspecto pontuado negativamente no primeiro barracão foi o item 

condição de trabalhador, com fatores negativos como a inexistência de banheiros adequados, lavatórios, cozinha, pia 

e local para descanso dos cooperados. A cooperativa tem realizado diversas ações de conscientização ambiental nas 

empresas e instituições de ensino, condomínios entre outros. E estão à disposição para visitas técnicas, escolares e de 

conscientização entre outras. Em um primeiro momento, no barracão em que a cooperativa empresta da Prefeitura 

para suas atividades foram constatadas algumas precariedades, como a falta de banheiros adequados ao uso e a 

ausência de baias para a separação dos resíduos, mas com o novo galpão recém-inaugurado, demonstrou que a 

cooperativa tem buscado eliminar suas fragilidades de infraestrutura. 

 

O item consumo de água e energia elétrica foi analisado, através do consumo no mês de março de 2013. Os 

consumos nas duas instalações foram de 281 kWh no barracão emprestado e de 103 kWh no novo barracão. Quanto 

ao consumo de água no barracão emprestado pela Prefeitura, não existe encanamento, portanto eles não recebem 

conta de água. Já no novo barracão, o consumo de água foi de 32 m³. Os rejeitos são encaminhados para o aterro 

sanitário. A cooperativa comercializou 55597 t recebendo pela venda desses recicláveis a quantia de R$ 15000.00 no 

mês de fevereiro. No mês de março foram vendidas 61777 t a R$ 18500.00. A cooperativa demonstrou que foi 

possível se adequar às diretrizes de Teixeira et al. (2008).  Na Tabela 1 é mostrado o questionário baseado no modelo 

FPIER com as 9 dimensões, indicadores de cada dimensão, pontuação máxima e a pontuação atribuída para cada 

indicador.  
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Tabela 1. Questionário baseado no modelo FPIER para avaliação de cooperativa de catadores envolvidos em programas de coleta seletiva 
FM1: Proximidade dos núcleos habitacionais Localização (Pontuação máxima: 10 pontos) (Pontuação atribuída: 10 pontos)  

P1: Localizado a > de 500 m de residências, indústrias, empresas e de 

proteção ambiental; legalidade; isolamento visual; asfalto; 

proximidade de corpos de água, e profundidade do lençol freático.  

I1: Poeira; ruídos; depreciação do asfalto; fluxo de 

veículos; vetores e animais peçonhentos; desvalorização 

imobiliária e poluição visual 

E1: Qualidade de vida 

no entorno e panorama 

imobiliário 

R1: Leis; políticas públicas; 

associação de moradores e órgãos 

reguladores  

FM2: Lei empresarial e trabalhista e licenciamento  Legislação (Pontuação máxima: 5 pontos): (Pontuação atribuída: 5 pontos) 

P2: Pessoa jurídica; colaboradores 

registrados e licença operacional  

I2: Sonegação de impostos; trabalho infantil; exploração 

trabalhista; prejuízos ambientais e sociais  

E2: Impostos; empregos; economia 

e meio ambiente 

R2: Leis; políticas públicas; órgãos reguladores e 

sindicatos.   

FM3: Registros sistemáticos; quantidade de resíduos (entrada e saída) e quantidade e caracterização de rejeitos  Quantidade de Resíduos (Pontuação máxima: 20 pontos): (Pontuação 

atribuída: 13 pontos) 

P3: Registros; 

recicláveis  

I3: Controle produtivo; eficácia produtiva e Gradações: Adequada: > que 7% de rejeito \ 

Satisfatório: 8% a 20% de rejeito e Insatisfatório: < de 20% de rejeito 

E3: qualidade operacional 

e econômica  

R3: Leis; associações; cooperativas; coleta seletiva; 

educação ambiental e penalidades 

FM4: Infrações trabalhistas  Condições e organização de equipes de trabalho (Pontuação máxima: 20 pontos): (Pontuação atribuída: 17,5 pontos)  

P4: Segurança; uniforme; treinamento e capacitação; refeitório; vaso sanitário; 

lavatório; chuveiro; vestiário; armários; EPI; coletores; triadores; deslocadores e 

retriadores; enfardadores; administradores e assistência social   

I4: Periculosidade; insalubridade; doenças e 

acidentes ocupacionais; absenteísmo e 

indenizações 

E4: Qualidade profissional 

e de vida do trabalhador 

R4: Leis; sindicatos; 

fiscalização e ergonomia 

FM5: Condições estruturais; recepção de RS; processos e condições operacionais; equipamentos; consumo e 

disposição do rejeito  

Infraestrutura (Pontuação máxima: 50 pontos): (Pontuação atribuída: 36,5 

5 pontos) 

P5: Cercamento; portão; controle de acesso; portaria; escritório; edificação de 

apoio; galpão de triagem; distribuição de energia, telefonia e água; esgoto 

sanitário; drenagem de águas pluviais; proteção a descargas atmosféricas; 

prevenção e combate a incêndio; instalações de uso da água da chuva e 

aquecimento solar; paisagismo; silos de recepção; baias; estoque para 

expedição e resíduos pesados; empilhadeiras; balanças; prensas; carrinhos 

plataforma e manual; sistema de economia de água e energia e aterro sanitário 

para rejeitos  

I5: segurança e controle; condições de trabalho; 

contaminação do solo e lençol freático; 

saneamento básico; geração de lixiviado; raios; 

danos materiais e risco de acidentes; desperdício; 

estética; estocagem; proteção dos recicláveis; 

falta de equipamentos; desperdício de água, 

energia, finanças e ambiental e disposição de 

rejeitos  

E5: segurança do trabalho; 

condições estruturais; 

qualidade operacional, da 

água e solo; estrutura básica; 

economia de recursos; 

estética; estocagem; 

consumo de agua e energia  

R5: Leis; protestos; gestão 

de RS; órgãos reguladores e 

fiscais; pesquisas de 

qualidade; Norma 

reguladora; tecnologias; 

qualificação profissional; 

associações e cooperativas  

FM6: Reciclável produzido Condições operacionais (Pontuação máxima: 20 pontos): (Pontuação atribuída: 13 pontos) 

P6: Ajuste de velocidade da esteira e sincronia entre a triagem e a reposição \recipientes e o 

armazenamento do resíduo triado; segregação; triagens e movimentação de cargas e prensagem  

I6: Eficácia produtiva e 

aproveitamento dos recicláveis  

E6: Qualidade e 

quantidade do reciclado  

R6: Demanda 

FM7: Educação ambiental Responsabilidade socioambiental (Pontuação máxima: 5 pontos): (Pontuação atribuída: 5 pontos) 

P7: Educação ambiental e continuidade  I7: Acesso a Informação e inviabilidade de atuação  E7: Conscientização  R7: Mobilização e sanções  

FM8:  Planos e controles Processos Administrativos (Pontuação máxima: 5 pontos): (Pontuação atribuída: 5 pontos) 

P8: Planejamento; fidelização de fornecedores e clientes  I8: Prejuízos; falta de matéria-prima e comercialização E8: Competitividade  R8: Viabilidade econômica 

FM9: Consumo de água e energia Consumo (Pontuação máxima: 5 pontos): (Pontuação atribuída: 4 pontos) 

P9: Controle kWh/t e de m3/t consumidos I9: Inviabilidade econômica; prejuízos e desperdícios  E9: Viabilidade econômica R9: Norma Reguladora e padrões  

Pontuação do questionário 140 pontos Pontuação total atribuída: 109 pontos 

Nota: FM : Força Motriz; P: Pressão; I: Impacto; E: Estado; R: Resposta 
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O item quantidade de resíduos teve sua pontuação comprometida pela força motriz identificada através da 

presença de registros sistemáticos das quantidades que entram e saem do empreendimento e dos rejeitos 

gerados. A pressão identificada pela presença de um sistema de registros sistemáticos que não apresenta a 

quantidade fidedigna dos resíduos que entram e a falta de caracterização desses resíduos fizeram com que 

fossem atribuídos 3 pontos no subtotal de 5. No que se refere à quantidade de rejeitos gerados, por apresentar 

um índice de rejeito mensal de 10 a 15%, foi classificado como satisfatório e foram concedidos 10 pontos. 

Nesse caso o estado da qualidade operacional do empreendimento e os seus resultados, como o lucro ou 

prejuízo que determinam sua viabilidade econômica, foram observados potenciais de melhoria. Como 

resposta, existem as leis a nível nacional, estadual e municipal, as associações e cooperativas, a presença dos 

programas de coleta seletivas municipais, programas de conscientizarão e participação da população, a 

aplicação de multas e penalidades para os geradores e programas de educação ambiental nas escolas, a fim de 

diminuir as causas dos impactos gerados pelas forças motrizes. 

 

No item condições e organização de equipes de trabalho, a pressão gerada pela falta de refeitório, chuveiro, 

vestiário, armário e pela inadequação dos vasos sanitários, lavatórios, e Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), pode impactar nas condições inadequadas de trabalho, insalubridade, periculosidade, absenteísmo e 

possíveis pagamento de indenizações trabalhistas. O estado da qualidade de vida e profissional do trabalhador 

pode ser comprometido. Quanto à resposta, estão as Leis do Trabalho que prevê condições de trabalho e 

segurança. Nesse sentido, boas práticas de ergonomia de trabalho deveriam ser observadas. A cooperativa 

vem evoluindo no que diz respeito às condições de trabalho no novo barracão recentemente inaugurado. 

 

Quanto ao item infraestrutura, o comprometimento da pontuação foi relacionado à ausência no primeiro 

barracão de sistemas de proteção a descargas atmosféricas, prevenção e combate a incêndio, instalações de 

uso de água de chuva e de aquecimento solar, empilhadeiras, tratamento paisagístico e sistemas de economia 

e controle de água e energia. Que podem impactar na falta de segurança contra incêndios, danos materiais e 

riscos de acidentes graves e mortes, estocagem, estética do local e desperdício de água e energia 

respectivamente. Com essas falhas, o estado da prevenção de acidentes, a estocagem, a economia dos recursos 

naturais e a estética do empreendimento ficaram prejudicados e sem obediência a resposta na legislação em 

vários níveis, normas técnicas, padrões de segurança e manuais de procedimento e operações. No item 

condições operacionais, que identificou a força motriz reciclável produzido, analisou a existência de 

velocidade adequada de esteira, ou as condições das mesas de catação e sincronia entre as etapas de triagem 

com a reposição em caçambas ou recipientes para o armazenamento temporário do resíduo triado. A 

inexistência de caçambas para armazenamento temporário no primeiro barracão e a triagem de resíduos 

domiciliares inadequados resultaram na perda de 7 pontos nesse item. Vale ressaltar que essas questões 

também foram sanadas no segundo barracão. 

 

No último quesito, analisado através do consumo de água e energia, o consumo de água de barracão esteve 

abaixo do valor médio por colaborador, que pode significar a escassez do recurso, pois, segundo a própria 

equipe no primeiro barracão não há encanamento ou registro de consumo, essa fragilidade foi sanada no 

segundo barracão. 

 

 

Conclusões  

 

O modelo FPIER se mostrou eficaz no propósito de criar de uma ferramenta de avaliação da qualidade 

operacional, organizacional e ambiental possivelmente presentes em usinas de triagem e compostagem e em 

cooperativas de catadores, com o intuito de identificar as forças-motrizes, pressões, impactos, estados e 

respostas, além de propiciar visão sistêmica, não apenas do empreendimento de maneira isolada, pois levou 

em consideração aspectos de diferentes níveis de intersecção do empreendimento com o entorno. 

 

A cooperativa de catadores foi avaliada como em condições aceitáveis com índice de qualidade igual a 7.8. O 

item quantidade de resíduos teve sua pontuação comprometida em decorrência de forças motrizes 

relacionadas à falta registros sistemáticos das quantidades de resíduos que entram e saem do empreendimento 
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e dos rejeitos gerados. Além disso, no estado da qualidade operacional do empreendimento e de seus 

resultados financeiros foram observados potenciais de melhoria. No item condições e organização de equipes 

de trabalho, a falta de infraestrutura adequada exerceu pressões que impactaram em condições inadequadas de 

trabalho, insalubridade, periculosidade, absenteísmo e possíveis pagamentos de indenizações trabalhistas.  

 

A partir da identificação das forças motrizes, foram propostos indicadores qualitativos e quantitativos que 

permitiram identificar pressões, estados, possíveis impactos e respostas para o empreendimento estudado, de 

forma a apontar os aspectos que devem ser aperfeiçoados para melhoria da qualidade. Além disso, foi 

possível através dos instrumentos de avaliação proposto estabelecer vínculos de causas e efeitos com clareza, 

fator bastante positivo para a mobilização dos envolvidos no sentido de aprimorar as condições de cada 

empreendimento. 
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Abstract  
The present study developed from the importance of environmental analysis as input to the planning, management 

and conservation of natural resources, aims to characterize the physiographic Riacho Fundo watershed, of state 

Paraíba, located in the semiarid region of northeastern Brazil. For this, the parameters of drainage were analyzed: 

fluvial hierarchy; drainage pattern; coefficient of compactness; form factor; length of the channels; drainage 

density, as well as geological and geo-morphological aspects of the area. The watershed has an area of 3757.89 ha 

and has an elongated shape, with drainage density of 21.7 m / ha. This factor depicts the drainage area is well 

drained and has low risk of occurrence of floods, but to be on the low permeability terrains, no greater runoff and 

erosive action of water in sculpting the channel. There is a predominance of mild relief rippled with ancient rocks of 

the crystalline basement, often outcropping shaped blocks and flagstones, which facilitates the flow of water, causing 

sudden floods growth. The watershed is characterized by strong structural control, with a fault line with NE-SW 

direction in which the Riacho Fundo is docked. This failure is of utmost importance for the region , it contributes to 

the supply of the water table , where water is extracted through two public supply wells , and are vulnerable to 

contamination due to release of waste in open air by residents nearby. 
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Resumo 

O presente estudo, desenvolvido a partir da importância da análise ambiental como subsídio ao planejamento, gestão 

e conservação dos recursos naturais, tem como objetivo a caracterização fisiográfica da microbacia hidrográfica 

Riacho Fundo/PB, localizada no semiárido do nordeste brasileiro. Para tanto, foram analisados os parâmetros de 

drenagem: hierarquia fluvial; padrão de drenagem; coeficiente de compacidade; fator forma; comprimento dos 

canais; densidade de drenagem, bem como os aspectos geológico-geomorfológicos da área. A microbacia possui uma 

área de 3757.89 ha e apresenta uma forma alongada, com densidade de drenagem de 21.7m/ha. Esse fator de 

drenagem retrata que a área é bem drenada e que tem baixa tendência a ocorrência de enchentes, mas por estar sobre 

terrenos de baixa permeabilidade, há maior escoamento superficial e ação erosiva da água na esculturação dos 

canais. Há o predomínio do relevo suave a ondulado, com rochas antigas, do embasamento cristalino, muitas vezes 

aflorantes em forma de blocos e lajedos, o que facilitam o escoamento das águas, originando cheias de crescimento 

repentino. A microbacia é marcada pelo forte controle estrutural, com uma linha de falha com direção NE-SW, na 

qual o Riacho Fundo encontra-se encaixado. Essa falha é de extrema importância para a região, pois contribui para o 

abastecimento do lençol freático, de onde se extrai água através de dois poços de abastecimento público, e que se 

encontram vulneráveis a contaminação, devido a lançamento de dejetos a céu aberto pelos moradores das 

proximidades.  

 
Palavras chave: Embasamento cristalino, Planejamento ambiental, Processo erosivo, Rede de drenagem, Semiárido. 

 

 

Introdução 

 

O conhecimento das características do meio físico e suas interações, perante as múltiplas intervenções do homem 

sobre o ambiente, possibilitam uma compreensão e interpretação das correlações existentes, bem como viabilizam 

estudos e estratégias ou planejamentos, que direcionam a um convívio harmônico. Deste modo, os possíveis 

problemas existentes e adversidades podem ser amenizados, promovendo assim, a sustentabilidade. 

Nesse sentido, uma unidade de pesquisa, gestão e planejamento, que integra e incorpora elementos tanto naturais 

como sociais é a bacia hidrográfica. Suas características físicas constituem elementos que permitem a avaliação e 

compreensão de seu comportamento hidrológico. Ao se estabelecer relações entre os elementos físicos, indiretamente 

podem-se determinar novos dados, que levem a tal concepção. Christofoletti (1999) enfatiza que as análises de 

aspectos relacionados à drenagem, relevo e geologia podem levar à compreensão de diversas questões associadas à 

dinâmica ambiental local. 

Dentro deste contexto, o presente estudo objetiva uma caracterização fisiográfica da microbacia hidrográfica Riacho 

Fundo, localizada no município de Cabaceiras/PB, a fim de compreender os processos físicos existentes e suas 

interelações, através da perspectiva quantitativa, visando o planejamento ambiental, gestão e conservação dos 

recursos naturais. A avaliação das propriedades físicas de uma microbacia pode definir a natureza de um sistema de 

drenagem e com isso esclarecer questões acerca da morfogênese e morfordinâmica da paisagem.  

 

 

Materiais e Métodos 

 

Área de estudo 

 

A microbacia hidrográfica do Riacho Fundo, localiza-se na porção central do estado da Paraíba, ao norte do 

município de Cabaceiras, na posição de 7º25’36” lat. Sul e 36º20’18” long. Oeste, no cariri paraibano, mesorregião 

da Borborema. Distancia-se aproximadamente 66 km da cidade de Campina Grande e 199 km da capital João Pessoa. 

Cabaceiras, por situar no semiárido do nordeste brasileiro, sofre com questões climatológicas e é considerado o 

município onde ocorre menor índice pluviométrico médio anual do país, mas com belezas naturais exuberantes.  

O clima predominante na região, de acordo com CPRM (2005), é do tipo tropical chuvoso, com verão seco. A 

estação chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro. O regime pluviométrico é marcado pela 

irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço, com uma precipitação média anual de 323.8 mm (Fernandes Neto, 

2013) e uma taxa de evapotranspiração potencial (ETP) anual em 1302 mm (Leite et al., 2011).  

A região é marcada por uma vegetação composta pela presença de caatinga hiperxerófila, de porte arbóreo, arbustivo 

e herbáceo.  
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Por se tratar de uma área com relevo suave a ondulado, a pedologia predominante é composta de associações de 

solos Litólicos Eutróficos, Vertissolos e minerais ou Bruno não-cálcico, ou seja, solos pouco profundos, com textura 

argilosa ou arenosa, média cascalhenta, com substrato de gnaisse e granito e afloramentos rochosos, principalmente 

em forma de lajedos. Nas partes baixas dos terrenos, próximas a rios e riachos, também ocorrem os Planossolos, com 

textura média/argilosa, imperfeitamente drenados, moderadamente ácidos e com problemas de sais.  

A microbacia do Riacho Fundo abrange uma área de 3757.89ha, sendo afluente da sub-bacia do rio Taperoá, que 

desemboca no Açude Público Epitácio Pessoa (Boqueirão), sendo este um dos principais reservatórios do Estado, 

tendo suas águas, destinadas principalmente, para o abastecimento humano. 

 

Materiais Utilizados 

 

O material utilizado, constou de um conjunto de dados cartográficos obtidos a partir da carta topográfica SB.24-Z-D-

III (Boqueirão), de escala 1:100.000, elaborada pela Diretoria de Serviços Geográficos do Ministério do Exército, e 

do Modelo Digital de Elevação (MDE) da imagem Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), disponível no site 

http://srtm.csi.cgiar.org/selection/listImages.asp, que serviram de base para a elaboração do estudo da rede de 

drenagem e relevo. Também, o mapa geológico da CPRM – Programa Geologia do Brasil, Folha SB.24-Z-D-III, 

Boqueirão de escala 1:1.000.000 do ano de 2012. Ainda, foi utilizado a imagem do satélite QuickBird, desenvolvido 

pela DigitalGlobe, com resolução espacial de 0,61 metros, datada de set./2009, que auxiliou no estudo da rede de 

drenagem, bem como na interpretação do uso atual do solo. Esta imagem foi adquirida via projeto Edital 

MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/CT-HIDRO - Nº 27/2008-2. 

Para a realização dos mapeamentos e interpolação dos dados geográficos, provindos da carta topográfica, imagem de 

satélite, radar e de campo, via Sistema de Posicionamento Global (GPS), buscou-se auxílio da tecnologia de 

Geographic Information System (GIS) IDRISI for Windows, desenvolvido pela Faculdade de Geografia da Clark 

University (Eastmann, 1999) e do Autodesk Map 2004.  

Ainda, em todo o processo de desenvolvimento do estudo, foram realizadas diversas visitas em campo, para coleta e 

convalidação de dados e informações.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para a descrição fisiográfica da microbacia foi embasada em estudos desenvolvidos por autores como Horton (1945), 

Strahler (1952), Christofoletti (1974) e Villela e Mattos (1975), Beltrame (1994), Rocha (1997) e Baracuhy (2001). 

Assim, para o desenvolvimento do estudo, foram realizados levantamentos bibliográficos e seguido um roteiro 

metodológico, concomitante a cada fase de elaboração do mesmo. 

A delimitação da microbacia foi determinada a partir do processo de vetorização com o uso do menu Digitize do SIG 

Idrisi, sob análise do comportamento das curvas de nível e das linhas divisoras de águas, ligando pontos mais altos 

do relevo. Criou-se um plano de informação (PI) para o vetor limite da área e posteriormente calculou-se a área e o 

perímetro da mesma, utilizando-se do menu Gis Analysis –Database Query – Área e Perím. 

O diagnóstico da rede de drenagem foi obtido a partir da análise da carta topográfica em conjunto a interpretação da 

imagem de satélite Quickbird. Cabe destacar, que a época do ano (data da imagem) na região, é considerada período 

de seca, onde muitos cursos d'água, açudes e barreiros, não apresentam água. Primeiramente foi realizado um 

mapeamento geral de toda a rede de drenagem existente, utilizando-se menu Digitize, sendo armazenados, os dados 

vetoriais, em PIs diferenciados para posterior processamento. Em seguida foram definidos parâmetro: hierarquia 

fluvial, padrão de drenagem, coeficiente de compacidade, fator forma, comprimento dos canais e densidade de 

drenagem. 

O estudo geologico-geomorfológico predominante na área teve como base o mapa geológico da CPRM (2012) em 

conjunto, trabalho de campo. O mesmo apresenta os diferentes tipos de rochas e estruturas que compõem o substrato 

rochoso do meio físico, em conjunto as formas de relevo encontradas. 

Quando aos usos das terras da microbacia, foi obtido a partir da interpretação da imagem do satélite QuickBird, 

georreferenciada com o uso do SIG IDRISI. Para a correção geométrica da imagem no momento do 

georreferenciamento da mesma, foram utilizados pontos de controle com coordenadas do sistema Universal 

Transversa de Mercator (UTM), Datum WGS84, adquiridas em campo com equipamento de GPS. 

A classificação dos usos foi realizada a partir da interpretação visual dos alvos sobre imagem de satélite em tela do 

computador. Para tanto, foram definidas as classes dos diferentes usos e coberturas, observando-se aspectos como 

textura, forma, cor e brilho (Pinheiro e Kux, 2005). Através do o módulo Digitize, foram extraídos os dados de usos 
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em PIs diferenciados, sendo posteriormente rasterizados no módulo Raster e quantificadas suas áreas, a partir do 

menu Gis Analysis –Database Query – Área. 

Em campo, com o auxílio da imagem de satélite impressa, do aparelho de GPS e câmera fotográfica foram 

convalidados os dados e alvos espectrais de usos, registrados pontos de conferências, obtidos registros fotográficos, 

entre outras observações.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterização Hidrográfica 

 

A microbacia hidrográfica onde foi desenvolvido o estudo, pertencentes à sub-bacia do Rio Taperoá, que, por sua 

vez, compõe a malha hídrica da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, uma das mais importantes do Estado da Paraíba. 

Drena uma superfície total de 3757.89 ha ou 37.58 km
2
, com um perímetro de 27.83 km de extensão. 

A direção predominante das drenagens principais da microbacia estendem-se no sentido SW-NE. Essa direção pode 

estar relacionada ao forte controle estrutural, que provavelmente está associado às fraturas desenvolvidas por 

reativações tectônicas que controlam o próprio desenvolvimento da mesma. 

Com relação ao padrão de drenagem predominante, ou seja, a disposição espacial ou geométrica das drenagens 

(Cunha, 1995), a microbacia apresenta o tipo dendrítico-retangular. Este por sua vez, corresponde ao conjunto de 

canais superficiais e vias de escoamento interno, que podem estar submetidos ao controle estrutural e ao tipo de 

rocha de origem, que oferecem resistência relativamente uniforme a erosão.  

Conforme hierarquia de drenagem de Strahler, a microbacia apresenta um grau de ramificação de 4ª ordem, levando-

se em conta os cursos d'água principais e incluindo os córregos intermitentes, marcados pela esculturação do relevo. 

Considera-se que, quanto mais ramificada a rede, mais eficiente à drenagem (Vilela e Matos, 1975). 

Dos 183 canais fluviais da microbacia, 89% são efêmeros, ou seja, 163 canais, com dominância de primeira e 

segunda ordem, apresentando um comprimento médio de 392.3 metros. O restante, sendo de apenas 11% são 

intermitentes, dispostos no baixo curso, que em geral, escoam durante as estações de chuvas, transportando todo tipo 

de deflúvio. 

A determinação da densidade de drenagem (Dd) fornece uma avaliação do potencial da microbacia hidrográfica, em 

permitir maior ou menor escoamento superficial da água, consequentemente, conduz a uma ação maior ou menor dos 

processos erosivos atuantes refletindo na degradação ambiental. 

A partir dessa perspectiva, identificou-se na microbacia um comprimento total dos cursos d’água de 81651.76 metros 

distribuídos em uma área de 3757.89 ha, representando uma densidade de drenagem de 21,7m/ha. Esse valor refere-

se a um alto volume de escoamento superficial, sobre um terreno de baixa permeabilidade. Christofoletti (1974) 

ressalta que em terrenos onde há dificuldades para a infiltração das águas, há melhores possibilidades para a 

esculturação de canais e, portanto, a densidade de drenagem tende a ser mais elevada, como é o caso da microbacia 

Riacho Fundo. 

Pode-se dizer que a densidade de drenagem sofre influencia direta do comportamento hidrológico das rochas, pois 

onde a capacidade de infiltração é relativamente menor, ocorre um maior escoamento superficial, consequentemente 

maior densidade. Isso gera, ainda, possibilidade de esculturação dos canais, bem como a atuação de processos 

erosivos.  

Analisando o coeficiente de compacidade (Kc) da microbacia, se obteve o valor equivalente a 1.27, em conjunto ao 

índice de forma (Ic), de 0.61. Trata-se de uma área que apresenta características pouco propícias a enchentes, pois 

com seu formato alongado, ocorre menor tempo de concentração da água, sob o canal principal, no período chuvoso. 

Ainda, aliado a uma densidade de drenagem (Dd) de 21.7 m/ha, evidencia uma área medianamente drenada, 

conforme classificação de Beltrame (1994). O escoamento na microbacia, por estar associado a terrenos pouco 

permeáveis reflete na maior ação erosiva da água. 

O formato da bacia influencia o tempo de concentração, ou seja, o tempo que a água leva dos limites da bacia para 

chegar à saída, seu exutório (Vilela e Matos, 1975). Nesse caso, pode-se dizer que a tendência a enchentes é menor, 

ao contrário se a microbacia apresentasse uma forma mais circular. 

 

Caracterização Geológica-Geomorfológica 
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A região onde se encontra a microbacia em estudo está sobre a faixa de Domínio da Zona Transversal, composta por 

rochas do embasamento cristalino, sendo ígneas plutônicas e metamórficas. Essas rochas caracterizam-se por sua 

impermeabilidade, que marcam terrenos, facilitando o escoamento superficial, podendo originar cheias de 

crescimento repentino. 

As rochas que compõem a microbacia são muito antigas, 88,2% de toda a área, são do Paleoproterozóico (PP) (idade 

entre 2300 a 2050 Ma), da unidade litoestratigráfica Complexo Floresta, composto basicamente por ortognaisses 

TTGs (Brito Neves et. al., 2001), caracterizando a presença de um relevo plano a suave-ondulado.  

O restante, 11,8% da área, dominando as partes mais elevadas, as rochas são do Neoproterozóico (NP) (idade entre 

635 a 542 Ma), da unidade litoestratigráfica Suíte Intrusiva Triunfo, com litologias compostas por clinopiroxênio - 

quartzo - alcalifeldspato sienitos (Lages e Marinho, 2012), marcando a presença de um relevo ondulado, compondo 

um morrote, o qual determina o ponto mais alto da microbacia que atinge uma altitude 661 metros.  

A microbacia é marcada pela presença de uma linha de falha, com direção NE-SW, a qual caracteriza a própria 

Província da Borborema, denominada de Zona de Cisalhamento Transcorrente, ou Z.C. Cabaceiras (Lages e 

Marinho, 2012). Nessas falhas, ocorrem corpos de diopsídios mármores associados à biotita-ortognaisses com 

intercalações de metamáficas, granada paragnaisses e metapiroxenitos (Marinho et. al., 2008). 

O Riacho Fundo, devido ao forte controle estrutural que abate a microbacia, encontra-se encaixado nessa zona de 

cisalhamento. Essas falhas são de extrema importância para a região, pois contribuem para o abastecimento do lençol 

freático. Salientam Singhal e Gupta (1999) que em rochas cristalinas, o principal meio de ocorrência de águas 

subterrâneas é dado por intermédio do manto de intemperismo e descontinuidades, ou seja, juntas, falhas e planos de 

foliação. 

Observa-se que nas proximidades dessa linha de falha na microbacia, possui dois poços públicos com reservatórios, 

que servem de fonte de abastecimento de água para a população local. Esses poços estão altamente vulneráveis a 

contaminação, devido ao numero de residências, bem como de pequenos curtumes e fabriquetas de couros existentes 

nas proximidades.  

O processo de saneamento nessas construções é praticamente inexistente, os esgotos e resíduos tanto domésticos 

como os demais provindos do processamento do couro das pequenas oficinas são lançados a céu aberto ou 

queimados. No período das chuvas, pelo processo de lixiviação, os dejetos acabam atingindo as partes mais baixas 

do terreno, as áreas de acumulação, e com isso, podendo ocasionar a contaminação desse pequeno aquífero, tão 

importante para a região. 

 

 

Considerações Finais 

 

A análise e interpretação dos dados fisiográficos da microbacia hidrográfica Riacho Fundo permitiram concluir que a 

mesma possui fatores como forma alongada, que evidenciam menor risco de cheias, em condições normais de 

precipitação anual. 

Mas os parâmetros de drenagem, como a densidade de 21.7m/ha, retrataram o alto volume de escoamento superficial 

sobre um terreno de baixa permeabilidade, ocasionando maior esculturação dos canais devido à ação dos processos 

erosivos, provocando assim, assoreamento das drenagens nas partes mais baixas do terreno. 

A microbacia é composta por rochas muito antigas, do embasamento cristalino, muitas vezes aflorantes e um relevo 

suave ondulado. Com isso, há grandes dificuldades de infiltração, o que confirmam os fatores de densidade de 

drenagem alta e a ação erosiva sobre as drenagens.  

O Riacho Fundo encontra-se encaixado numa zona de falha, devido ao forte controle estrutural existente na região. 

Essa falha contribui para o abastecimento do lençol freático, sendo um dos principais pontos de ocorrência de água 

subterrânea da microbacia, mas que vem correndo grandes riscos de contaminação, devido à poluição ambiental 

ocasionada pelos dejetos provindos de residências e de pequenas fabricas de couro, que são lançados a céu aberto por 

muitos moradores das proximidades. 

A microbacia Riacho Fundo encontra-se localizada na região semiárida paraibana, onde o regime pluviométrico é 

marcado pela irregularidade de chuvas, tanto no tempo como no espaço. O cenário de escassez hídrica baliza um 

forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e até mesmo, à subsistência da população. Assim, é eminente a 

necessidade de adoção de medidas de planejamento e gestão, tanto por parte do poder publico, como da população 

em geral, que venham a contribuir com alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. 
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Abstract 
This study aimed to map land use, areas of permanent preservation, as environmental regulations and areas of 

conflicting uses found in the catchment Riacho Fundo, located in the municipality of Cabaceiras, State of Paraíba, 

the semiarid region. For processing, we used the geoprocessing tools and Quickbird satellite image to obtain the 

land uses, together with site visits for data collection and measurement. From the interpretation of the New Forest 

Code Law was possible to define the permanent preservation areas along drainages and dams. With the 

interpretation of the satellite image , with this high resolution, it was possible to define eight classes of uses, namely: 

sparse and dense vegetation , agricultural and eroded areas , water bodies, outcrops , buildings and roads . As the 

environmental regulations it was found that only 5.31 % of the total area of the watershed, which is 3757.89 

hectares are deemed Permanent Preservation Area. Most of these areas, is 152.00 hectares along the streams and 

river and 47.65 hectares around the dams. These PPAs, even occupying a restricted portion of the watershed has 

significant importance for the conservation of soil and water. With respect to conflicting uses in the watershed, it 

was observed that the networks of the next drainage areas have been occupied with agricultural crops and there is 

also the presence of eroded soils, portraying environmental problems and the neglect of environmental legislation. 
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Resumo 

Este estudo visou mapear o uso da terra, as áreas de preservação permanentes, conforme legislação ambiental vigente 

e as áreas de usos conflitantes encontrados na microbacia hidrográfica Riacho Fundo, localizada no município de 

Cabaceiras/PB, região do semiárido. Para o processamento, utilizou-se de ferramentas de geoprocessamento, bem 

como imagem do satélite Quickbird, para obtenção dos usos da terra, em conjunto a visitas in loco para coleta e 

aferição de dados. A partir da interpretação da Lei do Novo Código Florestal foi possível definir as áreas de 

preservação permanentes, ao longo de drenagens e açudes. Com a interpretação da imagem de satélite, sendo essa de 

alta resolução, foi possível definir oito classes de usos, a saber: vegetação rala e densa, áreas agrícolas e erodidas, 

corpos d'água, afloramentos, edificações e estradas. Conforme a legislação ambiental vigente constatou-se que 

apenas 5.31% da área total da microbacia, que é de 3757.89 hectares, são consideradas Área de Preservação 

Permanente. Dessas áreas a maior parte, 152.00 hectares está ao longo dos cursos d’água e rio e 47.65 hectares ao 

redor dos açudes. Essas áreas de APPs, mesmo ocupando uma porção restrita da microbacia, apresenta significativa 

importância para a conservação do solo e da água. Com relação aos usos conflitantes na microbacia, foi possível 

observar que as áreas próximas às redes de drenagens vêm sendo ocupadas com cultivos agrícolas e também há 

presença de solos erodidos, retratando a problemática ambiental e o descaso com a legislação ambiental. 

 
Palavras-chave: Degradação dos solos, Legislação ambiental, Preservação ambiental. 

 
 

Introdução 

 

A questão ambiental, sob diferentes condições é, sem dúvida, o tema muito discutido e polêmico da atualidade, tendo 

ultrapassado os limites da comunidade científica. A forma predatória como ocorre a relação homem/natureza tem 

gerado profundos debates sob o ponto de vista da melhoria da qualidade de vida do planeta e chamado a atenção dos 

planejadores, que cada vem mais, incluem em seus planos políticos medidas de proteção ao meio ambiente. 

O planejamento é o trabalho de preparação de qualquer empreendimento humano, seja de previsão ou de solução de 

nossos problemas. Nele, estabelecem-se estratégias e metas para se alcançar, superar ou resolver determinada 

situação ou dificuldade (Lemos, 1999). Uma corrente do planejamento que tem tido sua importância aumentada com 

a intensificação das relações homem/meio é o planejamento ambiental. 

Um instrumento de planejamento muito utilizado para manter a qualidade ambiental como um todo, num contexto da 

valorização das áreas naturais, é a delimitação espaços ambientalmente protegidos conforme dispôs a Lei 6.938/81, 

no art. 9º, inciso VI, cuja criação baseia-se em geral nas características físicas de uma determinada área. A 

Convenção Internacional da Diversidade Biológica define, no seu art. 2º, área protegida como a "área definida 

geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de 

conservação" (FARIAS et. al., 2013).  

Tais espaços previstos constitucionalmente por força do disposto no art. 225, §1º, III da Constituição Federal, não 

foram definidos de forma específica, cabendo ao legislador infraconstitucional regulamentar o comando da Carta 

Magna. Alguns destes espaços estão atualmente delimitados pelas Leis 9.985/00 que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e na Lei 12.651/12, através das áreas de preservação permanente, das 

quais trataremos com mais profundidade, tendo em vista a relação com o objetivo do trabalho.  

No Brasil a primeira tentativa de delimitar áreas de preservação surge no final do século XIX com a proposta de 

criação de parques nacionais
2
. Em 1934, com a promulgação do Código Florestal criam-se também as Florestas 

Nacionais e as Florestas Protetoras.  

As áreas de preservação permanente são propostas apenas em 1965 com a alteração do código florestal, que passa a 

delimitá-las. Em 2002 a Resolução nº 303 do CONAMA, em seu Art. 2º e 3º dispõe sobre parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente.  

O Código Florestal sofreu alterações mais uma vez através da Lei 12.651/12 que cuidou mais em adequar a norma 

jurídica a situações já existentes e que careciam de adaptação no contexto atual. A grande controvérsia existente se 

referiu justamente às áreas de reserva legal e as de preservação permanente haja vista que o que o texto atual previu 

foi regularizar situações preexistentes que conflitavam com a legislação até então vigente. Assim, no tocante as áreas 

de preservação permanente, a lei nova veio mais com o fito de  regularizar a situação de quem estava em conflito 

                                                           
2
 Mas  somente em 1937 foi criado o primeiro parque: o Parque Nacional de Itatiaia. 
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com ela. Isso ocorreu, em grande parte porque o uso e ocupação nessas áreas sempre ocorreram de forma 

desordenada, causando a deterioração do meio, fazendo surgir os chamados conflitos de uso da terra. 

Ocorre, no entanto, que quando tratamos de definir as áreas de preservação permanente de cursos d’água perenes, 

não há tanta dificuldade. Contudo, quando partimos para definir essas mesmas áreas para os cursos intermitentes 

esbarramos nas situações de ordem prática. Nesses cursos boa parte do ano há seca, como, inclusive, ocorre na área 

objeto do presente estudo. Associado a esse problema, existe a ocupação desordenada do solo, cuja ação antrópica 

tem repercussão decisiva para o desgaste dos recursos ambientais.  

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo realizar um mapeamento do uso e ocupação da terra, das 

áreas de preservação permanente e a das áreas de conflitos de usos da microbacia hidrográfica Riacho Fundo, que se 

localiza no município de Cabaceiras/PB, região do semiárido do nordeste brasileiro. Para tanto, será levado em 

consideração o Novo Código Florestal que estabelece parâmetros, definições e limites referentes às APP’s 

subsidiando dessa forma, posteriores ações que levem à fiscalização e o monitoramento ambiental dessas áreas. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Caracterização geral da área 

 

A microbacia hidrográfica Riacho Fundo, objeto deste estudo, encontra-se situada no município de Cabaceiras, 

estado da Paraíba, a 66 km da cidade de Campina Grande e 199 km da capital João Pessoa, entre as coordenadas de 

7º25’42” a 7º29’20” de latitude Sul e 36º20’12” a 36º24’20’’de longitude Oeste de Greenwich, no cariri paraibano, 

mesorregião da Borborema. 

Cabaceiras, por situar no semiárido do nordeste brasileiro, sofre com questões climatológicas e é considerada o 

município onde ocorre menor índice pluviométrico médio anual do país, mas com belezas naturais exuberantes. O 

clima predominante na região, de acordo com CPRM (2005), é do tipo tropical chuvoso, com verão seco. A estação 

chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro. O regime pluviométrico é marcado pela 

irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço, com uma precipitação média anual de 323.8 mm (Fernandes Neto, 

2013) e uma taxa de evapotranspiração potencial (ETP) anual em 1302 mm (Leite et al., 2011).  

A região é marcada por uma vegetação composta pela presença de caatinga hiperxerófila, de porte arbóreo, arbustivo 

e herbáceo. Por se tratar de uma área com relevo suave a ondulado, a pedologia predominante é composta de 

associações de solos Litólicos Eutróficos, Vertissolos e minerais ou Bruno não-cálcico, ou seja, solos pouco 

profundos, com textura argilosa ou arenosa, média cascalhenta, com substrato de gnaisse e granito e afloramentos 

rochosos, principalmente em forma de lajedos. Nas partes baixas dos terrenos, próximas a rios e riachos, também 

ocorrem os Planossolos, com textura média/argilosa, imperfeitamente drenados, moderadamente ácidos e com 

problemas de sais.  

A microbacia do Riacho Fundo abrange uma área de 3757.89ha, sendo afluente da sub-bacia do rio Taperoá, que 

desemboca no Açude Público Epitácio Pessoa (Boqueirão), sendo este um dos principais reservatórios de água do 

Estado, com uso destinado principalmente para o abastecimento humano. 

 

Materiais Utilizados 

 

O material utilizado, constou de um conjunto de dados cartográficos obtidos a partir da carta topográfica SB.24-Z-D-

III (Boqueirão), de escala 1:100.000, elaborada pela Diretoria de Serviços Geográficos do Ministério do Exército e 

da imagem Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), disponível no site 

http://srtm.csi.cgiar.org/selection/listImages.asp, que serviram de base para a elaboração do estudo da rede de 

drenagem e do relevo. Também, o mapa geológico do Programa Geologia do Brasil, folha SB.24-Z-D-III, Boqueirão 

de escala 1:1.000.000 do ano de 2012. Ainda, foi utilizado a imagem do satélite QuickBird, desenvolvido pela 

DigitalGlobe, com resolução espacial de 0,61 metros, datada de set./2009, que auxiliou no estudo da rede de 

drenagem, bem como na interpretação do uso atual do solo. Esta imagem foi adquirida via projeto Edital 

MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/CT-HIDRO - Nº 27/2008-2. 

Para a realização dos mapeamentos e interpolação dos dados geográficos, provindos da carta topográfica, imagem de 

satélite, radar e de campo, via Sistema de Posicionamento Global (GPS), buscou-se auxílio da tecnologia de 

Geographic Information System (GIS) IDRISI for Windows, desenvolvido pela Faculdade de Geografia da Clark 
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University (Eastmann, 1999) e do Autodesk Map 2004. Ainda, em todo o processo de desenvolvimento do estudo, 

foram realizadas diversas visitas em campo, para coleta e convalidação de dados e informações.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Mapeamento do Uso da Terra 

 

Quando aos usos das terras da microbacia, foram obtidos a partir da interpretação da imagem do satélite QuickBird, 

georreferenciada com o uso do SIG IDRISI. Para a correção geométrica da imagem, foram utilizados pontos de 

controle com coordenadas do sistema Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum WGS84, Fuso 24, 

adquiridas em campo com equipamento de Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

A classificação dos usos foi realizada a partir da interpretação visual dos alvos sobre imagem de satélite em tela do 

computador. Para tanto, foram definidas as classes dos diferentes usos e coberturas, observando-se aspectos como 

textura, forma, cor e brilho (Pinheiro e Kux, 2005).  

Através do o módulo Digitize, foram extraídos os dados referentes aos usos separadamente em PIs diferenciados, 

sendo posteriormente rasterizados no módulo Raster e quantificadas suas áreas, a partir do menu Gis Analysis –

Database Query – Área. 

Os usos com suas características individualizadas foram: Vegetação rala: caatinga hiperxerófila rala, composta por 

vegetação herbácea e arbustiva; Vegetação densa: caatinga densa, composta por vegetação herbácea, arbustiva e 

arbórea; Corpos d'água: laminas d'água, sendo açudes/barreiros; Área agrícola: áreas com a presença de algum tipo 

de agricultura, ou preparadas para o cultivo; Área erodida: áreas com presença de processo erosivo e ravinas; 

Afloramento rochoso: presença de material rochoso em superfície; Edificações: áreas com algum tipo de 

construções; Estradas: vias de acessos, sendo estradas/caminhos. 

Em campo, com o auxílio da imagem de satélite impressa, aparelho de GPS e câmera fotográfica foram convalidados 

alvos espectrais de usos, registrados pontos de conferências, obtidos registros fotográficos, entre outras observações. 

 

Mapeamento das Áreas de Preservação Permanentes (APP’s)  

 

Consoante dispôs o art. 3º, II da Lei 12651/12 são áreas de preservação permanente “áreas protegidas, cobertas ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas.” As áreas de preservação permanente são as que a própria lei dispõe ou aquelas que sejam 

declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, consoante disposto nos artigos 4º e 6º desta Lei.  

Dentro da classificação prevista na lei atual para as áreas de preservação permanente, temos no art. 4º, inciso I que 

são APP’s as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 

borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura; (b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; (c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura; no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e 

inclinação média maior que 25°.  

No Código Florestal anterior, Lei 4771/65, a classificação era a mesma, exceto no que se refere ao nível através do 

qual seria calculado a medição da APP, tendo em vista que a lei anterior previa a partir do nível mais alto, enquanto a 

atual estabelece desde a borda da calha do leito regular.  

Para determinar as áreas de preservação permanente na microbacia, foi seguido as determinações da legislação 

ambiental vigente, já descritas neste estudo.  

Para a elaboração do mapa das áreas de APPs foi utilizado apenas a rede de drenagem, composta basicamente por 

cursos intermitentes, pois a área apresenta relevo plano a suave ondulado, salvo na porção a montante que possui um 

morrote, cuja altitude atinge 661 metros, mas que suas vertentes não ultrapassam a 20% de inclinação. 

Em torno da rede de drenagem, foi delimitada uma faixa marginal contínua (buffer) de 30 metros para ambos os 

lados e de 50 metros nas nascentes e açudes. Esses limites encontram-se fundamentados na Lei Federal nº 12651 de 

2012, que delibera o Novo Código Florestal (NCF) e define Área de Preservação Permanente (APP)  

 

Mapeamento das Áreas de Conflitos de Usos 
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De acordo com Oliveira (2003), conflitos de uso da terra são “todas as formas de uso em desacordo com sua real 

aptidão, fazendo com que ocorra alteração sensível no meio natural, causando prejuízo ao rendimento produtivo 

deste”. Normalmente, as bibliografias especializadas no assunto costumam salientar que esses conflitos são 

provenientes do uso indevido da terra, gerado por problemas como: poluição, devastação das matas, uso de encostas 

íngremes, erosão e alteração do clima. 

O levantamento do uso da terra em determinado espaço é de interesse fundamental para a compreensão dos padrões 

de organização espacial. Atualmente, há um interesse crescente com relação às informações sobre o uso da terra e do 

solo, para atender à necessidade de expansão e melhoria das obras de infra-estrutura e planejamento do meio sócio-

espacial. 

Dessa forma, as informações para um planejamento do espaço requerem a atualização constante dos registros de uso 

da terra e suas tendências. O desenvolvimento tecnológico, relacionado com os avanços proporcionados pela 

informática, especialmente na cartografia, propicia a elaboração de documentos cartográficos e sensoriais, ampliando 

em ritmo acelerado a obtenção de dados referentes a fenômenos ocorrentes na superfície terrestre e à distribuição 

espacial dos elementos e variáveis de interesse para a análise ambiental (Lohmann & Cassol, 2002). 

A partir do cruzamento das informações das áreas de preservação permanente e dos usos da terra da microbacia, 

obteve-se a definição das áreas de Usos Conflitantes de acordo com a legislação vigente. 

Os conflitos de uso da terra são provenientes da utilização em desacordo com a capacidade da área, ou seja, uso 

incorreto, conforme legislação vigente. Para identificação das áreas de conflito de uso, realizou-se a técnica da 

classificação cruzada, disponível no SIG IDRISI. Para tanto, com o uso do módulo Overlay, foi possível realizar o 

cruzamento dos dados, obtendo-se as áreas que estão sendo utilizadas em desacordo com a legislação. 

As áreas ocupadas com mata nativa, açudes (lâmina d’água) e drenagens (córregos), foram considerados como área 

em de uso adequado. As áreas ocupadas com solo exposto, agricultáveis, estradas e edificações, foram consideradas 

com uso conflitante, ou seja, em desacordo com a legislação vigente. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Uso da Terra 

 

A vegetação da caatinga, na região semiárida do Nordeste brasileiro, vem enfrentando sérios problemas, em virtude 

da exploração da lenha para o abastecimento de padarias, carvoarias, olarias, fábricas em geral, madereiras, consumo 

doméstico, limpezas de áreas para cultivo e exploração pecuária. Esses problemas, aliados à deficiência hídrica e a 

conflitos de usos existentes, acabam agravando, ainda mais, a vulnerabilidade natural do ambiente, como no caso da 

microbacia em estudo. 

A microbacia Riacho Fundo apresenta uma área total de 3757.89 hectares, distribuídos em oito classes de usos: 

vegetação rala e densa, áreas agrícolas e erodidas, corpos d'água, afloramentos, edificações e estradas, conforme 

representação no mapa de uso e ocupação das terras da microbacia (Tabela 1). 

Tabela 1. Quantificação do uso da terra na microbacia Riacho Fundo. 

Classificação Área (ha) % 

Vegetação Rala 1990.20 52.96 

Vegetação Densa 1499.66 39.91 

Corpos d'água 32.81 0.87 

Área agrícola 88.15 2.35 

Área erodida 31.96 0.85 

Afloramento rochoso 88.46 2.35 

Edificações 2.87 0.08 

Estradas 23.80 0.63 

Total 3757.89 100.00 
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A área coberta por vegetação (rala e densa) corresponde aos fragmentos florestais nativos da região e ocupa 92.87% 

da área total da microbacia, distribuídas predominantemente na porção do médio e alto curso. O predomínio dessa 

vegetação nessas áreas pode ser devido a baixa densidade de população residente e também por possuir uma grande 

propriedade rural particular que utiliza suas terras para criação extensiva de gado.  

Salienta-se o papel importantíssimo para o ambiente, que é da cobertura vegetal, pois permitem a proteção dos solos 

contra a ação dos processos erosivos, diminuindo a velocidade do escoamento superficial, facilitando a infiltração 

das águas, entre outros fatores. 

No baixo curso da microbacia, há o predomínio da ocupação com atividades agrícolas, pois as áreas pertencem a 

pequenos produtores rurais que utilizam suas terras para cultivos de subsistência. Ainda é nesse setor que concentra 

parte dos açudes existentes, devido às formações geológicas predominantes, que são de rochas cristalinas. Esses 

açudes, em período de estiagem prolongada, comum na região, secam por completo. 

 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

 

As áreas de preservação permanente foram estabelecidas a partir do Novo Código Florestal, com o objetivo de 

identificar a existência de usos inadequados que podem estar causando danos drenagens da microbacia.  

A área, por estar inserida na região mais seca do Brasil, onde a media anual das chuvas atinge apenas 323.8 mm, 

sobre terrenos cristalinos, que a infiltração das águas é prejudicada, ocasionando maior fluxo de escoamento 

superficial e ação dos processos erosivos, reflete na rede de drenagem, composta por uma densidade de 21,7m/ha, o 

que retrata um alto volume de escoamento superficial. Isso ocasiona maior esculturação dos canais, devido à ação 

dos processos erosivos, provocando assim, assoreamento das drenagens nas partes mais baixas dos terrenos. 

A rede de drenagem predominante na microbacia e também na região é constituída basicamente por canais efêmeros 

e intermitentes, com nascentes não perenes. Isso justifica o porquê não foram calculadas as áreas de preservação nas 

nascentes, pois tanto pela antiga Lei 4771/65 como pelo Novo Código Florestal, Lei 12651/2012, não prevê APP em 

nascentes que não sejam perenes. Assim, temos um impasse na Lei, talvez por ser generalizada para um país que 

possui sete biomas e 78 ecorregiões - unidade básica para o planejamento das prioridades de conservação da 

biodiversidade nacional (IBAMA, 2003), e que não foram consideradas suas particularidades para definição da nova 

Lei. 

Assim, levando em consideração a Lei 4771/65, as áreas definidas como de preservação ambiental levavam em 

consideração "as faixas marginais de qualquer curso d’água natural", ou seja, incluía todos os cursos. Pela nova Lei, 

a 12.651/2012, temos que considerar áreas de APPs "as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros".  

Nesse particular, Antunes (2013) critica o tratamento dado na proteção das APP’s nas margens dos cursos d’agua 

intermitentes, haja vista que, segundo este autor a inexistência de um modelo específico para a proteção das áreas de 

preservação permanente ao redor destes cursos d’água que têm um regime hídrico peculiar, vêm acarretando muitos 

problemas de ordem jurídica já que os órgãos de controle ambiental têm aplicado sanções pela ocupação das margens 

mesmo no período de estiagem.  

Assim, é possível observar que em nossa microbacia de estudo e região, praticamente não se tem área de preservação 

ao longo das drenagens, ou reduziu significativamente, como pode ser observado na Tabela 2, Figura 1 e 2 que 

seguem.  

Tabela 2. Quantificação das áreas de preservação permanentes conforme Leis ambientais. 

APP 
Lei 4.771/1965 Lei 12.651/2012 

Área (ha) % Área (ha) % 

30m ao longo das drenagens 464.95 12.37 101.21 2.69 

50m ao redor dos açudes 47.62 1.27 47.62 1.27 

100m ao longo do Rio  50.63 1.35 50.79 1.35 

Total 563.20 14.99 199.62 5.31 
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Figura 1 e 2. Redução das Áreas de Preservação Permanente conforme legislação ambiental. 

 

Levando-se em consideração a legislação federal atual, apenas 5.31% da área total da microbacia que é de 3757.89 

hectares, são consideradas Área de Preservação Permanente. Destas áreas a maior parte, 152.00 hectares estão ao 

longo dos cursos d’água e rio e 1.27%, ou seja, 47.65 hectares pertencem às áreas ao redor dos açudes.  

A classificação das áreas de APPs, mesmo que ocupando uma porção restrita da microbacia, apresenta significativa 

importância para a conservação do solo, da água e da biodiversidade da mesma, conforme enfatiza Pinto et al.(2005). 

 

Conflitos de Uso da Terra 

 

As informações obtidas a partir do cruzamento dos dados referentes ao uso e ocupação das terras e das áreas de 

preservação permanentes possibilitaram a identificação das áreas que estão sendo ocupadas inadequadamente, sendo 

estas denominadas áreas de conflitos de uso conforme Tabela 3. 

Tabela 3. Quantificação das áreas de usos conflitantes, conforme Legislação ambiental. 

Usos 

APP Dren 

(30m) 

(ha) 

APP Açudes 

(50m) 

(ha) 

APP Rio 

(100m) 

(ha) 

Uso em APP 

(ha) 

% do 

Total Área 

Vegetação Rala 41,01 37.90 20.26 99.17 2.64 

Vegetação Densa 47.96 6.38 12.17 66.51 1.77 

Áreas agrícolas 3.87 1.78 17.08 22.73 0.60 

Áreas erodidas 5.74 0.07 0.10 5.91 0.16 

Afloramento rochoso 2.39 1.36 0.88 4.63 0.12 

Edificações - - 0.12 0.12 0.00 

Estradas 0.24 0.13 0.18 0.55 0.01 

Total 101.21 47.62 50.79 199.62 5.31 

 

É possível observar que a ocupação conflitante predomina ao longo dos cursos d’água, ou seja, em 101.21 hectares, 

que deveriam predominar apenas a presença de vegetação ou mata ciliar, ocorre também a áreas cultivadas 

(agrícolas), erodidas, afloramentos rochosos, edificações e estradas. A presença da mata ciliar ao longo das 

drenagens contribui de forma significativa para a contenção dos solos, evitando processos erosivos e assoreamentos 

de açudes e drenagens nos períodos chuvosos.  

O cultivo agrícola nessas áreas é comum, pois a presença de solo de aluvião e com certa umidade, tornam atrativo 

para o cultivo, em se tratando de uma região semiárida. 

As áreas erodidas, também são feições marcantes na microbacia, ocupando 5.74 hectares ao longo das áreas 

destinadas a preservação, refletindo o problema ambiental existente, ocasionado tanto por questões naturais, pelo 
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processo de lixiviação no período das chuvas, como pela ação antrópica, quando cultivadas sem uso do manejo 

correto do solo. 

Os resultados demonstram o não cumprimento da Legislação referente ao uso e ocupação do solo, em 0.89% da 

microbacia, evidenciando assim a necessidade de elaboração de um plano de recomposição da vegetação dessas 

áreas, uma vez que o uso incorreto do solo reflete diretamente na quantidade e qualidade de água encontrada na 

microbacia hidrográfica, bem como no combate a ação dos processos erosivos. 

 

 

Conclusões e Recomendações 

 

O estudo do uso do solo a partir da imagem de satélite de alta resolução permitiu uma visão ampla e ao mesmo 

tempo detalhada da área. A vegetação nativa, devido a exploração de madeira, muito comum na região para 

fabricação de carvão, vem sofrendo alterações ao longo dos anos, deixando o solo cada vez mais descoberto, 

vulnerável a ação dos processos erosivos. 

A área de preservação permanente total representa 5.31% da área total da microbacia onde, 0.89% encontram-se sob 

usos conflitantes. De acordo com esses dados, evidencia-se o descumprimento da legislação e a necessidade de 

recomposição florestal dessas áreas com vegetação nativa. 

Sendo assim, é evidente a importância de se realizar estudos que visem à identificação, recuperação das áreas 

destinadas a preservação, pois as mesmas são de suma importância para manutenção de espécies e preservação e 

conservação da vida. Salienta-se ainda, que deveriam permanecer reservadas, sem implantação de lavoura ou 

qualquer outro tipo de atividade, favorecendo a manutenção dos ecossistemas.  
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Abstract  
This paper presents the study case and the results of the deployment tool LAIA at the Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul in Porto Alegre / RS. The LAIA’s methodology (Survey of Environmental Aspects and 

Impacts) was created by the authors of the study / survey, based on the NBR ISO-14001, to assist the 

identification and mitigation of environmental aspects and impacts at the UFRGS, which were identified on 

visits and interviews conducted in the period from 2010 to 2013. Comparing the evolution of indices of 

environmental risk of such impacts and the measures indicated in the action plan 5W2H formatted and 

consequent environmental education resulting from the process of application of the tool LAIA, the results are 

presented. In de year of 2010, the LAIA tool was first used, on several buildings of the UFRGS, and it was given 

the Index of Environmental Impact (IRAt). In the following years, the study was continued, with periodic 

inspections, in which the IRAt Index decreased. This results show the effectiveness of the LAIA tool as a 

identifier of environmental impacts and as a guide to actions that aim the decreasing of these impacts in several 

UFRGS institutes.   
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta o estudo e os resultados da implantação da ferramenta LAIA na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS. A metodologia do LAIA (Levantamento de Aspectos e Impactos 

Ambientais) foi criada pelos autores do estudo/levantamento com base na NBR ISO-14001, para auxiliar a 

identificação e mitigação de aspectos e impactos ambientais na UFRGS. A identificação destes aspectos e 

impactos, foi realizada através de levantamento de dados a partir de visitas e entrevistas em diversas unidades, 

no período de 2010 a 2013. Comparando a evolução dos índices de risco ambiental dos impactos levantados e, as 

medidas indicadas pelo plano de ação 5W2H, e o trabalho de conscientização ambiental resultante do processo 

de aplicação da ferramenta LAIA, são apresentados os resultados. No ano de 2010, foi aplicado, pela primeira 

vez, o LAIA (Marco Zero), em diversos edifícios da UFRGS, e obteve-se o índice de risco ambiental total 

(IRAt). Nos anos seguintes, houve a continuação do estudo, a partir de revisões periódicas (Marco 01, Marco 02, 

Marco 03), nas quais se observou uma diminuição no IRAt. Os resultados demonstraram a eficiência da 

ferramenta como identificadora dos impactos ambiental e como norteadora das ações que visam diminuir os 

estes impactos nas diferentes unidades da UFRGS. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Impactos Ambientais, Índice de Riscos Ambientais. 

 

Introdução 

A partir da década de 50 o ambiente natural passou a merecer maior atenção, motivada pela queda da qualidade 

de vida de algumas regiões do planeta, devido à degradação dos recursos naturais renováveis e não renováveis, a 

poluição da água, do solo e do ar. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi em 1999, com a 

criação do GIGA (Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental), que teve inicio as discussões sobre a questão 

ambiental. Com os estudos realizados pelo grupo percebeu-se a necessidade de criação de um órgão 

administrativo, que usaria a Universidade como um laboratório para implantação de uma proposta de SGA 

(Sistema de Gestão Ambiental). Em 2007, foi-se criada a Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA), hoje 

Assessoria de Gestão Ambiental (AGA), órgão responsável pela idealização, execução e acompanhamento do 

SGA, além de acompanhar todos os processos no âmbito da universidade que apresentem aspectos relacionados 

ao ambiente. 

 

Dentro da SGA, existem quatro projetos tangentes sendo aplicados em toda a Universidade. São eles, Educação 

ambiental, Licenciamento ambiental, Certificação Ambiental e Levantamento de Aspectos e Impactos 

Ambientais (LAIA). Sendo esse último o foco desse trabalho. O LAIA tem o objetivo de fazer um diagnóstico da 

situação ambiental de cada unidade e auxiliar o processo de tomada de decisões, trazendo planos de ação aos 

diretores e gestores, para a redução da possibilidade de ocorrência dos impactos ambientais. 

 

Conforme a norma NBR ISO14001 (ABNT, 2004), “Aspecto Ambiental” é definido como “um elemento da 

atividade, produtos e/ou serviços de uma organização que possa interagir com o meio ambiente. A partir da 

identificação dos aspectos ambientais de seus produtos, processos e serviços é possível estabelecer um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA)”.  

 

 

Segundo o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), “Impacto 

Ambiental” é definido como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem 

diretamente ou indiretamente:  

 

 A saúde;  

 A segurança, e o bem estar da população;  

 As atividades sociais e econômicas;  

 A biota;  

 As condições estéticas e sanitárias ambientais;  



 A qualidade dos recursos ambientais. 

 

 

Objetivo 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar os resultados (IRA) dos LAIAs, desde o ano de 2010 até o ano de 

2013, e verificar a eficiência dessa ferramenta como instrumento para gerar diagnósticos precisos da situação 

ambiental da organização a que for aplicada, neste caso, prédios e institutos da UFRGS, assim como averiguar se 

no decorrer desses 4 anos, a ferramenta cumpriu sua função no Sistema de Gestão Ambiental. 

 

 

Metodologia 

 

LAIA 

 

A partir da ferramenta LAIA (VENTURA; CAMPANI; CAMPEZATTO. 2012), idealizada com base na FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis), a Assessoria de Gestão Ambiental (AGA), da UFRGS, classificou o Índice 

de Risco Ambiental (IRA) de cada atividade presente, nos prédios de todos os Campi da UFRGS, utilizando os 

indicadores: Gravidade do Impacto (G), Ocorrência da Causa (O), Grau de Detecção(D) e Facilidade de 

Implementação da Ação Recomendada (F), propostos por Campani et. al. ( 2006) 

 

Calculou-se cada indicador diferencialmente, e contou-se com o treinamento, a habilidade e aptidão tanto do 

auditor pelo levantamento dos impactos ambientais, assim como do agente ambiental responsável pela unidade 

vistoriada. Seus respectivos valores estão apresentados conforme os quadros a seguir: 

 

Tabla 1: Diretrizes para classificar o índice de Gravidade do Impacto (G) 

 Fonte: Elaboração do Manual de Gestão Ambiental da UFRGS e Estudo de Caso de Aplicação (MARCKMANN, 2012). 

 

 Tabla 2: Diretrizes para classificar o Grau de Detecção e Solução (D) 
 

 

Fonte: Elaboração do Manual de Gestão Ambiental da UFRGS e Estudo de Caso de Aplicação (MARCKMANN, 2012). 
 

1 Dificilmente será perceptível. 

2 Muito baixa para ocasionar algum impacto significativo 

3 Baixa mas poderá ocasionar impacto ao ambiente em longo prazo. 

4 Não conformidade com a Política de Gestão Ambiental da UFRGS. 

5 
Não conformidade com requisitos legais e normativos. Potencial de prejuízo baixo ao 

Ambiente. 

6 
Não conformidade com requisitos legais e normativos. Potencial de prejuízo moderado ao 

Ambiente. 

7 Prejuízo somente à saúde das pessoas diretamente envolvidas com a tarefa. 

8 
Significativo prejuízo à saúde das pessoas diretamente envolvidas com a tarefa, com baixo 

impacto ao Ambiente. 

9 
Alto prejuízo à saúde das pessoas diretamente envolvidas com a tarefa, com moderado impacto 

ao Ambiente. 

10 Alto risco ao Ambiente e à saúde das pessoas nos arredores da Unidade. 

1 Detecção rápida e solução rápida. 

2 Detecção rápida e solução a médio prazo. 

3 Detecção a médio prazo e solução rápida. 

4 Detecção rápida e solução a longo prazo. 

5 Detecção a médio prazo e solução a médio prazo. 

6 Detecção a longo prazo e solução rápida. 

7 Detecção a médio prazo e solução a longo prazo. 

8 Detecção a longo prazo e solução a médio prazo. 

9 Detecção a longo prazo e solução a longo prazo. 

10 Sem detecção e/ou sem solução. (Sem controle) 



 

Tabla 3: Diretrizes para classificar o índice de Ocorrência da Causa (O) 

 

 Fonte: Elaboração do Manual de Gestão Ambiental da UFRGS e Estudo de Caso de Aplicação (MARCKMANN, 2012). 

 

 

Tabla 4: Diretrizes para classificar a Facilidade de Implementação da Ação Recomendada (F) 

 Custo nº de pessoas 

1 Não existe tecnologia ou custo da mesma inviável. 

2 Alto Todas 

3 Alto Apenas envolvidas com a tarefa 

4 Alto Todas 

5 Alto Apenas envolvidas com a tarefa 

6 Baixo Todas 

7 Baixo Apenas envolvidas com a tarefa 

8 Baixo Todas 

9 Baixo Apenas envolvidas com a tarefa 

10 Mínimo custo ou custo de benefício de retorno imediato. 

Fonte: Elaboração do Manual de Gestão Ambiental da UFRGS e Estudo de Caso de Aplicação (MARCKMANN, 2012). 

 
 

O IRA é o produto dos indicadores Gravidade do Impacto (G), Grau de Detecção e Solução (D), Ocorrência de 

Causa (O) e Ação Recomendada (F) respectivos de cada impacto ambiental, que podem variar de 1 a 10000, 

gerando uma classificação. “Esta classificação, em ordem decrescente, permite que os usuários percebam quais 

aspectos devem ter prioridade de ações a serem tomadas em um produto/processo/função, de modo que o aspecto 

mais impactante (maior IRA) venha primeiramente seguido do segundo aspecto mais impactante e assim 

sucessivamente. Desta forma, é possível se deter primeiramente no desenvolvimento de ações recomendadas 

para as causas potenciais mais impactantes”, (CAMPANI, 2006). 

 

5W2H – Plano de ação 

 

Consta na norma ABNT NBR ISO 14001: 2004 que os programas desenvolvidos para atingir os objetivos e 

metas da instituição devem incluir: 

 

 a) Atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da 

organização; 

 

 b) Os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos. 

 

Tanto por indicação desta Norma Técnica, quanto para facilitar o processo de aplicação, se fez necessária a 

inclusão de um plano de ação na metodologia de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. O 5W2H é 

um método para elaborar perguntas e obter respostas sobre um processo ou problema. Sua estrutura força a 

consideração de todos os aspectos da situação. Os cinco “Ws” representam Who, What, When, Where e Why - 

Quem, O que, Quando, Onde e Porque -. Os dois “Hs” significam How e How much/many - Como e Quanto 

custa - (Tague, 2005). No Plano de Ação (5W2H) utilizado na UFRGS, foram adicionadas ainda duas colunas ao 

1 Improvável Não foi observada ocorrência em período maior que o de referência. 

2 Remota Ocorreu uma vez no período, mas é improvável uma nova ocorrência. 

3 Muito Baixo Ocorreu uma vez no período, e pode ocorrer novamente. 

4 Baixo Ocorreu duas vezes no período de observação. 

5 Médio Baixo Ocorreu três vezes no período de observação. 

6 Médio Ocorreu quatro vezes no período de observação. 

7 Médio Alto Ocorreu cinco vezes no período de observação. 

8 Alto Ocorreu seis vezes no período de observação. 

9 Muito Alto Grande possibilidade de ocorrer cada vez que executada a tarefa. 

10 Sempre Ocorre sempre que se executa a tarefa. 



início da planilha contendo a Ordem de cada Medida e seu Índice de Risco Ambiental (elementos que 

identificam a priorização das ações). 

 

Resultados 

 

Desde os primeiros levantamentos ocorridos em 2006, com a ferramenta FMEA, posteriormente otimizada para 

a ferramenta LAIA, adequando-se  a realidade da UFRGS e as suas necessidades. A melhoria do processo de 

levantamento teve como resultado uma ferramenta sólida e robusta (LAIA) que auxilia os gestores no 

gerenciamento dos processos ambientais e representa a implementação do SGA em todas as Unidades 

localizadas dentro dos Campi da Universidade 

 

Desde o início da implantação da nova ferramenta LAIA, que substituiu a ferramenta FMEA, antes usada com o 

mesmo fim, foi obtido diversos resultados. No primeiro momento, o chamado “Marco Zero”, em 2010, foi 

identificado que muitos dos impactos ambientais observados são provenientes de atividades simples. A falta de 

limpeza dos filtros de ar-condicionado, a falta de gerenciamento de energia nos computadores, a falta de limpeza 

de cortinas e de persianas e a disposição inadequada de materiais de escritório, são exemplos disso. As ações 

para diminuir tais atividades tinham grande facilidade de detecção e de implementação, além de ter um baixo 

impacto. O “Marco Um”, em 2011, fez com que o IRA Total de todas as unidade diminuísse, como se pode 

observar na figura 05, que mostra o resultado do IRAt, com o passar dos anos. No prédio da Engenharia 

Mecânica, obteve-se um IRAt, no “Marco Zero”, de 251.400; a maior pontuação entre os edifícios visitados. No 

“Marco 01”, desta unidade, houve uma redução de 41% no IRAt, totalizado em 148.140. Outro exemplo, a 

Escola de Administração, onde se conseguiu um resultado mais expressivo, entre o “Marco Zero” e o “Marco 

01” houve uma redução de 56%, com o IRAt caindo de 218.900 para 96.500. Conforme se observa na figura 5, 

com exceção da CGA, as demais unidades levantadas, apresentam uma redução entre o “Marco Zero” e as 

revisões seguintes.  

 

 

 
Figura 5: Resultados do IRAt 
Fonte: Implantação do sistema de gestão ambiental em uma universidade pública no Rio Grande do Sul, Brasil (CAMPANI, 

2013) 

 

 

Com a constante avaliação da metodologia LAIA e sua conseqüente melhoria, existe a possibilidade de 

ocorrerem algumas “não linearidades” durante sua aplicação. Esse é o caso da CGA, em que se observou um 

aumento do IRAt no “Marco Dois” em relação ao “Marco Um”. Isso ocorre devido ao fato de terem sido 

diagnosticadas mais causas potenciais na terceira aplicação da ferramenta na CGA do que nos anteriores, algo 

perfeitamente possível ao longo da utilização da ferramenta, devido as novas causas potenciais detectadas no 

intervalo entre os dois levantamentos, devido ao aprimoramento do levantamento. Além disso, outras 

modificações na metodologia podem ocorrer, como, por exemplo, exclusão de falhas potencias, que deixam de 

existir ao longo do processo, pois ferramentas de gestão se alteram constantemente buscando seu melhor 

funcionamento. 

 



 

Conclusão 

 

Durante todo o processo de implantação da ferramenta LAIA na UFRGS, diversos resultados foram obtidos. 

Impactos Ambientais provenientes de diferentes causas foram mitigados através das ações propostas pela tabela 

5W2H. Os resultados, o IRAt de cada inspeção, obtidos em cada uma das visitas anuais, desde 2010, foram 

analisados e demonstraram a eficiência da ferramenta, não só como identificadora, mas também como 

norteadora de ações que visaram diminuir os impactos ambientais presentes nas unidades. Como se observa nos 

resultados apresentados, após a primeira visita (Marco Zero), todas as unidades; com exceção da CGA, entre o 

Marco 01 e o Marco 02; apresentaram uma redução no seu IRAt, nas visitas subsequentes (Marco 01, Marco 02, 

Marco 03), comprovando definitivamente a eficiência do LAIA. Com a evolução dos resultados, constata-se que 

a ferramenta cumpre com a sua função no SGA: Analisar, Avaliar e Corrigir os impactos ambientais, gerados 

pelo uso inadequado dos recursos disponibilizados pela UFRGS. 

 

Após quatro anos de implantação, foi perceptível a instalação de um processo difusor de educação ambiental. 

Não apenas com aqueles que se envolveram no projeto, mas também com a comunidade do local. A partir do 

contato com informações sobre as atividades e os possíveis impactos ambientais que delas podem resultar, 

observou-se que os indivíduos desenvolveram uma consciência ambiental. Essa nova percepção de mundo leva à 

criação de hábitos ambientalmente corretos e, independente de onde estiver o indivíduo, ele será ele capaz de 

prevenir ou de não executar uma atividade que possa colocar em risco sua saúde, sua integridade física (e dos 

que estiverem presente) e do ambiente onde se encontrar.  
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Abstract 
The flower appears as an activity of great importance for the economy of the region where the practice is located. 

However, studies indicate that it can have significant environmental impacts. The objective of this research was to 

identify the environmental vulnerabilities of this sector in Ceará Microrregion Cariri. For this survey and 

characterization of the properties was made. Later expeditions for photographic recording, filming and survey 

information concerning the type of employment relationship, health and safety, environmental management and 

technologies were performed. It was found that despite the floriculture be a practice of great socioeconomic 

importance for the generation of employment and income for small farmers of the Microregion of Ceará Cariri, this 

research indicates that the sector has a high environmental vulnerability as possible contamination of the soil by 

using indiscriminate water and pesticides, lack of control of water use and exposure of workers to pesticides. To 

overcome them we suggest adopting the criteria of environmental management for the sector. 

 
KeyWords: environmental labeling, environmental management, pesticides. 
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Resumo 

A floricultura configura-se como uma atividade de grande relevância para a economia da região onde a prática é 

implantada. Entretanto, estudos apontam que ela pode gerar impactos socioambientais relevantes. O objetivo desta 

pesquisa foi identificar as vulnerabilidades socioambientais deste setor na Microrregião do Cariri cearense. Para isto 

foi feito o levantamento e caracterização das propriedades. Posteriormente foram realizadas expedições para registro 

fotográfico, filmagens e o levantamento de informações referentes ao tipo de relação de trabalho, saúde e segurança 

dos trabalhadores, gestão ambiental e suas tecnologias. Constatou-se que apesar da floricultura ser uma prática de 

grande importância socioeconômica para a geração de emprego e renda para o pequeno produtor rural da 

Microrregião do Cariri cearense, esta pesquisa aponta que o setor apresenta elevada vulnerabilidade socioambiental 

como: possível contaminação do solo pelo uso indiscriminado de água e agrotóxicos, falta de controle do uso da 

água e exposição dos trabalhadores a agrotóxicos. Para minimiza-las sugere-se adoção de critérios de gerenciamento 

socioambiental para o setor.  
 

Palavras-chave: agrotóxicos, manejo ambiental, rotulagem ambiental. 

 

 

Introdução 

 
A floricultura é um dos ramos da horticultura que abrange o cultivo de flores e plantas ornamentais com variados 

fins, desde o cultivo de flores de corte até a produção de mudas arbóreas (Marques e Caixeta Filho, 2002).  Utiliza-

se além do cultivo ao ar livre, o cultivo em estufas e telado. É um setor altamente competitivo, pelo qual exige 

tecnologias avançadas, conhecimento técnico e um sistema de distribuição e comercialização eficiente devido à alta 

perecibilidade dos produtos.  Adissi (2002) considera a atividade típica de pequenos produtores devido a 

necessidade de pequenas áreas para o cultivo. No Brasil, por exemplo, o tamanho médio das propriedades é de 1,5 

ha e emprega 3,8 pessoas/ha e 18,7% desta mão de obra é de origem familiar (Mitsueda; Costa; D’Oliveira, 2011; 

IBRAFLOR, 2011). O rendimento médio dessas propiedades é de R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00 por ha/ano, 

apresentando grande potencial de emprego e renda para pequenos produtores.  

 

Devido a necessidade de pequenas áreas para o cultivo e apresentar boa rentabilidade, é uma atividade relevante 

para a Microrregião do Cariri, uma vez que o tamanho médio dos estabelecimentos agropecuários dos municípios é 

de 7,66 ha e a renda per capita da população rural é de R$ 220,43 (IPECE, 2012). Entretanto, o uso frequente de 

agrotóxicos e fertilizantes,  a elevada quantidade de resíduos como: plásticos papelão, papel, madeira e metal e dos 

resíduos vegetais provenientes de podas, desbrota e capinas, podem gerar impactos ambientais significativos como 

poluição do solo, da agua e a proliferação de vetores de doenças, se forem mal manejados. 

 

Por este motivo, a floricultura exige um manejo adequado dos recursos naturais, pois as aplicações sucessivas de 

fertilizantes químicos tendem a aumentar a salinidade do solo, além de acumular nitratos, sódio e outros elementos, 

podendo levar a contaminação lençol freático. A água é um recurso que deverá ser utilizado de forma racional, pois 

sua falta ou excesso afetam drasticamente o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A otimização das práticas 

de gestão são essenciais para manutenção da sustentabilidade deste recurso e da produção (Márquez, 1997). 

Choudhury e Melo (2005) também alertam que o uso intensivo agrotóxicos e fertilizantes aliados ao sistema de 

monocultura, podem ocasionar alteração na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem nutrientes levando a 

dependência de fertilizantes, além da  redução da biodiversidade com redução da fauna e flora nativas.  

 

Em relação à saúde dos trabalhadores Peres et al. (2011) asseguram que no meio rural brasileiro o uso inadequado 

dos pesticidas tem causado graves e complexos problemas, desde dor de cabeça e tontura até desmaios e convulsões. 

Afirmam, ainda, que a contaminação se dá não somente por contato direto com os produtos, mas, também, por meio 

do contato com ambiente ou objetos contaminados e da contaminação da biota de áreas próximas às plantações 

agrícolas. Entretanto, ressaltam que os processos através dos quais as populações humanas estão expostas aos 

produtos, constituem-se verdadeiros mistérios, dada a multiplicidade de fatores que estão envolvidos. Estudos 

ralizados por Gómez-Arroyo et al. (2000), com trabalhadores no México, detectaram alterações celulares na mucosa 

bucal e atribuíram este problema à exposição aos agrotóxicos. Breilh (2007) também encontrou um cenário 

semelhante no setor da floricultura do Equador. Idrovo e Sanín (2007) pesquisando as consequências dos 

agrotóxicos em trabalhadoras colombianas, sugerem uma elevação no número de abortos espontâneos e má 

formação congênita em bebês. Fonseca et al., (2007), após realizarem estudo em Barbacena/MG no setor da 



floricultura, constataram que a exposição dos trabalhadores aos agrotóxicos ocorre de várias formas: durante o 

transplante, pulverização, corte e embalagens das flores. Getu (2009) também demonstra preocupação em relação 

aos impactos socioambientais causados pela atividade na Etiópia. O autor constatou um aumento da incidência de 

câncer em bebês, encefalite nas populações que moram próximo às propriedades que cultivam flores além de  

aumento da acidez e salinização do solo e eutrofização dos corpos d’água. 

 

 A pesar de no Brasil não hever dados específicos sobre o setor, Araújo (2010) afirma que de 150 a 200 mil 

trabalhadores rurais sofrem intoxicação por agrotóxicos anualmente. E enfatiza que os dados relativos a esta 

temática não refletem a realidade do país devido à insuficiência de informações. Em Paraipaba/CE, a justiça proibiu 

o uso de agrotóxicos em uma empresa que atua no segmento de flores e plantas ornamentais, após a constatação em 

2011, da morte de animais de grande porte por intoxicação e problemas respiratórios e dermatológicos em 

moradores residentes nas proximidades da propriedade. 

 

Para Guterres (2006, p. 18) o atual modelo agrícola impõe o uso crescente de insumos químicos. Sobre o assunto 

comenta: 

 

Não podemos esquecer que a terra está contaminada e dependente dos insumos 

químicos. Ao redor continuam as práticas da monocultura e do uso intensivo de 

venenos. O pequeno agricultor não é uma ilha. As práticas dos vizinhos afetam as suas. 

E muitos conhecimentos básicos de uma agricultura diversificada, ecológica e sem 

venenos foram esquecidos. [...]. 

[...]. 

As monoculturas atraem cada vez mais doenças nas plantas. Isso é fruto do 

desequilíbrio do meio ambiente, da falta de biodiversidade, do empobrecimento do solo.  

 

Diante deste cenário de insustentabilidade na floricultura e devido a denúncia dos problemas gerados, houve uma 

queda significativa na venda dos produtos, especialmente na Europa e a alternativa dos principais países produtores 

de flores e plantas ornamentais foi o gerenciamento socioambiental com a rotulagem ambiental dos produtos.  

 

A rotulagem ambiental é a certificação que determinado produto/serviço apresenta menor impacto ambiental em 

relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado (ABNT, 2011). Arias e Gómez (2004, p. 52) 

acrescentam qua a rotulagem ambiental além de agregar valor ao produto ajuda na melhoria dos aspectos 

socioambientais. Portanto, é uma alternativa para minimizar os impactos gerados pela atividade. O objetivo deste 

estudo foi identificar as vulnerabilidades socioambientais do setor da floricultura da Microrregião do Cariri 

cearense.  

 

 

Caracterização da região em estudo 

 

A Microrregião do Cariri compreende oito municípios e está localizada no Sul do estado do Ceará, no Semiárido 

nordestino (Figura 1). 



 
Figura 1: Localização da área pesquisada 

 

As áreas Semiáridas brasileiras caracterizam-se por possuírem índice de aridez de Thornthwaite (1941) de até 0,50, 

precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm e déficit hídrico em pelo menos 60% do tempo no 

período de 1970-1990, (Andrade; Meireles; Palácio, 2010). Apresenta médias pluviométricas anuais de 200 a 800 

mm com chuvas irregulares no tempo e no espaço, com anos extremamente secos e outros extremamente chuvosos 

(SUDENE, 2011; ASA, 2012) e duas estações climáticas distintas: uma chuvosa, que se estende de dezembro a 

abril, com maiores totais pluviométricos nos meses de março e abril e a uma seca e longa de maio a novembro 

(Moura et al., 2007). A temperatura média anual varia entre 23ºC a 27ºC. A umidade relativa do ar gira em torno de 

50% (Silva et al., 2010) e a insolação é de 2.900 a 3.400 horas de luz solar, por ano (Duque, 2004). Quanto ao 

aspecto edáfico, o Semiárido nordestino apresenta solos rasos a medianamente profundos e chão pedregoso com 

afloramento rochoso, areno-argilosos, pobres em matéria orgânica e com predominância do embasamento cristalino 

(Jacomine, 1996; SUDENE, 2011). A cobertura vegetal típica desta região é a caatinga, que ostenta vários padrões 

florísticos e fisionômicos, com predominância de vegetação xerófita aberta e espinhosa de folhas pequenas e 

caducas, constituída por arbustos e árvores de pequeno porte, rica em cactáceas, bromeliáceas, euforbiáceas e 

leguminosas (Andrade et al., 2010).  

 

 

Metodologia 

 

Foram utilizadas neste estudo apenas os municípios de Barbalha, Crato, Jardim e Juazeiro do Norte por terem base 

produtiva da floricultura organizada. O levantamento das propriedades foi realizado em três etapas: A primeira 

consistiu no levantamento dos produtores junto à Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Ceará 

(EMATERCE), ao Instituto Agropolos, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/CE) e à 

Associação de Produtores de Flores e Planta Ornamentais CaririFlora. Na segunda etapa foram realizadas várias 

expedições entre os meses de março e junho de 2010 para aplicação de um Formulário (I) para levantamento de 

informações a respeito do número de funcionários, tamanho, e localização das propiedades. Após a análise dos 

dados, foram localizadas 15 propriedades nos seguintes municípios: Barbalha (05), Crato (08), Jardim (01) e 

Juazeiro do Norte (01). Na terceira etapa, foi elaborado outro formulário (II), baseado na pesquisa realizada por 

Alencar (2006) e na legislação brasileira que dispõe sobre o setor agrícola e foi aplicado nos meses de setembro e 

outubro de 2010 em função de anteceder uma das maiores demandas anuais de flores da Microrregião do Cariri que 

é o feriado de 2 de novembro,  dia de Finados. Nessa oportunidade foram feitos registros fotográficos e filmagens e 

o levantamento de informações referentes ao tipo de relação de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores e 

gestão ambiental e suas tecnologias. A tabulação destes dados, permitiu conhecer as vulnerabilidades do setor da 

floricultura da região em estudo.  



 

 

Resultados e discussão 

 

O setor da floricultura da Microrregião do Cariri tem se destacado no agronegócio cearense devido aos incentivos do 

Governo do estado como a isenção do ICMS para produtos da floricultura, assistência técnica e linhas de créditos 

para o setor. O reflexo desta política é a evolução da área plantada e a melhoria da qualidade dos produtos. No ano 

de 2000, quando os dados começaram a ser levantados, a área plantada com produtos da floricultura nessa região era 

apenas de 2,44 ha e em 2010 já contava com 45,43 ha. Ou seja, uma evolução de 1.861,88% entre os anos de 2000 e 

2010.  

 

Constatou-se que nesse pólo de produção há quinze propriedades que cultivam flores e plantas ornamentais: cinco 

em Barbalha, oito em Crato, uma em Juazeiro do Norte e uma em Jardim. Ocupa cinquenta e um trabalhadores, dos 

quais trinta e três são proprietários. A maioria dos proprietários (61,53%) e todos dos os trabalhadores são do sexo 

masculino.  

 

Em relação ao nível de escolaridade dos agentes envolvidos, a maioria dos proprietários (62%) tem Ensino 

Fundamental completo e apenas 19% têm curso superior. No que se refere aos trabalhadores, o maior nível de 

escolaridade é o ensino médio com apenas 15%, a maioria (62%) tem Ensino Fundamental incompleto. Quanto à 

relação de trabalho do pessoal envolvido, 63,41% são proprietários, 73,33% são diaristas (trabalhadores 

temporários) e 26,66% têm contrato formal (carteira assinada). 

 

As técnicas de cultivo mais utilizadas são: campo aberto (32%), telado (29%), sombreamento natural (21%)  e estufa 

(18%).  Caracterizando baixo investimento na implantação das propriedades. Em relação a fonte de água utilizada, 

35% das propriedades  utiliza água de cacimba, 29% de nascente, 24% de poço profundo e 12% utiliza água da 

empresa distribuidora devido estarem localizadas no zona urbana. Vale salientar que nas propriedades que utilizam 

água de cacimba e de poço profundo é mantido um controle mínimo do uso desse recurso, devido aos custos com 

energia elétrica para sua captação. A tecnologia utilizada para a irrigação das culturas em 50% das propriedades é a 

mangueira, configurando a falta de controle do uso da água. A microaspersão e o gotejamento, técnicas que 

otimizam a utilização do recurso, são utilizadas em apenas 18% e 11%, respectivamente.  

 
A investigação mostrou que nenhum trabalhador utiliza os equipamentos de segurança indispensáveis para o 

trabalho diário (luvas e botas). E em apenas duas propriedades há caixas de primeiros socorros acessíveis. Em caso 

de acidente, em apenas uma dessas propriedades existe uma pessoa com treinamento de primeiros socorros.  O 

habitual são as pessoas trabalharem de boné ou chapéu de palha, bermuda, camiseta e chinelo.  

 

 

Figura 2: Condições de trabalho dos floricultores da Microrregião do Cariri cearense. Fonte: Pesquisa de campo 

(2010). Foto: Alencar, 2013. 

 

Em relação aos equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários ao manuseio e aplicação de agrotóxicos, 

apenas uma propriedade tem equipamentos novos disponíveis, entretanto, os vestuários são guardados no mesmo 



local que os agrotóxicos e outra possui EPI’s incompleto para a realização dessa atividade. As demais não possuem 

esses equipamentos.  

 

Nenhum aplicador de agrotóxico recebeu treinamento para desempenhar a sua função e dois reconheceram que 

nunca leram a bula dos produtos que aplicam. Vale ressaltar que duas propriedades não fazem uso de agrotóxicos 

para o controle de pragas e doenças, os responsáveis afirmam que utilizam produtos alternativos como nim indiano, 

fumo, alho, pimenta, urina de gado e outros. Em 53% da propriedades a recomendação técnica quanto ao uso e 

dosagem de agrotóxicos é feita pelo proprietário, lendo a bula dos produtos. O transporte geralmente é feito em 

carro fechado, junto com outros itens, inclusive junto com alimentos.  

 

Das quinze propriedades estudadas, duas não possuem sanitário. Em quatro delas, os trabalhadores utilizam os 

equipamentos da própria residência. Em apenas duas propriedades há banheiro disponível aos trabalhadores. 

 

Quanto à utilização dos agrotóxicos, 50% dos produtos são utilizados não estão de acordo com a classe 

recomendada pelo Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários – AGROFIT do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA brasileiro. E três agrotóxicos utilizados: Confiodor, Barrage e Caltrin, não constam na 

relação do AGROFIT, ou seja, não deveriam estar sendo utilizados. E o Folisuper, apesar de utilizado regularmente, 

não tem indicação para o uso na floricultura. Constatou-se ainda problemas em relação a dosagem utilizada. Os 

produtos Alto 100 e Pironin (produto orgânico) estão sendo usados em dosagens abaixo da recomendada e o Decis 

25 Ec acima da dosagem recomendada. 

 

Todos os agrotóxicos são mantidos nas embalagens originais, porém, o local de armazenamento não é sinalizado e 

nem apresenta estrutura segura. Em nenhuma propriedade estudada há inventário disponível e atualizado dos 

produtos existentes. Após as aplicações não há aviso indicando que a área oferece risco e que debe-se evitar a 

circulação de pessoas. Não é realizada a tríplice lavagem das embalagens vazias e o destino delas quase sempre é o 

lixo comum ou a incineração, ao invés de serem entregues nas unidades de recebimento, mesmo porque nenhuma 

cidade da Microrregião do Cariri dispõe deste serviço.  

 

Observou-se que há pouca ou nenhuma informação sobre a gravidade dos problemas gerados pelos agrotóxicos. 

Aliado a isto, não há nenhuma exigência por parte dos consumidores. Alguns depoimentos são esclarecedores: 

“Geralmente eles (clientes) sabem que a gente usa pouco produto (agrotóxico) nas plantas, mas como não se come 

os nossos produtos eles não estão nem ai...”; “a gente só usa produtos naturais quando é coisa de comer, quando 

não é a gente usa” (justificando o uso de agrotóxicos na propriedade). Outro produtor colocou: “Se eu usar muito 

defensivo vou gastar mais então, a gente só usa quando precisa e trabalho sem medo, mas os clientes não 

perguntam não.” Produtores mais conscientes afirmaram que: “ Os clientes não perguntam, mas a gente informa, 

porque é bom pra nós né? pra saúde da gente, mas eles nunca perguntaram nada.”. Devido aos custos, os 

fertilizantes são pouco utilizados. As propriedades que armazenam pequenas quantidades de desses insumos, eles 

estão no mesmo local que os agrotóxicos. Todas as propriedades usam adubação orgânica. 

 

 

Considerações finais 

 

Apesar das condições climáticas adversas (como altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, insolação elevada 

e baixas precipitações) e dos recursos naturais limitarem a maioria das atividades produtivas na região, 

paradoxalmente, essas características favorecem a prática da floricultura.  Esses fatores diminuem a incidência de 

pragas e doenças e os custos de produção, em virtude de não haver necessidade de cultivos protegidos (estruturas 

que oneram os produtos) e exigirem menos gastos com agrotóxicos. A baixa variação térmica, elevada insolação 

anual, luminosidade intensa, baixa precipitação, ausência de granizo e neblina, água e solo adequado para esse tipo 

de cultura, permitem que a produção se estenda por todo o ano e que flores e plantas apresentem cores mais vivas. 

Aliado a estas características, a necessidade de pequenas áreas para o cultivo, configura a floricultura como uma 

prática de grande importância socioeconômica para a geração de emprego e renda para o produtor rural cearense. 

Entretanto, a análise dos dados permite afirmar que não há sustentabilidade nesta atividade na região pesquisada. 

Para minimizá-los sugere-se adoção de critérios de gerenciamento socioambiental para o setor. E a rotulagem 

socioambiental dos produtos é uma alternativa viável e trará beneficios para trabalhadores, consumidores e para o 

ambiente. 
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Abstract 

The work was carried out at the inferior valley of the Chubut River, Valdés Peninsula, Central Plateau and Los 

Andes Regions, during the years 2012 and 2013. It aimed at diagnosing and regularizing the environmental 

management of operational and non-operational fuel stations. Audits were conducted in order to establish the 

number, location, characteristics, condition, responsible, land use, among others site properties; resulting in an 

inventory of 53 operational and 27 non-operational fuel stations. The fuel storage capacity of the region was also 

determined, resulting in: 2343 m
3 

diesel, 2375 m
3
 gasoline and 113 m

3
 kerosene. Several aspects of hazardous waste 

management required by specific regulations have been complied with. Number and location of potentially 

hydrocarbons polluted sites were identified. This brings about tools for prioritizing further diagnosis, remediation 

and recovery of each particular site, and for moving forward together with local government, on the definition of 

criteria for land use changes.  

 

Key Words: environmental liabilities, fuel, fuel stations, hazardous wastes, pollution. 

                                                           
1 Dirección General Comarcas VIRCh-Valdés, Meseta Central y Los Andes. Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Provincia de Chubut. Argentina. 
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Resumen 

El trabajo se llevó a cabo en la zona del Valle Inferior del Río Chubut, Península Valdés, Meseta Central y Los 

Andes durante 2012 y 2013. El objetivo fue conocer y regularizar la gestión ambiental de las estaciones de servicio 

operativas y no operativas. Se realizaron inspecciones para relevar cantidad, ubicación, características, estado, 

responsable, uso del suelo, entre otros, resultando un inventario de 53 operativas y 27 no operativas. Se determinó la 

capacidad de acopio de combustible: 2343 m
3 

de gasoil, 2375 m
3
 de nafta y 113 m

3
 de kerosene. Se regularizaron 

aspectos de la gestión de residuos peligrosos y cumplimiento de normativa específica. Se identificó la cantidad y 

ubicación de sitios con potencial afectación por hidrocarburos generando herramientas para priorizar el diagnóstico, 

remediación y recupero de cada sitio, y para avanzar con los municipios/comunas en criterios de cambio de uso del 

suelo. 

 

Palabras clave: combustibles, contaminación, estaciones de servicio, pasivos ambientales, residuos peligrosos. 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo surge como resultado del Plan de Acción de regularización de la situación ambiental de 

estaciones de servicio (EESS) implementado durante los años 2012 y 2013 en la Provincia del Chubut, Argentina. 

 

El área de interés abarca las comarcas Valle Inferior del Río Chubut (V.I.R.Ch) y Península Valdés (Pla. V), Meseta 

Central (MC) y Los Andes (LA), con una población total de 299760 habitantes (INDEC, 2010) y una superficie de 

159023 km
2
. La necesidad de relevamiento y control de las EESS operativas y no operativas (abandonadas), es 

ampliamente conocida, y se fundamenta principalmente en la potencial contaminación de agua subterránea, 

superficial, y suelos, generación de residuos sólidos y líquidos peligrosos, y emisiones gaseosas de compuestos 

orgánicos volátiles (COV). Muchas EESS abandonadas se convierten en mini basurales, se desconocía su situación 

en cuanto a cambio de uso de suelo y estado de los tanques, que permitieran descartar la posibilidad de 

contaminación y la necesidad de ejecutar tareas de remediación. 

 

 

Objetivo general 

 

Conocer y regularizar la situación de las EESS operativas y no operativas emplazadas en la jurisdicción concerniente 

a la gestión ambiental actual. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un inventario con datos relevados en inspecciones.  

 Identificar dueños de los predios a fin de establecer responsabilidades (Estado/Privados). 

 Regularizar la situación de los generadores de residuos peligrosos no inscriptos en el Registro Provincial de 

Generadores y Operadores de Sustancias Peligrosas.  

 Instrumentar la implementación o adecuación en los establecimientos de sitios de acopio transitorio de 

residuos peligrosos. 

 Interceder en la correcta gestión de los residuos, haciendo hincapié en la segregación de las corrientes 

generadas. 

 Establecer cantidad y ubicación de sitios con potencial afectación por hidrocarburos. 

 Priorizar la intervención de los sitios relevados en cuanto a diagnóstico, remediación y recupero re-

desarrollo. 

 

 

Metodología  
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Inventario preliminar y revisión normativa 

 

Para elaborar el inventario se solicitó información mediante notificaciones a los distintos municipios y se 

intercambió información a través de notas y vía correos electrónicos con la Secretaría de Energía de la Nación 

(SEN). Por otro lado se realizó una revisión de la normativa vigente aplicable al caso, tanto nacional como 

provincial. A nivel nacional, la normativa más relevante aplicable comprende: Ley Nº 13660/49; Decreto Nº 

2407/83; Resolución Nº 419/93 SEN; Resolución Nº 404/93 SEN; Resolución Nº 1102/04 SEN y la Resolución 

79/99 SEN. A nivel provincial, las normas más relevantes son: Ley XI Nº 35; Resolución Nº 83/12 MAyCDS; 

Resolución Nº 12/13 MAyCDS; Resolución Nº 61/13 MAyCDS, y la Disposición Nº 185/12 SRyCA. 

 

 

Inspecciones 

 

Se elaboró una lista de chequeo con aspectos mínimos a ser relevados durante las inspecciones. La lista fue 

discriminada para estaciones de servicios operativas y abandonadas. A través de las inspecciones se recabaron 

diferentes datos vinculados a: georreferenciación, operatividad de cada estación, uso del suelo, operador/propietario 

del predio/responsable, servicios auxiliares brindados, inscripción en la SEN y certificados de auditorías, 

características de los tanques, cantidad y operatividad de los mismos, estado y características de los venteos, 

existencia de plan de contingencia y materiales de respuesta ante emergencias, registro de incidentes ambientales, 

existencia y estado de las instalaciones vinculadas a los efluentes líquidos, gestión de los residuos peligrosos, 

revisión de documentación -libros de registro de movimientos de residuos peligrosos, manifiestos y certificados de 

disposición final, registro de movimiento de combustible, control de pérdidas, niveles de los tanques-, existencia y 

estado de freatímetros, área cubierta por techos e identificación de sitios críticos o con evidencia de contaminación.  

 

 

Inscripciones en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Sustancias Peligrosas.  

 

Con la información recopilada en el campo se actualizó el inventario preliminar, se inició el trámite de inscripción en 

el Registro Provincial de Operadores y Generadores de Sustancias Peligrosas de las estaciones no registradas, y se 

generó material de base para establecer a futuro las prioridades de intervención, entre otros. 

 

 

Resultados  

 

Los resultados que se presentan corresponden a aquellos recabados hasta diciembre de 2013 inclusive. 

 

 

Inventario 

 

A principios de 2012, sólo un total de 21 estaciones de servicio contaban con inspecciones y expedientes en el área 

de la Dirección General Comarcas VIRCH-Valdés, MC y LA. En la actualidad se encuentran relevadas un total de 

83 EESS en las tres Comarcas que comprenden el área de interés. Esto representa, desde la implementación del plan, 

un incremento en la cantidad de establecimientos de este rubro, relevados, de casi un 300 %  (Figura 1). 
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Figura 1: Ubicación de estaciones de servicio. Elaborado por: Marcos Zuain. DEP/DGEA-MAyCDS. 

 

De las 83 EESS identificadas, 53 (64 %) se encuentran operativas, 27 (33 %) abandonadas, 1 (1 %) nunca operó y 

falta completar el relevamiento en 2 (2 %). Asimismo, por Comarca, se observa que la VIRCh-Pla. V concentra la 

mayor cantidad de EESS operativas (32 o 60 %), seguida por LA (14 o 27 %) y finalmente por MC (7 o 13 %). En el 

caso de las EESS abandonadas, se observa que también la comarca VIRCh-Pla. V presenta la mayor cantidad de 

establecimientos (44 %), pero se equipara prácticamente a MC y LA en número (26 % y 30 % respectivamente). Con 

estos resultados se confeccionó un mapa interactivo, el cual se encuentra a disposición del público en general a través 

de la página web del Organismo. 

 

 

Análisis de las EESS operativas 

 

Se observó que un 13 % de ellas carece de cámara interceptora/decantadora para recepcionar y tratar los líquidos 

derivados del sistema perimetral de rejillas (requerimiento de SEN). En las que poseen dicha cámara, el destino 

mayoritario es a la red cloacal (43 %), seguido por descarga a pozo ciego (cámara ciega) o pozo absorbente en igual 

proporción (20 %). Falta completar el relevamiento en un 17 %. Algunas de ellas derivan a la calle directamente 

(Figuras 2 y 3). En la actualidad se continúa trabajando para impedir esta situación.  

A aquellas que descargan a cloaca se les han requerido muestreos periódicos de hidrocarburos totales de petróleo y 

BTEX antes de la conexión a la red, aunque no todas las Cooperativas locales o prestadoras del servicio han 

establecido mediante instrumentos legales u otro tipo de herramientas niveles máximos de descarga a colectora 

cloacal. Por parte del MAyCDS se han efectuado algunos muestreos de la salida de las cámaras 

interceptoras/decantadoras antes de vuelco a cloaca. 
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Figura 2: Cámara interceptora.                                       Figura 3: Descarga de cámara a calle. 

 

En los tanques de acero de las EESS operativas se observa que el 44 % es de doble pared, el 33 % de simple pared, 

seguido por un pequeño porcentaje enchapados en plástico reforzado con fibra de vidrio (6 %) en las más modernas; 

(en el 17 % restante resta culminar el relevamiento de datos). Asimismo, en la mayoría de las estaciones con tanques 

de doble pared los sensores de líquido intersticial no se encuentran operativos o no han sido instalados. 

 

En relación a la adecuación de los sectores de acopio de residuos peligrosos según la normativa vigente (Disposición 

N° 185/12 SRyCA), hasta diciembre de 2013, un 60 % de EESS aún no se habían adecuado, siendo pasibles de 

sanción. Un 27 % de ellas sí cumplimentó con el requerimiento de adecuación, y resta completar el relevamiento en 

el resto.  

 

     
Figura 4: Acopio de residuos peligrosos incorrecto.    Figura 5: Acopio de residuos peligrosos correcto. 

 

En cuanto a su inscripción en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Sustancias Peligrosas, un 34 % 

de las estaciones de servicios relevadas ya completó el trámite (Disposición emitida o en proceso final de 

redacción/publicación), un 34 % posee el trámite en curso, un 2 % de ellas fueron inscriptas de oficio y un 30 % aún 

no ha remitido la documentación, con lo cual eventualmente serán inscriptas de oficio también.  

 

Por otro lado, al comparar las EESS identificadas como operativas en las inspecciones celebradas, contra el Registro 

online que opera la SEN, actualizado cada dos horas, en el cual se publican aquellas que poseen los certificados de 

auditoría de superficie y ensayos de hermeticidad vigentes habilitándolas como expendedores de combustible 

(Resolución N° 1102/04-SEN), se observó que cuatro no poseían dicha habilitación al día (dos de ellas emplazadas 

en MC y las dos restantes en LA). Esto implica que casi un 8 % de las estaciones operativas vendían combustible sin 

la habilitación correspondiente de los tanques, en función de los requerimientos de SEN. 

 

En algunas de las EESS –con tanques enchapados en PRFV-, se observó presencia de combustible en los 

contenedores ubicados sobre el lomo de los tanques y que reciben pérdidas de combustibles de las bombas y cañerías 
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primarias (sump riser), lo cual se notificó debidamente a la SEN para su conocimiento y efecto, y al operador para 

presentar descargo e informe de las acciones emprendidas para solucionar el problema (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Sump riser con presencia de gasoil. 

 
 
Asimismo se constataron desvíos entre lo observado en el campo durante las inspecciones y lo que se plasma en las 

auditorías de superficie de las EESS remitidas a SEN. Las irregularidades más importantes se vincularon a 

ausencia/presencia de cámara interceptora/decantadora, ausencia/presencia de rejillas, protección catódica de 

tanques, entre otros. Estos desvíos también fueron notificados a la SEN apenas detectados a través de la Dirección 

Nacional de Refinación y Comercialización. De acuerdo a lo informado por dicho ente nacional en caso de reiterarse 

los desvíos, se procederá a evaluar la baja de los consultores involucrados. 

 

Relativo a la calidad de aguas subterráneas, en las estaciones de las Comarcas relevadas no es común la existencia de 

pozos de monitoreo, habiéndose identificado en sólo tres de ellas (dos en LA y una en VIRCh-Pla. V) hasta 

diciembre de 2013.  

 

Se han identificado un total de 281 tanques de almacenamiento de hidrocarburos para expendio a terceros, hasta 

diciembre de 2013, (sin contabilizar los tanques existentes en las EESS fuera de operación ni los cegados), con una 

capacidad total de 2343 m
3 

de gasoil, 2375 m
3
 de nafta y unos escasos 113 m

3
 de kerosene. Se ha identificado la 

presencia de 13 tanques cegados (con agua o con agua y arena), que permanecen en los predios de las EESS 

operativas. Por otro lado, se ha informado que se han retirado un total de 21 tanques (tanques erradicados), 

desconociéndose en la mayoría de los casos su destino. En algunos casos se ha informado que se emplean para el 

almacenamiento de agua para riego, acopio de agua de bebida de ganado y para obras viales (puentes). 

 

 
Figura 7: Segregación de residuos. 
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Análisis de las EESS no operativas (abandonadas) 

 

Según las inspecciones realizadas, en un 37% de estas EESS hubo cambio de uso del predio para instalar comercios 

varios, viviendas particulares, albergues, y en su mayoría concesionarias de autos o motos. Actualmente se continúa 

trabajando en la identificación de los responsables de dichos predios (propietarios actuales y/u operadores de la ex 

estación de servicio) y en la obtención de copias de los certificados de ensayos de hermeticidad de los tanques, a los 

efectos de determinar número de tanques, contenido y estado de cada uno en el pasado. Si bien se ha solicitado a la 

SEN la remisión de los mencionados certificados, algunos son tan antiguos que cuesta conseguirlos. Se espera poder 

obtener copia de los mismos a través de las empresas que los emitieron (Assigna, Ustest, Bureau Veritas) o de sus 

antiguos operadores.  

 

Hasta diciembre de 2013 se conocía que en 20 (veinte) de las 27 (veintisiete) EESS abandonadas (un 75 %), había 89 

(ochenta y nueve) tanques fuera de operación. Se continúa avanzando en  el relevamiento referido a material de 

construcción, fecha de instalación, contenido para el cual fue habilitado y volumen de los tanques. Se desconoce si 

los tanques fueron cegados (con agua o con arena), y si alguno fue removido. 

 

Se constató que algunas de las EESS abandonadas, se han convertido actualmente en mini-basurales que acumulan 

distintos tipos de residuos desde asimilables a urbanos hasta residuos peligrosos (Figuras 8 y 9). La mayoría de estas 

estaciones se encuentra dentro del casco urbano de las localidades y terminan afectando a su entorno. 

 

     
Figura 8 y 9: Estación de servicio abandonada y residuos dentro de la estación. 

 

 

Conclusiones 

 

El Plan implementado permitió conocer la cantidad, ubicación y características de las EESS en la zona relevada, así 

como también el responsable de cada predio, lo cual constituye el punto de partida para el desarrollo de acciones 

futuras para ampliar el diagnóstico, priorizar y remediar los sitios identificados como críticos.  

 

Asimismo, se pudieron verificar modificaciones en la conducta relativa a la gestión de residuos peligrosos de los 

establecimientos, como resultado del incremento del control y el surgimiento de nueva normativa relacionada al 

almacenamiento de este tipo de residuos (como la Disposición N° 185/12 SRyCA). Lo antedicho disminuye el riesgo 

de contaminación asociado al manejo de los mismos en los establecimientos. Inclusive se observó que determinadas 

empresas proveedoras de combustibles aumentaron las exigencias en cuanto a la gestión de los residuos peligrosos 

en las estaciones que abastecen, como por ejemplo la implementación de recipientes rotulados, tapados y de uso 

exclusivo para el acopio de los residuos peligrosos sólidos generados en la playa de expendio de combustible. Por 

otro lado, se lograron adecuaciones en las cámaras interceptoras/decantadoras.  
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La adopción de la lista de chequeo permitió agilizar la inspección practicada, con la verificación de todos los ítems 

previstos al confeccionar el Acta correspondiente, estandarizando los procedimientos internos a nivel de obtención 

de la información. 

 

En aquellos establecimientos que ofrecen el servicio de cambio de aceite y filtro, se logró que no entreguen los 

residuos generados al cliente, asegurando que su almacenamiento transitorio, transporte y tratamiento y/o disposición 

final se realice de acuerdo a la normativa aplicable. 

 

Respecto a las estaciones de servicios abandonadas, los predios serán inventariados como potenciales pasivos 

ambientales. Se avanzará en su diagnóstico ambiental  a fin de evaluar la necesidad de realizar tareas de remediación 

en el marco de la normativa ambiental vigente (Ley Provincial XI Nº 35, Resolución N° 1102/04 SEN y Decreto 

Nacional N° 2407/83, entre otros), y eventual remoción de tanques e infraestructura asociada, y la ejecución de un 

estudio hidrogeológico para determinar la no afectación de suelo y agua. 

 

Resulta imperioso aunar criterios con las Municipalidades/Comunas para los cambios de uso de suelo en los predios 

en los cuales operaron estaciones de servicio, a los efectos de disminuir riesgos potenciales, ya que se habilitan 

instalaciones y/o actividades sin ningún tipo de requerimiento previo, ni de exigencia del cumplimiento de lo 

establecido por la SEN en la materia. Asimismo se pretende avanzar en la redacción de normativa que establezca 

prohibición de re-desarrollo o venta de los predios sin previa remoción de los tanques (esto se hace en algunos 

lugares del mundo). A los efectos de facilitar el control de esto, resta instrumentar y habilitar un inventario público, 

como el que posee el Estado de Michigan, Estados Unidos. 

 

La información recabada en relación a la capacidad máxima de acopio de combustibles, por tipo y por localidad 

resulta relevante para establecer políticas de promoción de apertura de EESS en donde, por población, se observe que 

el volumen acopiado y las distancias a otras estaciones amerita instalar una nueva. Asimismo, esta información será 

empleada como parte del inventario provincial de tanques de almacenamiento de hidrocarburos aún pendiente. Dicha 

información es útil a la hora de evaluar la potencial afectación de suelo y agua subterránea en procesos de compra/ 

venta de empresas, más aún cuando el carácter de la misma es público. 

 

La tarea de relevamiento ambiental demandó un año y medio de trabajo, constituyendo el punto de partida para el 

posterior diagnóstico de sitios críticos e intervención de los mismos y para avanzar con los municipios y comunas en 

el consenso sobre criterios que apliquen a los cambios de uso del suelo en los predios donde operaron EESS a los 

efectos de minimizar los riesgos potenciales.  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to propose the guidelines of a hydrological environmental services market as an integral 

management strategy and conservation of the water in the micro-basin of the Naolinco River. For this, a diagnosis of 

the main environmental concerns at the place was performed, based on previous information about the site under 

study and field data. After this, the perception of the local inhabitants about the water resource was identified by 

means of workshops and surveys. The acceptance and value of a hydrological environmental services market was 

also analyzed by the contingent valuation method. Considering these points, the guidelines were prepared in 

accordance with the needs of the Naolinco River micro-basin. With the data from the surveys and workshops it was 

seen that the population is aware of the situation of deterioration in the area, the people recognize as main problems 

the scarcity of water, pollution due to discharges of whey, the change of land use, the local disappearance of wildlife 

and of recreation areas, open-air garbage disposal, the lack of an environmental culture and the inadequate 

hydraulic infrastructure. Based on the information generated and the data obtained in the field, it can be said that 

the main environmental concerns of the area are the deforestation of the cloud forest, the discharges of untreated 

whey that go directly into the streams, which have caused a decrease in rainfall, and of the volume of water, and its 

quality. 

 

Keywords: cloud forest, deforestation, water shortage, Naolinco, environmental services 
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Resumen 
Este trabajo tuvo como objetivo proponer los lineamientos de un mercado de Servicios Ambientales Hidrológicos  

como estrategia de gestión integral y conservación del agua en la microcuenca del río Naolinco. Para lo cual se 

elaboró un diagnóstico de los principales problemas ambientales en el lugar, basándose en información previa del 

sitio de estudio y datos de campo. Posteriormente se identificó la percepción que tienen los habitantes sobre el 

recurso agua a través de talleres y encuestas. También se analizó la aceptación y valoración de un mercado de 

servicios ambientales hidrológicos a través del método de valoración contingente. Tomando en cuenta estos puntos se 

elaboraron los lineamientos de acuerdo con  las necesidades de la microcuenca del río Naolinco. Con los datos de las 

encuestas y talleres se obtuvo que la población si está consciente de la situación del deterioro de la zona. 

Reconociendo como los principales problemas: la escasez de agua, la contaminación por descargas de lactosuero, el 

cambio del uso de suelo, las desaparición local de especies silvestres y de zonas para la recreación, tiraderos de 

basura a cielo abierto, la falta de cultura ambiental y infraestructura hidráulica inadecuada. Sobre la base de la 

información generada y de los datos obtenidos en campo puede decirse que los principales problemas ambientales 

encontrados en la zona son la deforestación del bosque mesófilo de montaña, las descargas de lactosuero sin 

tratamiento que van directamente hacia los afluentes, ocasionando de esta manera que disminuyan las 

precipitaciones, el volumen del agua y su calidad.  

 

Palabras clave: bosque mesófilo de montaña, deforestación, escasez, Naolinco, servicios ambientales. 

 

 

Introducción  

 

El agua es un compuesto que se encuentra en la naturaleza y es de vital importancia para todos los seres vivos, 

porque es la base de regulación de todos los procesos biológicos. Por otra parte conforma la mayor parte del paisaje 

del planeta, ya que está presente en ríos, lagos, mares, nubes y hielos (Guerrero, 2012). En la actualidad éste 

elemento sufre dos graves problemas: la escasez y la contaminación (Shiva, 2003). La primera es descrita por la Real 

Academia Española (RAE, 2008)
 

como: pobreza o falta de lo necesario para subsistir, mientras que por 

contaminación se entiende a la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de 

ellos que cause desequilibrio ecológico (LGEEPA, 2007). Estos factores hacen que el agua sea de mala calidad  

 

La desaparición de los bosques va acompañada de la aparición de fenómenos como deslizamientos e inundaciones y 

pérdidas de la cantidad y calidad de las aguas, que impactan negativamente en la población y en los recursos 

naturales de todo el mundo. Uno de los factores clave es el avance de la frontera agrícola, que en las áreas 

latinoamericanas está haciendo desaparecer los bosques, mismos que, correctamente gestionados, podrían suponer 

una enorme fuente de riqueza económica y ecológica para sus habitantes.  

 

La agricultura es la actividad humana que más agua consume en el planeta: 70% del agua dulce (CVIA, 2012). La 

actividad agropecuaria y su crecimiento constante es la responsable principal de la pérdida de ecosistemas naturales 

en todo el mundo. El segundo gran consumidor de agua es la industria (el sector eléctrico y municipal con 22%), 

responsable de la mayor parte de la contaminación de los cuerpos de agua dulce. Se calcula que tan sólo 8% del agua 

en el mundo se destina al uso doméstico (WWAP, 2012).Todas estas actividades de degradación de los recursos 

naturales, probablemente sucedan por el desconocimiento o desinterés hacia los temas ambientales. 

 

La microcuenca del río Naolinco se localiza en la región montañosa central del estado de Veracruz entre los 1 540 y 

2 100 msnm. Incluye cinco municipios que son: Acatlán, Landero y Coss, Tonayán, Naolinco y Miahuatlán, siendo 

éste último la municipalidad que tiene más territorio. Ha proporcionado diversos servicios ambientales a los 

municipios de Miahuatlán y Naolinco, desde hace más de 100 años, entre los cuales se distinguen: abastecimiento de 

agua para uso doméstico, agrícola, recreación, acuicultura y generación de energía eléctrica. En este sentido los 

escurrimientos superficiales, del río antes mencionado y sus afluentes, abastecen de agua para las diversas 

actividades de Miahuatlán y Naolinco. De acuerdo con los datos del INEGI (2004), reporta que, en el área de 

Miahuatlán, 332 ha son destinadas a la cría ganado vacuno, cerdos y ovejas; 623 ha son ocupadas en actividades 

agrícolas, de la cuales, el maíz es el principal cultivo (86.3%), le siguen café cereza (11.7 %) y papa (2.0 %), además 

posee microindustrias que se dedican a elaborar productos lácteos que incluyen diversos tipos de quesos y cremas; 
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procesan más de 40 000 litros diarios de leche procedentes tanto del municipio como de otros cercanos (Barrera et 

al., 2013). El municipio de Naolinco destina una gran proporción (60%) de su territorio (4 100 ha) a la ganadería 

(SEFIPLAN, 2012), mientras que la actividad agrícola sobresaliente en este territorio es el cultivo de caña de azúcar; 

también se desarrollan actividades terciarias, por lo que cuenta con servicios de restaurantes y venta de talabartería 

fina. 

 

Se ha determinado mediante estudios anteriores que la microcuenca del río Naolinco, principalmente en los 

municipios de Miahuatlán y Naolinco están enfrentando varios problemas como la deforestación del bosque mesófilo 

de montaña que ocasiona disminución de las precipitaciones desmejorando la calidad, cantidad y disponibilidad del 

agua, aunado a que también está siendo afectada por las descargas de lactosuero sin tratamiento que realizan las 

microindustrias queseras a las corrientes de los ríos contribuyendo de esta misma manera a la mala calidad del agua y 

de esta forma favoreciendo a que se acentúen las necesidades crecientes por el vital liquido. 

 

Una de las formas de gestión que pueden utilizar en la protección de los recursos hídricos es la propuesta del Pago de 

Servicios Ambientales (PSA), la cual constituyen una solución que permite invertir una situación de 

desabastecimiento y degradación ambiental mediante la lógica de mercado y transformar zonas de alto valor y riesgo 

ambiental, en áreas en las que se logre un desarrollo sostenible (Martínez et al., 2006). 

De acuerdo con Wunder (2005) el PSA es una transacción voluntaria, donde un servicio ambiental bien definido es 

comprado por al menos un comprador a un proveedor de servicios ambientales, y sólo si éste último asegura la 

provisión del servicio  convenido. Además requiere del monitoreo del servicio ambiental, para así determinar niveles 

de cumplimiento y éxito aceptables. El objetivo de un sistema PSA consiste en articular el cobro de una externalidad, 

en este caso, la regulación del ciclo hidrológico y el suministro de agua potable a quienes desean adquirirla, 

empleando dichos fondos en la conservación de los bosques productores y en la ordenación y gestión de las cuencas 

hidrográficas en las que se encuentran (Salgado, 1996). 

 

Con la gestión del pago de servicios ambientales se puede otorgar la posibilidad de que las microempresas y usuarios 

incluidos en la microcuenca del río Naolinco, que más contaminen, contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y 

se logre moderar la contaminación originada por sus procesos productivos. Con el presupuesto recuperado por el 

pago de servicios ambientales se tendrán recursos económicos para reforestar las zonas degradadas y se le dará un 

incentivo monetario  a los dueños de predios o ejidos para que mantengan la vegetación en sus terrenos. 

Conjuntamente se darán cursos de capacitación para sensibilizar a la población sobre la importancia de los servicios 

ambientales y que de esta manera expongan sus diferentes ideas de la conveniencia de llevar a cabo la estrategia de 

Pago de Servicios Ambientales. 

 

El objetivo de este trabajo fue proponer algunos criterios para el pago de Servicios Ambientales Hidrológicos, como 

estrategia de gestión integral y conservación del agua en la microcuenca del río Naolinco. Para su cumplimiento se 

elaboró un diagnóstico de los principales problemas ambientales en la microcuenca, basándose en información previa 

al sitio de estudio y datos de campo. De ésta manera se identificó la percepción que tienen los habitantes sobre el 

recurso agua a través del análisis de talleres y encuestas aplicadas previamente. Igualmente se exploró la aceptación 

y valoración de la población de un mercado de Servicios Ambientales Hidrológicos y por último se elaboraron los 

lineamientos para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en la zona de estudio. 

 

 
Metodología   

 

Se realizó una revisión bibliográfica de trabajos efectuados sobre el pago de servicios ambientales así como de la 

zona de estudio con el propósito de conocer y analizar los problemas ambientales que enfrenta el sitio y 

posteriormente se identificaron las diferentes metodologías empleadas para la formulación del pago de servicios 

ambientales y así seleccionar las que mejor se adecuen de acuerdo con la información existente. 

 

En primer lugar se examinaron estudios realizados anteriormente en el sitio, como las zonas arboladas y no 

arboladas, áreas de mayor precipitación, coeficiente de escurrimiento, lugares de mayor captación, uso de suelo y 

vegetación,  cuya información fue obtenida del documento del balance hídrico de la microcuenca, con la finalidad de 
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conocer en qué estado se encuentran los recursos ambientales y qué lugares son apropiados para considerarlos en el 

esquema de PSAH.  De esta misma forma se analizaron los medios ecodinámicos con el propósito de elaborar  un 

balance ambiental por zonas respecto al uso de suelo y pendientes con el fin de saber cuáles son los sitios estables, 

integrados y frágiles (Barrera, 2008). 

 

Posteriormente se contactaron a habitantes del sitio para realizar recorridos, y localizar las principales fuentes de 

abastecimiento para así obtener datos de calidad visual, conocer a quienes corresponden los terrenos donde pasa el 

agua y quienes se abastecen de esta. Para lo anterior, se elaboró una ficha hídrica, donde dependiendo del estado se 

les asignó cuatro tipos de valores (10 puntos = excelente, 5 puntos = bueno, 2 = regular y 0 =malo/ausente) y también 

los siguientes criterios: características de la fuente, uso del suelo y vegetación, calidad del agua (percepción), 

consumo, normatividad, vegetación ribereña, pozas, cantidad y profundidad, peces en el arroyo, plantas acuáticas, 

claridad del agua, erosión del borde, cambios recientes en el canal debido a la degradación o erosión, presencia 

natural de materia orgánica, olor del agua, superficie del agua, presencia de algas filamentosas, presencia de 

estiércol.  

 

Adicionalmente, se analizaron los resultados de dos talleres de autodiagnóstico con una visión ambiental en el 

municipio de Miahuatlán y Naolinco, realizado por Responsables Equipo UV-FOMIX 94211 en el 2009. Con la 

finalidad de obtener la percepción de los habitantes sobre el recurso hídrico, enfatizando su importancia, usos y cómo 

era su abasto años atrás. 

 

También en el mes de abril de 2013, se realizaron encuestas aplicando el método de valoración contingente (MVC) 

de los servicios ambientales propuesto por Freeman (1993) y Riera (1994), que trata sobre la valoración que la 

sociedad otorga a cambio del bienestar que produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien 

ambiental a través de preguntas directas. Para lograr lo anterior se tomó en cuenta la propuesta de encuesta elaborada 

por Brunett et al., (2010),
 
 para aplicarla con actores clave por cada actividad socioeconómica, porque son individuos 

que forman parte de un grupo social o privado que tienen una relación directa o indirecta con el tema a tratar y cuya 

participación es indispensable y obligada para el logro de los propósitos porque tienen el poder, la capacidad y los 

medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto (SEMARNAT,2011).  

 

Los actores claves identificados en la microcuenca fueron: del sector primario (ganadero y campesinos, del sector 

secundario (industria de quesos, industria del calzado y panadero) y sector terciario (el aguador, lava-autos, 

restaurant, comerciantes, lavandería, médico, docentes, amas de casa, fomento agropecuario, empleado municipal, 

agrónomo y agente municipal). Asignando las encuestas solo para los municipios de Miahuatlán y Naolinco porque 

son los que ocupan la mayoría del espacio geográfico de la microcuenca, mayor número de habitantes también se 

desarrollan la mayoría de las actividades socioeconómicas y tienen mayor influencia en la zona. Se aplicaron 13 

encuestas en Naolinco y nueve en Miahuatlán. 

 

El cálculo de la estimación de la disposición a pagar se realizó como lo señala Brunett et al., (2010); se 

contabilizaron las respuestas que dieran un valor positivo a la siguiente  pregunta  ¿Con cuánto estaría dispuesto a 

contribuir mensualmente para llevar a cabo estas mejoras? De este modo se estimó la disposición a pagar total 

mensual. Después el valor obtenido de las respuestas positivas de la disposición a pagar sé dividió entre el número de 

personas encuestadas, obteniendo así la disposición a pagar promedio al mes por individuo. Adicionalmente, las 

encuestas también incluyeron preguntas de cómo el usuario de los servicios ambientales hidrológicos prefiere hacer 

sus pagos, por ejemplo; por medio de una asociación civil, un comité organizado por el pueblo o por parte del 

municipio. 

 

 

Resultados  

 

Pendientes  

 

De acuerdo con Barrera y Espinoza (2013), el 60.97% de las 3 660.49 ha de la microcuenca representa pendientes de 

tipo plano (entre 0 y 5%), lo que equivale a una superficie de 2 231.96 ha, mientras que el 31.48% ocupan las 

pendientes de entre el 5 y 10% (suave), representando un área de 1 152.35 ha, y por último las pendientes fuertes de 
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10 a 30% se identifican en 276.18 ha (7.54%). Es importante conocer el grado de pendientes para identificar las 

zonas más propensas a la erosión, por ejemplo, los sitios que tienen una pendiente de 0 a 5%  tendrán un impacto 

menor en caso de deforestación, sin embargo, los lugares que tienen una pendiente de 10 a 30% el grado de erosión 

será fuerte porque posee mayor inclinación favoreciendo la degradación del suelo. En la microcuenca se aprecia que 

el 60% del territorio es plano favoreciendo la integración de esta y solo un 7.54% presenta pendientes fuertes 

 

Uso del suelo 

 

Con base en el documento generado por Barrera y Espinoza (2013), se identificó que el uso del suelo referente a 

potrero, cubre una superficie de 1 561.03 ha que representa el 42.3%, posteriormente la categoría de agricultura 

posee 1 037.02 ha que constituye el 28.1%, mientras que el arbolado le corresponde 951.56 ha al cual le pertenece el 

25.8% y por último el uso urbano identificado 142.8 ha que figura el 3.8%, todos ellos referente a la superficie que 

ocupan en la microcuenca del río Naolinco. Con estos datos se observa que la microcuenca está siendo ocupada en su 

mayoría por potreros y que solo están quedando pequeños fragmentos de bosque. La zonificación por uso de suelo es 

una variable que relacionada con otras puede ayudar a identificar los sitios que necesitan atención prioritaria, así 

como los puntos donde es fundamental reforestar y reconocer las zonas que están brindando servicios ambientales y 

que puede implementarse estrategias para su conservación (Figura 1). 

 

 
Figura 1.Uso del suelo y vegetación de la microcuenca del río Naolinco 

 

 

Tasa de deforestación  

 

Con base al trabajo realizado por Hernández (2011) calculó que, para el periodo de 1994 a 2011, se tuvo el 54.08% 

tasa de cambio de uso del suelo, representando la pérdida de masa forestal 723.27 ha en 17 años. También enfatizó 

que comparando las tasas de deforestación de Naolinco y del estado de Veracruz se obtuvo que la tasa de 

deforestación del río del mismo nombre es de 42.54 ha/año representando el 0.1356 % de la tasa de deforestación de 

Veracruz que es de 31 356 ha/año.  

 

Balance hídrico 
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Barrera-Espinoza (2013) concluyen que la microcuenca tiene una captación potencial de 48.7 millones de metros 

cúbicos, de éste volumen el escurrimiento suma 20.1 millones m
3
, por lo que, la infiltración potencial representa 28.5 

millones de m
3
, este último dato representa casi el 59% de todo la lluvia que se infiltra al subsuelo. Lo anterior 

manifiesta la importancia de la zona en la capacidad de captación y por tanto de servicios ambientales, en especial 

del recurso agua para la región. 

 

Percepción de los habitantes 

 

Los talleres de autodiagnóstico con una visión ambiental se aplicaron el 11 de julio de 2009 por responsables del 

equipo  UV-FOMIX 94211. En Naolinco participaron 12 mujeres y 13 hombres con un promedio de edad de 58 años  

y el 26 de julio del mismo año en Miahuatlán colaboraron 16 mujeres y 13 hombres con un promedio de edad de 51 

años.  

 

En la reunión estuvieron presentes personas interesadas en la problemática del agua  que se enteraron del taller a 

través de la invitación que una patrulla del municipio realizó a toda la población. Cabe señalar que para el análisis de 

la información se dividió en décadas a partir de los años 40 hasta el 2009 con el propósito de saber cómo se fue 

dando la degradación ambiental en el transcurso de los años y así identificar los principales factores que la causaron 

y los  problemas que ahora están presentes.  

 

Con base en la jerarquización de los problemas mencionados por los habitantes en el taller se determinó que los 

principales problemas en toda la microcuenca son: contaminación del agua por descargas municipales y queserías,  

deforestación, cambio y uso de suelo, pérdida de especies, pérdidas de zonas para la recreación e infraestructura 

hidráulica inadecuada. 

 

Propuesta de lineamientos  

 

Estos lineamientos tienen como propósito guiar la operación de las estrategias de recuperación de fondos y 

conservación que serán efectuadas por los pobladores, además promover la participación social para dar solución a 

un mismo problema que afecta a la zona. También que las estrategias de acción y gestión se mantenga y mejoren con 

el tiempo (Tabla 1, 2 y 3). 

 

Tabla 1. Propuesta de lineamientos para el sector primario  
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Tabla 2 y 3. Propuesta de lineamientos para el sector secundario y terciario  

 

 

Conclusión  
 

Con los datos de las encuestas y talleres se obtuvo que ellos si están conscientes de la situación de deterioro de la 

zona indicando que es la escases de agua, contaminación de esta con descargas de lactosuero, cambio del uso de 

suelo, pérdidas de especies y de zonas para la recreación, tiraderos de basura, falta de cultura ambiental e 

infraestructura hidráulica inadecuada.  

 

Los principales problemas ambientales encontrados en la microcuenca del río Naolinco y de acuerdo con la 

información generada por otros autores que han realizado estudios en la zona y los datos actuales de campo, se tiene 

que son la deforestación del bosque mesófilo de montaña, que ocasiona disminución de las precipitaciones, el 

volumen de agua y la calidad, también influyendo las descargas de lactosuero sin tratamiento que van directamente 

hacia los afluentes.  

 

También están dispuestos a participar en el pago de servicios ambientales, para que los dueños de predios forestales 

los conserven y las personas que no pueden dar una donación monetaria están decididas a realizar obras de 

mantenimiento por ellos mismos. Por lo tanto sería importante considerar la implementación del pago de servicios 

ambientales en la microcuenca del río Naolinco como una estrategia complementaria a otros programas para el uso 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Los lineamientos propuestos en la microcuenca del río Naolinco con base a la problemática analizada por estudios 

anteriores y la aplicación de la técnica del valor contingente realizado a los habitantes por cada sector 

socioeconómico y tomando en cuenta algunas consideraciones que ellos relatan, se establecieron los siguientes: 

compensación a los dueños de terrenos particulares que tienen bosque, conservación y mantenimiento de zonas con 

bosques, organización de un comité poblacional para la administración del pago de servicios ambientales y con una 

movilidad de cada seis meses para tratar de que no incurran desvíos de dinero, reforestación a las principales zonas 

con manantiales, asignación de áreas para aprovechamiento de recursos naturales, programa sobre talleres de 

concientización dirigido a niños, reformular la administración del agua de uso doméstico y ganadero, medidores de 

agua para la zona de Miahuatlán y reestructuración de la planta de tratamiento de aguas residuales.  

 

Después de analizar este trabajo se considera pertinente que es necesario realizar un mayor número de encuestas y 
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también considerar a la entrevista como otra herramienta importante para recabar más información sobre la 

percepción de más habitantes de las poblaciones. De la misma manera se sugiere efectuar talleres para dar a conocer 

ampliamente el PSAH, sobre la importancia de su implementación, a quienes beneficia y quiénes deberían estar 

involucrados así como las etapas para su implementación.  Además se recomienda una plática de sensibilización 

sobre el manejo de los recursos naturales. 
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Abstract 
Rice cereal is a characteristic of the Brazilian table, being riceculture an activity that occupies the area of 2.4188 

million hectares (ha) of floodplain in Brazil. When planted in the conventional way is harmful to the environment 

and producing a food with pesticide residues. Organic management is presented as an alternative to this form of 

cultivation, it is less harmful to the environment produces safe food. This work aims to compare environmental and 

economic aspects of the different systems handling organic and conventional rice. The survey was conducted during 

the crop 2013/2014 in Lagoa do Junco settlement in Tapes / RS. The economic aspect was evaluated by raising 

production costs and the environmental aspect was examined by analyzing samples of sediment to benthic 

invertebrates, and water sampling to analyze phytoplankton, total phosphorus, nitrogen, and are realisadas analyzes 

in situ pH, temperature, electrical conductivity and total dissolved solids. Through research it was concluded that 

organic management is environmentally better, however the conventional management is economically more viable. 

 
Key Words: Rice, organic, conventional, sustainable agriculture. 
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Resumo 

 

O arroz é um cereal característico da mesa dos brasileiros, sendo a rizicultura uma atividade que ocupa a área de 

2.418.800 de hectares (ha) de várzea no Brasil. Quando plantada de forma convencional é danosa ao ambiente e 

produzindo um alimento com resíduos de agroquímicos. O manejo orgânico apresenta-se como uma alternativa a 

esta forma de cultivo, além de ser menos danoso ao ambiente produz um alimento seguro. Este trabalho tem o 

objetivo de comparar aspectos ambientais e econômicos dos diferentes sistemas manejo de arroz irrigado orgânico e 

convencional. A pesquisa foi realizada durante a safra de 2013/2014, no Assentamento Lagoa do Junco em 

Tapes/RS. O aspecto econômico foi avaliado através do levantamento de custo de produção e o aspecto ambiental foi 

analisado através de coletas de sedimentos para analisar invertebrados bentônicos, e coletas de água para analisar 

fitoplâncton, fósforo total, nitrogênio, além de serem realisadas análises in situ de pH, temperatura, condutividade 

elétrica e sólidos dissolvidos totais. Com a pesquisa concluiu-se que ambientalmente o manejo orgânico é melhor, 

entretanto economicamente o manejo convencional é mais viável. 

 
Palavras Chaves: Arroz, orgânico, convencional, agricultura sustentável. 

 

Introdução 

 

O Brasil possui grande área cultivada de arroz, na safra de 2012/2013 foram 2.418,8 milhões de ha, sendo o estado 

do Rio Grande do Sul (RS) o maior produtor nacional com 1.066,6 mil ha (PLANETA ARROZ, 2014). 

 

O cultivo do arroz irrigado no Brasil é convencionalmente produzido em grandes áreas com o uso intensivo de 

máquinas e insumos. O alto uso de agrotóxicos na agricultura, e que inclui a rizicultura, altera o ambiente, além de 

deixar resíduos em alimentos (ANVISA, 2010). 

 

Nos dias atuais, surge uma maior preocupação por consumir produtos livres destes produtos químicos, ou seja, 

produtos orgânicos sendo que a procura por estes alimentos vem aumentando gradativamente nos últimos anos 

(FLEURY; LIMA, 2005). 

 

Em meio a este cenário, o Ministério da Agricultura brasileiro a partir de 2007, promove o fomento de produtos 

orgânicos, com a elaboração de normas e a implementação de mecanismos de controle. 

 

A região centro-sul do Rio Grande do Sul (RS) tem sua economia concentrada principalmente na cultura de arroz 

irrigado convencional, e possui na cidade de Tapes (RS), o Assentamento Lagoa do Junco onde parte dos assentados 

aderiram ao sistema orgânico e parte ao sistema convencional de cultivo. 

 

Este trabalho avaliou os sistemas de cultivo de arroz orgânico, convencional. Foram levantados aspectos econômicos 

(custo de produção) e ambientais (analise físico-química e biológica da água e sedimento).  
 

Justificativa 

 

O arroz é um cereal característico na mesa dos brasileiros e a rizicultura é uma importante atividade econômica e 

social. Fazendo-se assim necessário um estudo de seu efeito ambiental e econômico para subsidiar tomadas de 

decisões. 

 

Sendo o arroz tão importante na dieta brasileira, e estando o governo brasileiro incentivando a produção de orgânicos 

visando à busca de alimentos seguros e que proporcionando o desenvolvimento sustentável da agricultura, a 

avaliação das vantagens ambientais do cultivo de arroz orgânico é fundamental. 
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Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Comparar produtividade, aspectos ambientais e econômicos dos sistemas de cultivos do arroz irrigado convencional, 

orgânico e oferecer subsídios para divulgação e transferência dos conhecimentos adquiridos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Acompanhar o cultivo do arroz em dois manejos diferentes: orgânico e convencional; 

 Analisar a ocorrência de invertebrados bentônicos em cada manejo;  

 Analisar parâmetros físico-químicos da água de cada manejo; 

 Comparar os custos de produção dos dois manejos; 

 Promover debates sobre os três manejos de cultivo do arroz. 

 

Metodologia e atividades desenvolvidas 

 

A pesquisa foi realizada no Assentamento Lagoa do Junco localizado na cidade de Tapes – Rio Grande do Sul – 

Brasil, nas coordenadas 30°45'24" S e 51°26'00" O (Figura 1). 

 

Fonte: Google earth, (2014), adaptado por autora. 

Figura 1 – Localização do Assentamento Lagoa do Junco – Tapes/RS- Brasil. 

 

Foram feitas expedições periódicas no período de setembro de 2013 a maio de 2014 ao Assentamento lagoa do Junco 

para acompanhar todas as atividades do plantio até a colheita sistema de cultivo orgânico e convencional de arroz. 

 

Os levantamentos de dados para a obtenção dos custos de produção do cultivo do arroz foram feitos junto aos 

proprietários compreendendo as etapas de preparação do solo (hora/máquina, adubação, análise de solo e mão de 

obra), plantio (semente, hora/máquina, mão de obra) irrigação (mão de obra e custo da água), colheita (hora 

máquina, transporte e beneficiamento). 

 

Para avaliar o efeito no ambiente foram coletadas amostras de organismos bentônicos nas quadras de arroz irrigado 

10 dias antes do plantio e realizadas coletas de água para análises de fósforo e nitrogênio, além de serem realizadas 

análise in situ de pH, temperatura, condutividade elétrica e sólidos dissolvidos totais. 

 

Os organismos bentônicos foram coletados em um quadro de cada lavoura em tréplica, cada amostra foi coletada a 

uma equidistância de cinco metros, com auxilio de coletor oval de circunferência de 30 cm, atingindo a profundidade 

de 10 cm no solo. No laboratório da Uergs foram triadas na seguinte sequência: A amostra passou com auxilio de 

água por uma peneira de 0,5 mm, depois para uma peneira de 0,2 mm. O sedimento restante foi colocado em vidros, 

com álcool 80%, para conservar. Após colocou-se essência rosa de bengala (10 gotas para 100 ml) para os 

invertebrados bentônicos serem separados do restante da amostra e após identificados (DAVIES (2001), PINHO 

(2014), TRIVINO e STRIXINO (2014), MERRITT e CUMMINS (1996). A identificação ocorreu com auxilio de uma 

lupa (EATON, et al. (2005), Standard Methods). 
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As coletas de água foram realizadas dez dias antes do plantio do arroz e dez dias depois da colheita nas mesmas 

quadras da coleta de sedimentos, utilizou recipiente de um litro, sendo as amostras coletadas a 10 cm da superfície. 

As análises de Fósforo Total e Nitrogênio foram realizadas no laboratório da Embrapa Clima Temperado, conforme 

Standard Methods (EATON, A.D. et al. (2005). 

 

Resultados 

 

Custos de produção do arroz orgânico 

 

Os custos da lavoura de 14 hectares (ha) de arroz orgânico estão listados na Tabela 1. Foram colhidos 1500 sacos de 

arroz em casca, obtendo uma média de 5,370 kg por ha. 

 

Tabela 1 - Custos de produção do arroz orgânico no Assentamento do Junco - Tapes/RS/Brasil em 14 ha. 

Etapa Item Unidade Valor Unitário (R$) Consumo Valor Total (R$) 

Preparo 

do solo 

Análise de Solo Unitário 60.00 1 60.00 

Adubo Orgânico (Cama de Aviário) Ton. 300.00 20 6,00000 

Trator (espalhar cama de aviário) Hora 60.00 4 240.00 

Trator (gradeação) Hora 60.00  15 900.00 

Óleo Diesel L 2.20 60 132.00 

Plantio 

Semente Sacos1 64.00 50 3,200.00 

Serviço de semeadura2 Hectare 80.00 14 1,200.00 

Adubo Orgânico (granulado) Ton. 350.00 4,2 1,470.00 

Trator (aplicação do adubo) Hora 60.00 2 120.00 

Mão de obra (espantar anu) Dia 60.00 15 900.00 

Irrigação 
Sacas de arroz3 Sacas 39.00 100 3,900.00 

Mão de obra Dia 60.00 30 1,800.00 

Colheita Colheita, transporte, beneficiamento Sacas1 39.00 140 5,460.00 

Total de gastos em 14 ha 25,382.00 

Total de gastos/ha  18,130.00 

Legenda: 1 Sacas de Arroz – 50 Kg; 2Semeadura realizada com avião; 3 É cobrado em sacas de arroz pela a água utilizada na lavoura. 
Fonte: Autora (2014). 

 

O saco de 50 kg do arroz orgânico foi comercializado por R$ 39.00, totalizando R$ 58,500.00 de receita bruta, sendo 

o lucro estimado da lavoura de R$ 33,118.00, correspondendo a R$ 2,365.57 de lucro por hectare plantado. 

 

Custos de produção no cultivo de arroz convencional 

  

Os custos da lavoura de 26 hectares (ha) de arroz convencional estão listados na Tabela 2. Foram colhidos 4680 

sacos de arroz em casca, dando uma média de 9,000 kg por ha. 

 

Tabela 2 - Custos de produção do arroz convencional no Assentamento do Junco - Tapes/RS/Brasil em 26 ha. 

Etapa Item Unidade 
Valor Unitário 

(R$) 
Consumo Valor Total (R$) 

Preparo do solo 

Óleo Diesel L 2.2 1,300 2,860.00 
Mão de Obra Dia 60.00 37 2,220.00 

Trator (gradeação) Hora 60.00 30 1,800.00 

Defensivo (Roundup) L 15.50 52 806.00 

Plantio 

Semente1 Sacos2 310.00 52 16,120.00 

Serviço de semeadura3 Sacos4 2 e 1/2 65 2,210.00 

Adubo Sacos 56.00 130 7,280.00 
Uréia Sacos 56.00 130 7,280.00 

A
g

ro
tó

x
ic

o
s 

 

Engeo Pleno (inseticida) L 132.00 7 924.00 

Cubix (inseticida) L 85.00 6 510.00 

Brio (fungicida) L (Kits5) 675.00 2 1,350.00 
Gamit L 75.00 5 375.00 
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Aplicação de defensivos6 Hectare 33 26 858.00 
Mão de obra Dia 60.00 10 600.00 

Irrigação 
Pago a cooperativa - - - 5,100.00 

Mão de obra Dia 60.00 30 1,800.00 

Colheita 

Colheitadeira Sacos 34.00 275 9,350.00 

Frete7 R$ - - 2,500.00 

Engenho8 Sacos  328 11,152.00 

Manutenção e 

equipamentos 

Trator - -  3,500.00 

Graxas Kg 10.00 10 100.00 

Filtro para trator 3 22.00 3 66.00 

Total de gastos em 26 ha 78,761.00 

Total de gastos/ha 3,029.00 

 Legenda: 1 Semente utilizada pelo convencional é híbrida; 2 Sacos de 22 kg; 3 a semeadura do arroz convencional foi realizada de trator com 

plantadeira; 4 Sacos de arroz cobradas por hectare semeada; 5 O Brio comercia lizado vendido em kits para 15 ha;   6 A aplicação de defensivos 
foi realizada de avião; 7Custo para levar o arroz da lavoura até o engenho de caminhão; 8Valor que o engenho cobra para beneficiar o arroz 

(7% dos sacos colhidos). 

 

O saco de 50 kg de arroz convencional foi comercializado a R$ 34.00, totalizando um valor de R$ 159,120.00, de 

receita bruta o lucro estimado da lavoura de R$ 80,359.00, constituindo um lucro de R$ 3,090.73 por hectare 

plantado. 

 

Estimando que o arroz orgânico seja comercializado com um valor de 30% acima convencional, o que não ocorreu 

este ano e sim foi comercializado a 15% acima, não teríamos um lucro maior na produção do arroz orgânico. 

 

O arroz orgânico em estudo apresentou uma quebra de 44%, na safra 2013/2014 devido ao grande número impurezas 

(sementes que não são de arroz, ou grãos falhados), ocasionando a comercialização por um valor de R$39.00 a saca 

de 50 kg ficando abaixo no valor do mercado de produtos orgânicos, resultando em um lucro de 30 % menor que o 

do convencional. 

 

Coletas de água 

 

A água do sistema de cultivo orgânico apresentou maiores teores de Fósforo Total, Nitrogênio Total, Condutividade 

Elétrica e Sólidos Dissolvidos Totais, tanto no início do cultivo como no final da lavoura (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Resultado das análises nos diferentes cultivos de Arroz 

Parâmetros 

Sistema de Cultivo de Arroz 

Orgânico Convencional 

Início Final Início Final 

Fósforo Total (mg/L) 0.033 0.027 0.011 0.010 

Nitrogênio (mg/L) 4.263 3.73 2.465 2.38 

pH 7.4 7.1 6.9 7.3 

Temperatura da água (°C) 24.8 26 25 23 

Condutividade (µs/cm) 187.6 59.7 121 134 

TDS (mg/L) 184 96 56 11 

  Fonte: Autores (2014). 

 

Invertebrados bentônicos 

 

Ao todo foram amostrados 132 indivíduos distribuídos em quatro táxons. O grupo mais representativo foi 

Oligochaeta com 83 indivíduos observados, seguido por Chironomidae com 21 indivíduos, Glossiphoniidae com 20 

indivíduos, Hyallelidae com cinco indivíduos e Tanypodinae com três indivíduos. 

 

A abundância foi maior no manejo orgânico, este apresentou 105 indivíduos, sendo responsável por 79.55% do total, 

sendo no tratamento convencional observado apenas 27 indivíduos, respondendo a 20.45% do total. 

 

Na riqueza não houve diferença, os dois manejos apresentaram quatro táxons amostrados. 
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Conclusões 
 

No manejo orgânico a abundância dos invertebrados bentônicos foi maior que no convencional, enquanto na riqueza 

não houve diferença. 

 

A produtividade do sistema de cultivo de arroz convencional foi superior ao sistema orgânico. 

 

O custo do sistema de cultivo orgânico por hectare foi inferior ao convencional, porém o lucro obtido pelo sistema de 

cultivo de arroz convencional foi maior do que o orgânico. 

 

Recomendações 

 

Recomenda-se para as próximas pesquisas nesta área: 

 Levantamento histórico destas lavouras e manejo de 20 anos.  

 Análise de contaminação de agrotóxico do aplicador, de resíduos na água, solo e alimento. 

 Estudos de manejo orgânico. 

 Verificar se nas lavouras orgânicas haverá menor necessidade de nutrientes nos cultivos subsequentes. 

 Aplicação de ferramentas que visem promover mecanismos de eco-certificação das atividades produtivas 

sustentáveis e de seus produtos, como forma de viabilizar relações comerciais que ampliem a inserção dos 

produtores comprometidos com o desenvolvimento sustentável (Rodrigues, 2013), como o selo ambiental. 

 Aprofundamento das diferenças entre diferentes sistemas de manejo. 
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Abstract 

 
The Technical Board of Health and Sanitation in Isolated Communities ABES - São Paulo Section , has developed a 

pilot project in the municipality of Mairipora - SP , to test alternatives for household sewage treatment in isolated 

locations of the existing sanitation system in the city , technically infeasible to meet them . Therefore, we chose a 

neighborhood Vila Machado , stocked with water from the public utility system , and no plans of care with the public 

system of conventional sewers .Solutions to improve the facilities and proper disposal of sewage within households 

do not motivate the residents , who do not see health risks in leaving things as they are , all kinds of waste being 

thrown in the streets . This reality leads to a bad relationship between neighbors , preventing them to have an 

association that represents the interests of the majority. It was concluded that the situation of health hazards and 

unsanitary conditions in outlying areas of the cities , due to the impossibility of connection to public sewage systems 

, is a public health problem that needs involvement , awareness and health education of the population and an effort 

to cooperation of several institutions in the search and research technically feasible solutions with acceptable and 

environmentally sustainable. 

 
Keywords: Isolated communities, contamination, health education, sewerage, public health. 
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Resumo 

 

A Câmara Técnica de Saúde e Saneamento em Comunidades Isoladas da ABES – Seção São Paulo, desenvolveu um 

Projeto-piloto no município de Mairiporã – SP, para testar alternativas de tratamentos de esgotos domiciliares em 

localidades isoladas do sistema de saneamento existente no município, tecnicamente inviável de atendê-las. Para 

tanto foi escolhido um bairro, Vila Machado, abastecido com água do sistema público da concessionária, e sem 

previsão de atendimento em curto prazo com o sistema público de esgotos convencionais. As soluções de melhoria 

das instalações e disposição adequada dos esgotos dentro dos domicílios não motivam os moradores, que não 

enxergam riscos sanitários em deixar a situação como está, efluentes de toda espécie sendo jogados nas ruas. Essa 

realidade leva a uma péssima relação entre vizinhos, impedindo que eles tenham uma Associação que represente os 

interesses da maioria. Foi concluído que a situação dos riscos sanitários e insalubridade de bairros periféricos das 

cidades, devido á impossibilidade de ligação aos sistemas públicos de esgotamento sanitário, é um problema de 

saúde pública, que necessita envolvimento, conscientização e educação sanitária da população abrangida e um 

esforço de cooperação de diversas instituições na busca e pesquisa de soluções tecnicamente viáveis, com gestão 

aceitável e ambientalmente sustentável. 

  
Palavras-chaves: Comunidades isoladas, contaminação, educação sanitária, esgoto, saúde pública. 

 

 

Introdução 

 

O Projeto-piloto Sustentabilidade de Tratamentos de Esgotos Domiciliares em Comunidades Isoladas foi criado no 

âmbito da Câmara Técnica de Saúde e Saneamento em Comunidades Isoladas - Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental – ABES Seção São Paulo. Essa Câmara Técnica tem como objetivo promover a discussão 

entre instituições governamentais e privadas sobre a necessidade de políticas públicas para a gestão de saneamento 

básico em comunidades isoladas, com atendimento seguro e satisfatório, destacando a participação da população, 

educação sanitária continuada, implementação de tarifas diferenciadas e responsabilidade da gestão compartilhada 

entre instituições. 

 

A Câmara adota como conceito de Comunidades Isoladas os loteamentos ou núcleos habitacionais localizados 

normalmente em áreas periféricas de cidades, ou comunidades, litorâneas ou não, de difícil acesso, cuja interligação 

aos sistemas principais de água e de esgotos do município demonstra-se economicamente inviável e necessitam de 

soluções independentes desses serviços.  

 

Para testar alternativas de tratamento de esgotos domiciliares em localidades isoladas, a Câmara Técnica 

desenvolveu o Projeto-piloto no bairro de Vila Machado localizado no município de Mairiporã, e pertencente à 

Região Metropolitana de São Paulo, que abriga 50% da população do Estado e 10% da população brasileira.  

 

O município de Mairiporã, componente da bacia hidrográfica do Alto Tietê, sub-bacia hidrográfica do 

Juqueri/Cantareira é caracterizado como uma APM (Área de Proteção de Mananciais). Tem o uso e ocupação do solo 

predominante em estruturas urbanas, seguidos de silvicultura, pastagens, culturas temporárias e fruticultura. De 

80.755 habitantes, 87.39% estão localizados em áreas urbanas (SEADE, 2010).  

 

O bairro de Vila Machado, localizado às margens da represa Paiva Castro, foi adotado como área piloto para o 

desenvolvimento devido ao projeto “Recuperação Ambiental de Vila Machado “ realizado pela SABESP – 

Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo em 2008. A  estrutura de saneamento apresentada foi o 

diferencial para a escolha. O bairro é de classe média e média baixa, composto por 240 domicílios (2009), com 

soluções individuais de coleta de esgotos sanitários. Localiza-se a cerca de 10 km do centro da cidade de Mairiporã.  

Atualmente é abastecido com água do sistema público da concessionária de saneamento (SABESP), e sem previsão 

de atendimento pelo sistema público de esgotos convencionais.  
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Figura 1. Sub-bacias do Alto Tietê                 Figura 2. Delimitação da Área do Projeto 

Fonte: Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê   Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do Projeto-piloto foi elaborar alternativas de saneamento em comunidades isoladas, englobando 

instalações, conscientização e cooperação da comunidade local, gestão eficaz do sistema, tanto nos aspectos técnico-

operacional, como no econômico-financeiro, garantindo a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.  

 

Os objetivos específicos do Projeto-piloto foram: 

a) Estudar alternativas de sistemas que viabilizassem a destinação adequada dos esgotos dentro das 

residências, evitando que o despejo contaminasse o lençol freático, as ruas e os mananciais;  

b) Envolver e sensibilizar a comunidade em todas as etapas do estudo e futura implantação;  

c) Definir as responsabilidades dos atores envolvidos;  

d) Gerar modelos de gestão sustentáveis e participativos; 

e) Melhorar a qualidade do ambiente local, das moradias, da vizinhança e dos corpos d’água.  

 

 

Metodologia 

 

a) Envolvimento das instituições parceiras: 

 

As instituições executivas do projeto são a ABES - Seção São Paulo e a SABESP. As instituições parceiras são a 

Prefeitura de Mairiporã, a CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria Estadual de 

Agricultura, a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, a Faculdade de Tecnologia - FATEC e o 

Subcomitê Juqueri-Cantareira da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

 

A parceria executiva entre a ABES e a SABESP viabilizou com mais eficiência o levantamento de dados e a 

aplicação de questionários junto à comunidade. A parceria com a UNICAMP possibilitou o acesso a métodos de 

abordagem social e conhecimento de novas tecnologias de tratamento de esgoto.  

 

 b) Envolvimento dos moradores 

 

No início do projeto, a intenção era propor e acompanhar a execução de intervenções dentro das residências, garantir 

a manutenção das instalações e a realizar melhorias nos sistemas existentes.  Percebida a pouca informação dos 

moradores a respeito das consequências do uso incorreto das instalações sanitárias, o foco do projeto passou a ser a 

informação como forma de motivar a participação da comunidade na decisão e implantação das soluções. 
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Para tanto, foi elaborado por uma especialista da Universidade Estadual de Campinas, um “Roteiro de 

Desenvolvimento da Metodologia Participativa” com o objetivo de envolver e sensibilizar a comunidade nas etapas 

de estudos e implantação das soluções encontradas, além de definir as responsabilidades de cada ator na busca da 

garantia de funcionamento das alternativas mais adequadas. 

 

Foram convocadas duas reuniões com os moradores através de anúncios no posto de saúde, pontos de comércio e 

cartas entregues nas casas. A presença de moradores nas reuniões foi muito baixa e em cada uma delas os atores 

eram diferentes. O que ficou claro nessas reuniões é que eles não estavam interessados em soluções que 

dependessem deles, dentro dos seus domicílios, não havia nenhum interesse em pagar ou fazer manutenção de 

qualquer tipo de solução para os despejos. Eles desejavam a solução de rede pública de coleta. 

 

Resolveu-se, então, investir em um trabalho de educação ambiental, em parceria com a Escola Estadual Maria Zeza, 

escola do bairro, para levar o conhecimento da situação sanitária às crianças e adolescentes, o que fomentaria a 

discussão com os adultos. 

 

 

c) Envolvimento da Escola do bairro e seus alunos 

 

A escola estadual cedeu espaço em suas dependências para promover os encontros com os moradores e mostrou-

se  interessada em apoiar o projeto. Através disso, foi vista a possibilidade da ABES apoiar seu programa 

“Alunos em Ação”, que visava integrar alunos e professores na realidade do bairro e em suas possíveis 

mudanças. As atividades que foram programadas com a Escola tinham a finalidade de envolver os alunos no 

Projeto-piloto e tratavam de trabalhar a percepção ambiental do bairro, verificar lançamentos de águas servidas 

nas ruas, contaminação do lençol freático e da Represa Paiva Castro e qual o papel que cada morador deveria ter 

na resolução ou melhoria desses problemas, com o apoio e participação da SABESP. Foram planejadas 

caminhadas pelo bairro, Feira de Meio Ambiente, visita as estações de tratamento e a participação dos alunos, 

moradores do bairro, na aplicação dos questionários.  

 

A parceria não foi efetivada por decisão da Escola, que optou por trabalhar com seus alunos focando somente a 

recuperação pedagógica,  já que o rendimento dos alunos estava muito baixo no sistema de avaliação do Estado.  

 

Outro aspecto importante é que a direção não quis se envolver nas disputas entre os moradores causadas pelos 

lançamentos de despejos a céu aberto, que se refletia nas relações entre os alunos. A Escola não desejava ser 

considerada corresponsável pelo Projeto-piloto perante os moradores.  

 

d) Visitas de campo e análise técnica 

   

Foram realizadas cerca de 20 visitas de campo para análise visual da condição urbana do bairro Vila Machado, além, 

da situação sanitária das casas, ruas e lançamentos de despejos e de resíduos. Apenas duas ruas principais eram 

asfaltadas, com alguns trechos de calçadas cimentadas, adaptações de valas e tubulações que despejam as águas 

servidas nas ruas. Em algumas casas as  fossas não são acessíveis porque estão localizadas embaixo da construção. 

Como não há manutenção, os esgotos que não se infiltram no solo, correm pelas ruas, a céu aberto. 
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Figura 3. Esgoto correndo pela rua.    Figura 4. Esgoto correndo pela rua. 

Fonte: Elaboração própria, 2010.    Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 

 

Essa constatação aparece nas respostas dos questionários aplicados nas residências. Foram verificadas visualmente as 

condições de impermeabilização de solo e do nível baixo do lençol freático. Pelas observações de campo, a rotina de 

limpeza das fossas é feita por uma pequena minoria e existe um total desconhecimento da população sobre a 

diferença dos diversos tipos de águas servidas geradas nas residências (águas negras e águas cinza).    

 

e) Relações de vizinhança 

   

O fato de a maioria lançar as águas servidas (cozinha, tanque ou máquina de lavar roupas e chuveiros)  diretamente 

nas calçadas e sarjetas, onde correm durante todo o dia, incomoda bastante os moradores. Para agravar este 

problema, a coleta de lixo é feita de forma precária, em dois dias da semana, existindo muitos pontos onde se 

acumulam diversos tipos de resíduos, garrafas, latas, restos de alimentos, etc. Portanto, a situação sanitária do bairro 

é ruim, tanto do ponto de vista de poluição visual, exalação de odores, como também, dos riscos à saúde que as águas 

contaminadas a céu aberto oferecem aos moradores nas suas tarefas do dia a dia e das crianças brincando fora das 

casas. 

 

Os moradores denunciam estes lançamentos à Vigilância Sanitária Municipal, apesar deles mesmos praticarem a 

infração. A Vigilância quando recebe alguma denúncia se limita a autuar o imóvel, não existindo procedimentos 

formais a serem cumpridos que eliminem o problema e resolvam o motivo da autuação. 

 

Essa realidade leva a uma péssima relação entre vizinhos, todos responsabilizando uns aos outros pela situação.  

 

f) Aplicação de questionários 

 

A principal dificuldade na aplicação dos questionários foi a ausência dos moradores nos domicílios, pois eles saem 

para trabalhar.  A maioria dos entrevistados mostrou-se interessada  na solução do problema da falta de saneamento, 

pois, como já descrito, convivem com efluentes lançados nas ruas, sem rede de drenagem e acúmulo de lixo. As 

pesquisas confirmaram o que foi levantado pela SABESP em 2008, que 60% das residências utilizavam fossa negra. 

 

As visitas contribuíram para o levantamento de possíveis  alternativas para o tratamento dos esgotos domiciliares 

quando confirmaram que a maioria das fossas não é visitável, que as construções nos terrenos ocupam quase a 

totalidade dos lotes, dificultando soluções internas de esgotamento, como construção de novas fossas. Foi feito 

levantamento das áreas das calçadas para serem utilizadas em possíveis soluções de esgotamento. 
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As entrevistas cobriram cerca de 50% da área do projeto, confirmaram as informações obtidas no projeto anterior da 

situação sanitária do bairro e os dados que  permitiram  propor  atividade de continuidade do Projeto.  

 

Tabulação abaixo; 

 

 
Figura 5. Tabulação de pesquisa realizada com os moradores do bairro de Vila Machado 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

 

g) Análise de possíveis alternativas. 

 

A falta de conscientização da situação sanitária do bairro e os riscos que ela oferece não são é somente da população, 

as autoridades municipais, através da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente não têm procedimentos que 

minimizem esses riscos e a concessionária de saneamento também, não consegue hoje, implementar soluções 

intermediárias de tratamento de esgotos que atendam às exigências ambientais em área de proteção de mananciais. 

 

Á curto prazo poderiam ser testadas soluções que diminuíssem a contaminação do ambiente urbano, enquanto o 

envolvimento  da população residente deveria ser efetuado desde o início, com discussão de projetos possíveis e seus 

benefícios, através  de educação sanitária e ambiental, até a instalação  e testes de qualidade dos efluentes finais das 

alternativas. Essas soluções ainda não constam da legislação vigente para áreas com restrições ambientais. 

 

Foram  previstas ações que poderão ser complementares em 03(três) áreas: 

 

a. Área 1(SABESP): Coleta, tratamento e reúso das águas cinzas e águas negras coletadas nas ruas com 

possibilidade de reutilização em jardins filtrantes. 

 

b.Área 2(Escola): Projeto Demonstrativo de Educação Sanitária e Ambiental, uma solução integrada e 

educacional de água, esgotos, lixo e drenagem, paisagismo e outros usos para efeito de educação ambiental. 

 

c.Área 3(Pública): Coleta diferenciada e tratamento  de esgotos numa área de difícil acesso situada num fundo 

de vale. 

 

As soluções propostas para serem testadas a curto prazo têm interligação e servem a um objetivo comum de 

viabilizar alternativas para as comunidades isoladas. O Projeto Demonstrativo de Educação Ambiental serviria como 

apoio e ferramenta de trabalho para as pesquisas que serão efetuadas nas áreas 1 e 3. Na primeira, o foco seria a 

pesquisa de novos parâmetros de tratamentos de águas cinzas e águas negras que poderiam subsidiar mudanças na 

legislação existente de lançamento de esgotos tratados. Na área 3 o foco seria a construção de redes coletoras de 

esgoto, tipo condominial, dentro dos terrenos dos moradores. 

 

Á médio e longo prazo os esgotos do bairro Vila Machado serão totalmente encaminhados através de redes coletoras, 

coletores tronco e elevatórias ao Emissário de Baixa Pressão que liga os municípios de Mairiporã a Franco da Rocha, 

previsto no “Programa Mananciais” da SABESP, com recursos já assegurados, exportando os esgotos domésticos 
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para fora da bacia do reservatório Paiva Castro. Numa primeira fase o Emissário levará esgotos tratados de ETE 

Mairiporã até a jusante da represa Paiva Castro. Portanto, o lançamento de esgotos não tratados do bairro Vila 

Machado só poderá ser feito após a construção da segunda fase, interligação com a ETE Franco da Rocha.   

 

 

Resultados 

 

O objetivo da apresentação de soluções de esgotamento dentro dos domicílios não foi atingido, pois os moradores 

alegavam que não tinham área física nos lotes para execução da obra, como também não tinham nenhum recurso 

para investimentos em melhorias e pagamento da limpeza das fossas existentes ou futuras. Consideramos como 

negativo o fato do projeto ter tido o seu auge durante o período das eleições, a população já estava descrente e 

confundia o projeto com uma ação eleitoreira. Ademais, a prefeitura ficou completamente ausente das atividades 

programadas. 

 

Do ponto de vista técnico, o projeto pode ser considerado exitoso, pois em função da proposta inicial e do 

desenvolvimento do mesmo, foi possível tomar  conhecimento de pesquisas e  soluções inovadoras que estão 

sendo aplicadas no país e que poderiam atender a Vila Machado e também outras comunidades na mesma 

situação. O teste de soluções alternativas, como as que estão sendo propostas a curto prazo, aumentará as 

possibilidades de atendimento desses sistemas isolados onde não é factível a instalação de sistemas convencionais 

em médio prazo. 

 

Quanto às articulações institucionais, o projeto viabilizou outras parcerias: USP, Ministério Público através do 

GAEMA (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), Assembleia Legislativa, por meio da 

Comissão de Meio Ambiente e o SENAC (Serviço Nacional  de Aprendizagem  Comercial). 

 

Na medida em que as reuniões, as parcerias e os trabalhos foram sendo realizados, percebeu-se que as ações de 

Educação Ambiental continuam sendo extremamente importantes, e terão maior efetividade depois que a saúde 

dessa população estiver preservada pela adoção de soluções não convencionais de curto prazo, bem como houver  

o entendimento que devem acompanhar todas as fases futuras dos projetos.  

 

Olhando o projeto sob sua totalidade, consideramos o saldo positivo, uma vez que foi possível agregar diversos 

atores sociais, técnicos e políticos em torno do objetivo comum, discutir soluções de saneamento para 

comunidades isoladas e até agilizar as obras de coleta de esgoto para região e o município de Mairiporã.  

 

Atividades realizadas pela Câmara Técnica durante o desenvolvimento do Projeto: 

 

1. Oficina de Educação Sanitária e Ambiental realizada em 2010 - Foi realizada a tradução, adaptação e 

referenciação do material da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), material que pode ser utilizado 

para gerenciamento de projetos de desenvolvimento social e para educação sanitária intercultural com foco 

em higiene e saúde, que resultou no livro; 

2. Seminário: “Desafio da Universalização do Saneamento: Atendimento Sustentável das Comunidades 

Isoladas” foi realizado em novembro de 2011 com a participação da SABESP, FUNASA e a Câmara 

Temática de Saneamento Rural da ABES-DN; 

3. Seminário “Soluções Inovadoras de Tratamento e Reúso de Esgoto em Comunidades Isoladas realizado em 

2012 – Aspectos Técnicos e Institucionais” em parceria com a UNICAMP e que contou com a participação 

de oito universidades estaduais e federais e instituições ligadas ao licenciamento ambiental. O Seminário 

recomendou a criação de um Grupo de Trabalho – “Inovação de Sistemas de Esgoto em Comunidades 

Isoladas”. Um dos produtos do grupo foi a criação do projeto de lei 947 de 2013 que está em tramitação na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre inclusão dessas comunidades no planejamento 

estadual.  

4. Parcerias com diversas instituições.  
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Conclusões 

 

O sucesso de um projeto apresentado por uma instituição como a ABES-Seção São Paulo, que está fisicamente 

distante do local onde será executado e depende da participação de diversos atores, exige algum nível de organização 

e comprometimento de cada parte, das instituições responsáveis e da população formalmente representada. Por isso, 

a importância de protocolos de cooperação e a formalização das associações de moradores. Os agentes de saúde da 

prefeitura e os técnicos comunitários da empresa de saneamento são os melhores interlocutores nas primeiras 

abordagens da população. 

 

Por não serem factíveis as soluções de tratamento de esgotos, dentro dos domicílios a Câmara Técnica optou por 

detalhar as novas abordagens propostas nas ações de curto prazo, com soluções semicoletivas e ações junto a 

Assembleia Legislativa para mudanças de exigências de parâmetros de reúso e lançamentos de esgotos tratados. Para 

tanto, deverá ser detalhado um projeto piloto de tratamento e reúso de esgotos na área de propriedade da SABESP, 

com a finalidade de gerar parâmetros a serem aceitos como tratamentos intermediários para as comunidades isoladas. 

A saúde da população tem que ter o mesmo nível de importância que a contaminação dos cursos d’água. 

 

A situação dos riscos sanitários e insalubridade de bairros periféricos das cidades médias e grandes no Brasil, devido 

à impossibilidade de ligação aos sistemas públicos de esgotamento sanitário, é um problema de saúde pública que 

necessita envolvimento, conscientização e educação sanitária da população e das instituições governamentais 

responsáveis pelo atendimento e fiscalização dos serviços existentes.  
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Abstract 
Universities are engines of progress and well-being in the world, but in that process generate social, economic and 

environmental impacts that should be measured to identify opportunities areas and implement strategies that lead to 

continuous improvement. Therefore, the aim of this study is to develop a sustainability assessment system for Latin 

American university campuses, for this a literature review of the different university assessment systems was 

performed: STARS, GreenMetric, QS STARS and ECIU; However, it was found that these systems do not have a 

complete applicability to Latin American campuses due, among other things, to the varied climatic and 

socioeconomic conditions in these regions. As well as cultural diversity and biodiversity. Therefore, we proceeded to 

develop a set of indicators of sustainability, incorporating geographical and environmental characteristics, the 

objectives of sustainability and economic and social problems present in Latin American campuses. 
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Resumen 

Las universidades son motores de progreso y bienestar a nivel mundial, pero en ese proceso generan impactos 

sociales, económicos y ambientales que deben ser medidos para identificar áreas de oportunidad e implementar 

estrategias que lleven a la mejora continua. Por ello, el objetivo de este estudio es desarrollar un sistema de 

evaluación de la sostenibilidad para campus universitarios latinoamericanos, para lo cual se realizó un análisis 

bibliográfico de los diferentes sistemas de evaluación existentes a nivel universitario: STARS, GreenMetric, QS 

STARS y ECIU; Sin embargo, se encontró que dichos sistemas no tienen una completa aplicabilidad a campus 

latinoamericanos debido, entre otros aspectos, a las variadas condiciones climáticas y socioeconómicas presentes en 

estas regiones. Así como la diversidad cultural y la biodiversidad. Por lo anterior, se procedió al desarrollo una 

propuesta de indicadores de sostenibilidad, que incorpora las características geográficas y ambientales, los objetivos 

de sostenibilidad y los problemas económicos y sociales presentes en los campus latinoamericanos. 

 
Palabras clave: Sostenibilidad, Campus, Latinoamérica, Sistemas de Evaluación. 
 

 

Introducción 

 

Tal como sucede en muchas otras organizaciones que buscan el reconocimiento y la mejora continua, las 

universidades han aceptado la aplicación del concepto de desarrollo sostenible como un motor de progreso. Esto, con 

el objetivo de convertirse en un modelo a seguir que procura el bienestar ambiental, económico y social de sus 

miembros, y en general, de la comunidad (De Castro y Jabbour, 2013; Jabbour, 2010). Variadas iniciativas se han 

llevado a cabo por universidades locales e internacionales como evidencias sólidas del apoyo al concepto de 

desarrollo sostenible (Fadzil et al., 2012), un ejemplo de esto, lo representan las universidades que han firmado 

declaraciones internacionales, tales como, la Declaración de Talloires de 1990, de Halifax en 1991, la Carta 

Copérnico de 1994 y la Declaración de Lüneburg en el 2001 (Scott y Gough, 2007); como muestra de su 

compromiso con la sostenibilidad y su adaptación a los cambios globales actuales, con el fin de crear y mantener la 

imagen de una organización exitosa y segura, manteniendo un equilibrio entre los beneficios financieros, el bienestar 

de la comunidad y la sostenibilidad (Zdanytè, 2014). 

 

La participación de las universidades en la búsqueda de la sostenibilidad es una acción de triple impacto, puesto que 

se trata de instituciones con prestigio y credibilidad en la sociedad que influyen a través de la educación, la 

investigación y la extensión universitaria; junto con la gestión administrativa de la propia universidad (Alshuwaikhat 

y Abubakar, 2008).   

 

Algunas universidades y centros de investigación a nivel mundial, han propuesto diversos sistemas para la 

evaluación de las prácticas de sostenibilidad adoptadas por sus instituciones a través de grupos de indicadores que 

constituyen un marco evaluativo del grado de avance de las políticas de sostenibilidad, lo cual permite hacer más 

visibles, a la comunidad universitaria y a la sociedad, los progresos alcanzados (Alba Hidalgo et al., 2012).  

 

Los sistemas de evaluación para campus universitarios más aplicados a la fecha son STARS (Sustainability Tracking 

Assessment and Rating System), GreenMetric y QS STARS; adicionalmente se está desarrollando el sistema ECIU 

(European Consortium of Innovative Universities) por universidades europeas principalmente. Cada uno de dichos 

sistemas cuentan con variadas categorías de evaluación, pero no todas son adaptables a las características presentes 

en los campus universitarios ubicados en los países latinoamericanos, puesto que en estas regiones no se cuenta con 

las mismas condiciones climáticas, identidades culturales, calidad de vida o apoyos financieros en instalaciones y 

tecnologías, que si presentan los grandes campus universitarios de países desarrollados. Además, como otro factor 

relevante a la hora de aplicar indicadores, se debe considerar que no todas las universidades tienen la misma política 

de sostenibilidad, ni contribuyen con ella de la misma forma (Alba Hidalgo et al., 2012).  

 

En éste contexto, el propósito de este trabajo es desarrollar un sistema de indicadores de sostenibilidad para campus 

universitarios latinoamericanos a partir del análisis y examen detallado de los principales sistemas de evaluación de 

la sostenibilidad para campus universitarios existentes a nivel mundial y la integración de nuevos indicadores que 
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permitan capturar el grado de avance de sostenibilidad de los campus universitarios en un contexto específico de 

biodiversidad, riqueza cultural, condiciones climáticas. 

 

 

Metodología 

 

La generación de una propuesta de indicadores de sostenibilidad para campus universitarios latinoamericanos, que se 

propone en este trabajo fue generada a partir de tres etapas:  

 

Primero se llevó a cabo un detallado análisis bibliográfico de las metodologías publicadas para la creación de 

indicadores de sostenibilidad para campus universitarios (Zdanytêa et al., 2014; De Castro y Jabbour, 2013; 

Saadatian et al., 2013; Shi y Lai, 2013; Fadzil et al., 2012; Olszak, 2012; Alshuwaikhat y Abubakar, 2008). 

 

Como segundo paso, se analizaron múltiples documentos de diagnóstico y guías metodológicas para el desarrollo de 

indicadores de sostenibilidad para países latinoamericanos (Quiroga, 2009), adicional a artículos de revisión que 

explicaban las características de los campus universitarios en América Latina y sus diferencias con las demás 

regiones (Ferrari y Contreras, 2008), los cuales sirvieron como referencia para identificar los aspectos de 

sostenibilidad necesarios a considerar para un sistema de evaluación de campus latinoamericanos, de tal forma que la 

evaluación de la sostenibilidad en campus universitarios tome en cuenta las características propias de los países 

latinoamericanos, la variedad de condiciones climáticas, la diversidad de identidades culturales, aspectos 

relacionados con la calidad de vida, así como las inversiones presupuestales para instalaciones y tecnologías, que no 

son comparables con los grandes campus universitarios de países desarrollados. 

 

Posteriormente se llevó a cabo un examen detallado de los sistemas de evaluación de la sostenibilidad para campus 

universitarios, existentes a nivel mundial: STARS de la AASHE (Association for the Advancement of Sustainability 

in Higher Education), GreenMetric de la Universidad de Indonesia, el Consorcio de Universidades Europeas ECIU y 

la calificadora británica QS STARS; con el fin de establecer un marco teórico general de la evaluación de la 

sostenibilidad establecido para tres diferentes regiones geográficas: Norteamérica, Asia y Europa, respectivamente.  

 

STARS y GreenMetric fueron seleccionados, puesto que son dos de los principales sistemas universitarios de 

clasificación que enfocan ampliamente sus indicadores de sostenibilidad en temas de operación, educación y gastos 

ambientales. Por su parte, ECIU evalúa junto con los anteriores aspectos, un amplio contenido en investigación, 

participación e innovación universitaria. Mientras que, QS STARS se incluyó principalmente a causa de su enfoque 

en diversos aspectos culturales e iniciativas sobre internalización y sistemas de aprendizaje innovadores. Para cada 

uno de ellos, se revisaron los manuales de información y matrices de evaluación con la idea de integrar los 

principales indicadores aplicables a los campus latinoamericanos.  

 

A continuación, se presentarán brevemente los tres sistemas de evaluación de la sostenibilidad universitaria 

contemplados, para luego hacer una comparación criterio por criterio con el fin de identificar su aplicabilidad a 

campus universitarios latinoamericanos. 

 

STARS 

 

El Sistema de Evaluación, Calificación y Seguimiento de la Sostenibilidad (STARS), es un rating desarrollado en el 

2006 por la Asociación para el Progreso de la Sostenibilidad en la Educación Superior. Es una herramienta de 

autoevaluación de la sostenibilidad universitaria disponible para cualquier institución ubicada en los Estados Unidos 

y Canadá, lo que implica para las instituciones participantes la recogida de muchos datos y la obligación de hacer 

pública dicha información, demostrando así su compromiso con la sostenibilidad. Actualmente, STARS cuenta con 

653 instituciones registradas; de estas 490 son miembros de AASHE, 229 son participantes de privilegio y 50 han 

participado desde el piloto original. Adicionalmente, se pueden encontrar 26 universidades registradas como 

participantes internacionales piloto de 14 países diferentes, siendo los Países Bajos (6) y México (4) las naciones con 

mayor número de universidades participantes; teniendo como ejemplos, la Universidad de Utrecht, la Universidad 
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Tecnológica de Eindhoven, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

 

STARS es un programa que permite la medición por rangos del desempeño sostenible de una institución a través de 

la medición y ponderación de tres categorías – Educación e Investigación (29%), Operaciones (34%) y Planificación, 

Administración y Participación Institucional (37%) –, más créditos adicionales en una categoría de innovación 

(Figura 1). Logrando así incorporar diversos logros de sostenibilidad y con ello alcanzar un nivel de calificación que 

van desde: Bronce (25 – 44 puntos), Plata (45 – 64 puntos), Oro (65 – 84 puntos), Platino (85 – 100 puntos) y 

Participante o Corresponsal. Éste último nivel está disponible para las instituciones que desean utilizar STARS y 

hacer públicos sus datos, pero que eligen no obtener un rating o resultado final.  

 

 
Figura 1. Criterios de Evaluación de la Sostenibilidad por STARS. 

 

 

GreenMetric 

 

El ranking mundial para universidades UI GreenMetric es una iniciativa elaborada por la Universidad de Indonesia 

lanzada en el año 2010, el cual se encarga de medir el compromiso de las universidades con el medio ambiente y la 

economía sostenible; esto a través de la evaluación de las políticas llevadas a cabo por cada una de las universidades 

participantes de todo el mundo, mediante 41 indicadores agrupados en seis ámbitos y ponderados de la siguiente 

forma: agua (10%), educación (18%), energía y cambio climático (21%), entorno e infraestructuras (15%), residuos 

(18%) y transporte (18%).  

 

El objetivo de este ranking es proporcionar el resultado de una encuesta en línea sobre el estado y las políticas 

relacionadas con el Campus y la Sostenibilidad en las Universidades de todo el mundo. El número de universidades 

que han proporcionado datos con el fin de formar parte de esta iniciativa ha mostrado una tendencia de crecimiento. 

En el primer año, 2010, GreenMetric publicó el ranking con 95 instituciones, aumentando a 178 (2011), 215 (2012) y 

301 (2013) universidades año tras año. La distribución de los indicadores para realizar éste ranking se presentan en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Distribución de indicadores del ranking GreenMetric. 

 

 

QS STARS 

 

 

QS STARS es una iniciativa elaborada por la reconocida calificadora británica Quacquarelli Symonds, donde se 

utiliza un sistema de calificación que permite a una universidad destacar independientemente de su tamaño, forma o 

misión. Por lo que, al final de un proceso de auditoría, se le otorga a las universidades un reconocimiento por su 

desempeño general a través de estrellas que valoran cada uno de los distintos criterios evaluados: criterios básicos 

(50%), ambiente de aprendizaje (17%), criterios avanzados (17%) y criterios especializados (17%).  (Figura 3).  

 

Este sistema emplea una amplia gama de indicadores que brindan a las universidades una mayor oportunidad de 

sobresalir en sus áreas particulares de excelencia a través del reconocimiento internacional. Este tipo de clasificación 

es totalmente independiente del desempeño de otras instituciones, por lo que se evalúan el ejercicio individual 

llevado a cabo por la institución y se compara contra los umbrales de calificación preestablecidos por la entidad 

calificadora. 

 

 
Figura 3. Criterios de evaluación QS STARS. 
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ECIU 

 

ECIU es el Consorcio Europeo de Universidades Innovadoras, el cual es un organismo que reúne a 13 universidades 

(11 miembros europeos y 2 participantes asociados, México y Rusia) que destacan por tener sistemas educativos de 

vanguardia. Se centra en las universidades innovadoras que implementan el uso de técnicas didácticas, así como por 

el uso de la tecnologías de punta en el salón de clase y sistemas de educación a distancia, servicio social, desarrollo 

social sostenible, Centros Comunitarios de Aprendizaje, Universidad virtual, Transferencia de salud, entre otros.  

 

ECIU se encuentra trabajando en el desarrollo de una matriz de indicadores para medir la sostenibilidad en los 

campus universitarios, la cual integrará un conjunto de indicadores en cuatro categorías principales: operaciones, 

educación e investigación, administración y participación e innovación (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Indicadores para la evaluación de la sostenibilidad en campus de ECI. 

 

 

Resultados 

 

Después de estudiar los principales aspectos y elementos de los diferentes enfoques de evaluación de la 

sostenibilidad, se identificaron para STARS tres áreas principales de un campus sostenible: educación e 

investigación, operaciones y planificación, administración y participación; GreenMetric señala seis áreas: 

configuración e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación; ECIU contempla 

cuatro áreas principales: operaciones, educación e investigación, administración y participación e innovación; 

mientras que para QS STARS se identificaron cuatro áreas importantes: criterios básicos (enseñanza, empleabilidad, 

investigación e internacionalización), ambiente de aprendizaje (instalaciones y aprendizaje a distancia), criterios 

avanzados (cultura, innovación, compromiso y acceso) y criterios especializados (clasificación por disciplina y 

acreditación).  

 

Desde una visión general de varios autores (Shi y Lai, 2013; Saadatian et al., 2013; De Castro y Jabbour, 2013; 

Kamal y Asmuss, 2012), se reconoce a STARS como uno de los sistemas más amplios en comparación con otros 

enfoques de evaluación de la sostenibilidad en campus universitarios, puesto que trata ampliamente en sus criterios 

aspectos ambientales, tales como, consumos energéticos, de agua potable, producción de residuos y emisiones a la 

atmósfera, junto con la consideración de elementos internos del campus, como por ejemplo, edificios, áreas verdes, 

sistemas de tratamiento de residuos generados y energías renovables, que de igual forma también son considerados 

por los sistemas GreenMetric y ECIU en una menor escala y con un reducido número de indicadores, pero que en 

ellos agrupan similares aspectos de la sostenibilidad para campus universitarios, con la diferencia que ECIU 

contempla adicionalmente una categoría de innovación que reúne cada una de las áreas evaluadas. Por otra parte, QS 
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STARS da énfasis a los componentes culturales, de innovación, internacionalización y compromiso con la 

comunidad.  

 

El análisis realizado tanto a los diagnósticos de sostenibilidad de diferentes campus universitarios latinoamericanos 

como a los diferentes sistemas de evaluación, señala que aspectos como biodiversidad y especies autóctonas, bonos o 

neutralidad de carbono, reparación de fugas, recolección de aguas lluvias, competencia en otros idiomas oficiales y 

lenguas nativas, equidad de género, reconocimiento a pueblos indígenas y minorías, programas de nutrición, brigadas 

de salud y prevención de adicciones; entre otros elementos, no son tomados en cuenta y si se llegan a considerar 

solamente es de una forma somera y sin darle el mismo valor de importancia que tiene para los países 

latinoamericanos.  

 

Cada uno de los aspectos mencionados, presenta una importancia significativa para los países latinoamericanos al 

considerarse como elementos destacables dentro de la región. Un ejemplo de esto se observa con la biodiversidad, 

por ser América Latina reconocida como la región con la mayor diversidad biológica del planeta y albergar a varios 

de los países megadiversos del mundo. En el caso de los pueblos indígenas, en América Latina existen actualmente 

522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta Oasisamérica en el norte de México. O el alarmante 

problema de las enfermedades crónicas en América Latina, tales como, la diabetes, la obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares, puesto que dichos padecimientos constituyen hoy día entre los mayores retos sanitarios que 

enfrentan los países latinoamericanos; existiendo situaciones como la presente en México, donde el 9.2% del total de 

la población (13 millones) vive con diabetes y el 73% de la población de más de 20 años padecen sobrepeso u 

obesidad. Por lo cual, la necesidad de indicadores que midan acciones tomadas al respecto por las universidades, 

como programas de dietas o brigadas de salud para el control y prevención de dichas enfermedades es un importante 

factor a tener en cuenta por las instituciones de educación superior para sus miembros, al igual que el conjunto de 

indicadores mencionados.     

 

Por todo lo anterior, se propone la batería de indicadores de sostenibilidad que se presenta en la Figura 5, donde los 

cuadros azules representan las nueve categorías de evaluación que agrupan la batería de indicadores desarrollada: 

Instalaciones y áreas verdes (13%), Fuentes de energía y emisiones a la atmósfera (20%), Reciclaje y residuos (9%), 

Agua potable y residual (9%), Transporte y movilidad (11%), Educación e investigación (17%), Internacionalización 

(7%), Equidad y acceso (7%) y Salud y bienestar (9%). Dicha figura presenta la siguiente clasificación de colores: 

los cuadros rojos agrupan a los indicadores extraídos de GreenMetric, los grises de ECIU, los amarillos de STARS, 

los morados de QS STARS, los naranja a los indicadores contemplados como incorporaciones aplicables a países 

latinoamericanos y los verdes es la asociación de indicadores que pertenecen a dos o más rankings a la vez.  

 

Los indicadores catalogados con color verde de la Figura 5 son la asociación de indicadores que pertenecen a dos o 

más rankings a la vez, es decir, se pueden encontrar tanto en GreenMetric, ECIU, STARS y QS STARS o solo en 

dos o tres de ellos, aunque en sus respectivos manuales aparezcan con distinto nombre. Adicionalmente, puede 

presentarse este caso para los indicadores marcados como latinoamericanos, tales como, biodiversidad, vegetación 

nativa de bajo consumo, pueblos indígenas, competencias en idiomas y lenguas propias, programa de dieta, entre 

otros; los cuales, pueden encontrarse en los rankings analizados solo que se presentan como indicadores opcionales o 

de mínima ponderación y se prefirió resaltar su importancia para ser considerados como fuertemente aplicables a 

campus latinoamericanos.   

 

  

Conclusiones  

 

En la mayoría de campus universitarios ubicados en países latinoamericanos se están llevando a cabo iniciativas de 

desarrollo sostenible, sin embargo, es necesario encontrar sistemas de evaluación de la sostenibilidad apropiados 

para las condiciones presentes en los diferentes entornos de los campus latinoamericanos en comparación con los 

países desarrollados. Para esto se desarrolló un sistema de evaluación de la sostenibilidad específico para campus 

universitarios latinoamericanos empleando los enfoques de evaluación de la sostenibilidad STARS, GreenMetric, QS 

STARS y ECIU, como guía y base para la creación de una batería de indicadores acorde con las características 

geográficas, objetivos de sostenibilidad, necesidades ambientales, limitaciones económicas y problemas sociales de 
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cada región. Por lo tanto, la inclusión de estos aspectos en formas de indicadores contribuirá a la sostenibilidad del 

campus en términos de sus capacidades en un contexto local. 

 

 
Figura 5. Categorías e indicadores de sostenibilidad propuestos para campus universitarios latinoamericanos. 

Nota: Rojo (GreenMetric), Gris (ECIU), Amarillo (STARS), Morado (QS STARS), Naranja (Latinoamérica), Verde 

(combinación). 
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Abstract 
The transformation of a normal river in a reservoir changes the biogeochemical processes and the aquatic 

environment characteristics, especially in the dynamics of biological communities. On the river Jaboatão, 

Pernambuco, Brazil, during the rains, there are floods occurrences. The Engenho Pereira dam is being built to 

contain floods occur in riparian areas. The construction of the dam has already begun. This study aimed to evaluate 

changes in water quality and trophic structure of the food chain with the start of building. The following biotic 

parameters were evaluated: phytoplankton, zooplankton, benthic macroinvertebrates, macrophytes aquatics and fish 

fauna. Although no changes in physico-chemical parameters, there were changes in the trophic structure of aquatic 

community could be deployed have been observed. The communities of benthic macroinvertebrates and macrophytes 

had decreased species richness. Important prognostic might be featured when the change from lotic to lentic, such as 

increased density of potentially toxic cyanobacteria dominance of exotic weeds and re-colonization of native species 

of fish populations. 
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Resumo 

A transformação de um trecho de rio em reservatório desencadeia uma série de processos biogeoquímicos, que 

alteram as características do ambiente aquático, principalmente na dinâmica das comunidades biológicas. No rio 

Jaboatão, Pernambuco-Brasil, durante o período de chuvas, costumam ocorrer inundações nas áreas ribeirinhas, por 

conta disso, a barragem Engenho Pereira está sendo construída para contenção de cheias. As obras de construção da 

barragem já foram iniciadas. Este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações na qualidade da água e na 

estrutura da cadeia trófica com o início das obras. Os seguintes parâmetros bióticos foram avaliados: comunidade 

fitoplanctônica, zooplâncton, macroinvertebrados aquáticos, macrófitas aquáticas e ictiofauna. Embora não tenham 

sido observadas alterações nos parâmetros físico-químicos, mudanças na estrutura trófica da comunidade aquática 

puderam ser destacadas. As comunidades de macroinvertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas tiveram 

diminuição de riqueza de espécies. Prognósticos importantes puderam ser destacados quando houver a mudança de 

ambiente lótico para lêntico, tais como: aumento da densidade de cianobactérias potencialmente tóxicas, dominância 

de macrófitas exóticas e recolonização de espécies nativas da ictiofauna. 

 
Palavras-chaves: barragem, biota aquática, impactos ambientais. 

 

 

Introdução 

 

Em grandes sistemas fluviais a complexa interação do canal, da geomorfologia, nutrientes, tempo de retenção de 

água, disponibilidade de luz, e herbívoros afetam comunidades planctônicas. A transformação de um trecho de rio 

em reservatório desencadeia uma série de processos biogeoquímicos, que alteram as características do ambiente 

aquático, principalmente na dinâmica das comunidades biológicas. Como alterações nos parâmetros abióticos podem 

ser destacadas: aumento da profundidade, aumento da transparência da água, depleção nos níveis de oxigênio, 

possibilidade de eutrofização, etc. Já entre os parâmetros bióticos destacam-se: modificações na dinâmica de 

populações, perda da biodiversidade (extinção local), formação de barreiras geográficas impedindo o fluxo gênico 

entre espécies, extinção de espécies e/ou substituição de espécies, crescimento excessivo de cianobactérias 

produtoras de toxinas e de macrófitas aquáticas, modificação da estrutura fitoplanctônica, zooplanctônica, 

macroinvertebrados bentônicos e da ictiofauna (Filippo et al., 1999). O rio Jaboatão nasce na Zona Rural do 

município de Vitória de Santo Antão-PE. Em seu percurso até Barra de Jangada, onde deságua no Oceano Atlântico, 

o rio atravessa os municípios de Moreno e de Jaboatão dos Guararapes. Durante o inverno costumam ocorrer 

inundações nas áreas ribeirinhas, principalmente em Jaboatão dos Guararapes. A barragem Engenho Pereira está 

sendo construída para contenção de cheias e terá uma capacidade de acumular cerca de 44 milhões de metros cúbicos 

de água.  O rio Jaboatão, a jusante da barragem, é considerado um dos rios mais poluídos da região metropolitana de 

Recife-Pernambuco-Brasil. No trecho compreendido entre Moreno e Jaboatão, o rio apresenta fontes pontuais e 

difusas de poluição oriundas da fertirrigação da cana-de-açúcar, atividade ainda dominante na área (ITEP, 2011). 

 

A qualidade da água do rio Jaboatão já está sofrendo alterações com o início da fase de implantação do canteiro de 

obras. A construção da barragem transformará o meio hídrico em ambiente lêntico (lago do reservatório). As obras 

de construção da barragem já foram iniciadas, algumas atividades já podem ser vistas, tais como: supressão de mata 

ciliar, terraplanagem do terreno, implosões, tráfego de veículos de grande porte, etc.. Este trabalho buscou a partir do 

diagnóstico realizado no momento de execução do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da barragem de Engenho 

Pereira, realizado no período de setembro do ano de 2011, avaliar as alterações na qualidade da água e na estrutura 

da cadeia trófica com o início das obras, a partir de um monitoramento realizado em março de 2014.  

 

Metodologia 

 

Inicialmente, foi realizada uma visita de campo com registros fotográficos das principais intervenções antrópicas na 

área para a visualização da abrangência das obras de construção da barragem (Figura 1).  Para o monitoramento da 

qualidade da água e biota aquática foram selecionados 6 pontos de coleta. A Tabela 1 apresenta os pontos de coleta e 

suas respectivas coordenadas geográficas. Os seguintes parâmetros abióticos foram analisados: demanda bioquímica 

de oxigênio-DBO, oxigênio dissolvido-OD, temperatura e fósforo. Os seguintes parâmetros bióticos foram avaliados: 

comunidade fitoplanctônica, zooplâncton, macroinvertebrados aquáticos, macrófitas aquáticas e ictiofauna. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
Figura 1. Impactos do início das obras para construção da Barragem Engenho Pereira. (a) evidência da supressão da mata 

ciliar do rio Jaboatão; (b) tráfego de veículos de grande porte no canteiro de obras; (c) material de implosão; (d) escavações.  

 

 
Tabela 1. Coordenadas geográficas dos pontos de coleta. 

Pontos de coleta 
Coordenadas geográficas 

x y 

Montante 257935,0051 9099794,4170 

ADA III 260374,1728 9100104,4093 

ADA II 260949,6463 9100321,1554 

Eixo 262671,8405 9100372,6578 

Jusante I 263097,2422 9100550,9635 

Jusante II 263621,7272 9100723,1108 

Fonte – ITEP-OS/DEC/EP (2014) 

 

 

De forma geral, a metodologia para avaliação da qualidade da água adotada, no que diz respeito aos aspectos físico-

químicos, foi à comparação direta entre os resultados obtidos e os limites máximos estabelecidos pela legislação 

ambiental brasileira pertinente, a Resolução CONAMA n° 357/2005. Os ensaios físico-químicos realizados foram 

realizados segundo os princípios preconizados no Standard Methods for the Examination of Water (APHA, 2012) 

nos laboratórios (LQA, LEMI e LABTAM) pertencentes à Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco 

(ITEP/OS). Para as comunidades biológicas foram utilizadas bibliografias clássicas bem como periódicos. No estudo 

de correlação entre a biota aquática e a qualidade da água foram utilizados os seguintes índices ecológicos: riqueza 

de espécies e abundância relativa. A riqueza de espécies foi considerada como sendo o número de táxons 

encontrados em cada amostra, segundo Margalef (1958).  

 

Resultados e discussões 

 

Parâmetros físico-químicos 

Nos dois momentos do estudo (2011 e 2014), a temperatura variou de 25,75 a 28,3 °C, estando dentro do esperado 

para as águas na região nordeste do Brasil. O parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), em alguns pontos 

coletados apresentou valores acima do máximo permitido na legislação assim como verificado no EIA Engenho 

Pereira (2011). No entanto, percebe-se que o rio apresenta uma tendência a se recuperar (autodepuração), uma vez 

LEITO DO RIO 
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que os pontos a jusante do eixo (pontos “Jusante II” e “Jusante III”) já apresentaram concentrações de DBO dentro 

do limite estabelecido. Nos dois momentos estudados, as concentrações de oxigênio dissolvido aferidas nos seis 

pontos amostradosestão acima do valor do mínimo permitido pela legislação pertinente (valor de 5 mg.L
-1

). Isto 

indica uma boa qualidade da água do rio para manutenção da vida aquática no que diz respeito a esse parâmetro. 

Uma concentração adequada de oxigênio dissolvido é essencial para os processos de autodepuração em sistemas 

aquáticos naturais (Von Sperling, 2007). Foram observadas também densidades de coliformes termotolerantes acima 

do permitido na legislação. O uso e ocupação do solo nas margens do rio Jaboatão (EIA Engenho Pereira, 2011), 

apontavárias fontes de introdução de fósforo no curso do rio que justificam as concentrações acima dos limites 

legais. Entre elas podem-se destacar: fertirrigação na monocultura de cana-de açúcar, fruticulturas e efluentes 

gerados por indústrias que após tratamento pelo sistema fossa séptica/sumidouro tem como destino o solo e por meio 

de lixiviação pode chegar aos corpos hídricos superficiais, além do próprio lançamento de efluentes domésticos in 

natura. 

 

Fitoplâncton 

Os organismos fitoplanctônicos respondem rapidamente (em dias) às alterações ambientais decorrentes da 

interferência antrópica ou natural. É uma comunidade indicadora do estado trófico, podendo ainda ser utilizada como 

indicador de poluição por pesticidas ou metais tóxicos (presença de espécies resistentes ao cobre) em reservatórios 

utilizados para abastecimento (CETESB, 1996). Esta comunidade é a base da cadeia alimentar e, portanto, a 

produtividade dos níveis tróficos seguintes depende da sua biomassa. No momento do EIA, no ano de 2011, foram 

identificados 13 táxons infragenéricos de organismos fitoplanctônicos pertencentes ao grupo das cianobactérias, 

classe Cyanophyceae (01), das diatomáceas, classes Bacillariophyceae (04) e Mediophyceae (01), das clorofíceas, 

classe Chlorophyceae (02), das Carófitas, Zygnematophyceae (04), e das euglenas, classe Euglenophyceae (02). 

Nesta campanha de coleta, em 2014, foram identificados 19 táxons infragenéricos de organismos fitoplanctônicos 

pertencentes ao grupo das cianobactérias, classe Cyanophyceae (04), das diatomáceas, classes Bacillariophyceae (12) 

e das clorofíceas, classe Chlorophyceae (03). Estes dados demonstram que não ocorreu uma mudança brusca na 

riqueza de espécies com o início das obras da barragem. A riqueza de espécies é considerada baixa, em ambos os 

momentos do estudo, quando comparados a outros estudos em ambientes lóticos, como o de Soares et al. (2007) e 

Nogueira et al. (2010) que registraram riqueza de táxons superior a 40, em rios de Minas Gerais e São Paulo. O 

grupo das diatomáceas foi o mais representativo nos dois momentos avaliados. Kireta et al. (2012) descrevem as 

diatomáceas como o grupo de algas predominante e mais diversificado em águas correntes, sendo incluídas em 

estudos de qualidade de água a mais de um século. Possivelmente, a estrutura da comunidade fitoplanctônica sofrerá 

mudanças expressivas quando o ambiente for alterado de lótico para lêntico. É importante destacar que o gênero 

Microcystis sp. foi dominante nos pontos “Montante” e “Jusante II”, com densidade específica de 246 e 20.008 

cel.mL
-1

, respectivamente. A crescente preocupação com a presença de florações de cianobactérias deve-se ao fato de 

que as mesmas são capazes de produzirem e liberarem para o meio líquido toxinas que podem afetar a vida de 

humanos e de outros vertebrados. A Resolução CONAMA nº357 permite, para corpo hídrico Classe II, o valor de até 

50.000 células de cianobactérias.mL
-1

. Desta forma, em relação às algas que podem ocasionar algum problema de 

saúde pública, para todos os pontos de coleta estudados,no presenteestudo, nenhum problema foi verificado.No 

entanto, quando o ambiente alterar de lótico para lêntico, aliado ao fato das elevadas concentrações de fósforo, esse 

grupo pode alcançar densidades preocupantes. 

 

Zooplâncton 

A composição da comunidade zooplanctônica esteve representada por cinco filos, Rotifera,  Arthropoda, Nematoda, 

Amoebozoa e Ciliophora, com um total de sete ordens e sete famílias. Esse valor foi superior ao observado antes do 

início da construção da Barragem, no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado em setembro de 2011, todavia, a 

quantidade de táxons encontrados ainda está abaixo do observado em outros estudos em rios brasileiros (Rocha et al., 

1995; Neves e Junior, 2007; Pereira et al., 2011; Souza et al., 2011). Em 2011 foram encontrados três táxons, dois 

deles, Chaoborus (Chaoboridae) e Cladocera, não ocorreram no presente estudo (2014), sendo o primeiro 

classificado como mais abundante. A variação na diversidade já era esperada, principalmente devido à capacidade 

que o zooplâncton tem de reagir imediatamente às mudanças nas características tróficas da coluna de água, além da 

sazonalidade marcante desses organismos (Souza et al.,2011), sendo, portanto, considerados como uma ferramenta 

sensível para monitoramento das variações ambientais (Souza et al., 2011). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod
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Nenhum grupo taxonômico encontrado foi considerado dominante de acordo com a classificação proposta por Omori 

e Ikeda (1984). Os táxons de Insecta (50%), Rotifera (42%) e Amoebozoa (42%) foram os mais abundantes nas 

estações jusante 2, jusante 1 e montante, respectivamente. Dentre os Rotifera, o gênero Lecane foi o principal 

representante, esse gênero segundo Pereira et al. (2011) é considerado indicador de poluição orgânica e eutrofização. 

Em geral, pode-se inferir que no período de 2011 (EIA) foi encontrado um número superior de taxa, esse mesmo 

resultado foi encontrado em estudo realizado em Sergipe por Pereira et al. (2011) e em São Paulo por Nogueira 

(2001), esses autores sugerem que maior distribuição de zooplâncton acompanha as oscilações inversas aos índices 

pluviométricos. Lehtovaara et al. (2014) mostraram que a influência de fatores biológicos, como produção primária, 

apresentou-se como o parâmetro mais explicativo e importante para diversidade de Rotífera, seguido de alcalinidade, 

fósforo total e cor. Com mudança iminente de ecossistema lótico para ecossistema lêntico, como é o caso da 

construção de uma barragem, é possível que o novo ecossistema passe a agir como exportador de zooplâncton para 

jusante, como observado por outros autores (Perbiche-Neves e Nogueira, 2010), além disso, pode passar a apresentar 

maior densidade de organismos, principalmente os de maior porte, que são favorecidos com essa mudança de 

ambiente (Paggi e Paggi, 2007). 

 

Macroinvertebrados bentônicos 

Os macroinvertebrados bentônicos são o conjunto de animais que habitam o fundo de ecossistemas aquáticos, 

podendo ocorrer enterrados ou sobre o substrato, fixos ou móveis (Esteves, 2011), cujo ciclo de vida geralmente não 

ultrapassa um ano, reagem de forma previsível às modificações e distúrbios de origem antropogênica, justificando 

assim sua utilização como bioindicadores.  No primeiro momento do estudo (2011) observou-se a ocorrência de 13 

táxons distribuídos nos seguintes grupos: Anelida (representado pelos táxons Oligochaeta e Hirudinea), Gastropoda 

(representado por Melanoides tuberculatus), Bivalvia (representado por Corbicula flumínea), Insecta (representado 

pelos táxons Chironomidae, Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata e Ceratopogonidae) e Crustacea (representado por 

Ostracoda e Copepoda). Já no monitoramento realizado em 2014apenas sete táxons foram observados, havendo uma 

diminuição da riqueza de espécies da comunidade zoobentônica. Esta perda de riqueza de espécies pode ser um 

reflexo das intervenções antrópicas a área estudada 

 

Macrófitas aquáticas 

No segundo momento do estudo (2014), foi observado um total de 17 táxons, sendo dois pertencentes às Divisões 

Monilophyta e 13 à Divisão Magnoliophyta. A Divisão Monilophyta foi representada pelas famílias Salviniaceae 

(com a espécie SalviniaauriculataAubl.) e Pteridaceae (com CeratopteristhalictroidesL. Brongn). Já a divisão 

Magnoliophyta foi representada por dez famílias, onde a mais representativa foi Cyperaceae, com três espécies, 

seguida de Polygonaceae, Onagraceae, Cyperaceae e Poaceae, com duas espécies cada. No EIA, realizado em 2011, 

entretanto, foram encontradas oito espécies, enquadradas em oito famílias diferentes, sendo duas espécies da Divisão 

Monilophyta e seis da Divisão Magnoliophyta. A flora aquática observada nos dois momentos do estudo demonstrou 

uma notável diferença na diversidade. Ao comparar a florística do segundo momento do estudo com trabalhos de 

outros autores, pode-se observar também uma predominância de espécies da família Cyperaceae. Thomaz et al. 

(2003) apresentaram que 15,5%, de um total de 35 espécies das macrófitas ocorrentes no Reservatório de Itaipú, 

pertenciam à família Cyperaceae. Rebellato e Cunha (2005) registraram 35 espécies de macrófitas em um campo 

inundável no Pantanal de Poconé, Mato Grosso, onde 28,57% foram referentes à Cyperaceae. Entretanto, outros 

autores, registraram diferentes famílias como predominantes, citando-se Kita e Sousa (2003) para as Poaceae 

(15,73%) na Lagoa Figueira (PR). Sobre a maior diversidade de Cyperaceae, Matias et al. (2003) comentaram que 

seus representantes apresentam um complexo sistema subterrâneo, formado por rizomas e tubérculos, sendo que 

alguns dispõem de estolhos subterrâneos, permitindo eficiente propagação vegetativa, favorecendo uma maior 

competitividade. Os referidos autores abordam, ainda, que essa família desempenha uma relevante função na 

estabilização dos sedimentos, principalmente, nas margens, podendo exercer importância estrutural quando ocorre a 

recomposição de áreas alteradas.  

 

Ictiofauna 

Considerando todos os pontos de coleta do monitoramento realizado em 2014, foram registradas 10 espécies 

pertencentes a cinco famílias e três ordens, totalizando 106 indivíduos. Quando se compara estes dados com a 

riqueza de espécies normalmente observada em outras bacias hidrográficas nordestinas (Rosa et al., 2003; Rosa e 

Groth, 2004; Langeani et al., 2009) este valor é considerado extremamente baixo. No Estudo realizado em 2011, 

foram identificadas 12 espécies pertencentes a seis famílias, dados bem aproximados aos encontrados em 2014. Das 
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12 espécies encontradas no EIA-RIMA, a tilápia (Oreochromis niloticus), Tilápia-preta (Parachromis managuensis), 

o Jundiá (Rhamdiaquelen) e o Chupa-pedra (Hypostomussp.) não foram registradas em 2014. Em contrapartida, três 

espécies de piaba encontradas em 2014 não foram registradas em 2011: Serrapinnus piaba,S. heterodon e Apareio 

dondavisi. As espécies registradas em 2011 e que não foram novamente registradas em 2014 são de interesse 

socioeconômico e as duas tilápias são exóticas com comportamento generalista, a ausência desses peixes no estudo 

de 2014 é um aspecto positivo, pois abre espaço para a recolonização do ambiente pelas espécies nativas. As 

espécies mais abundantes encontradas neste estudo foram: piaba (Astyanaxfasciatus) e o guaru (Poeciliavivipara), 

ambas nativas, o que reforça a percepção de que a ausência daquelas espécies mencionadas anteriormente pode ser 

positiva para o ambiente. A espécie Astyanaxfasciatus também foi a mais abundante no EIA-RIMA, mostrando um 

pequeno grau de manutenção da comunidade desde aquele estudo até aqui. 

 

Conclusões 

 

 Como consequência do lançamento de esgoto doméstico em todo o curso do rio, conclui-se que a qualidade das 

águas do Rio Jaboatão, viola os padrões estabelecidos pela Legislação CONAMA nº 357 para a Classe 2, para os 

seguintes parâmetros: DBO e fósforo. As intervenções para construção da barragem não foram significativas. 

 A riqueza de espécies fitoplanctônicas (19 táxons) é considerada baixa, quando comparados com outros estudos 

similares. Isto reflete um ambiente impactado por ações antrópicas. O gênero Microcystis sp., considerado 

potencialmente produtor de cianotoxinas, foi considerado dominante, mas com concentrações dentro da faixa 

permitida. No entanto, com a mudança de ambiente lótico para lêntico, aliado a elevadas concentrações de 

fósforo, podem aumentar a densidade a números preocupantes. 

 Em relação às macrófitas aquáticas, entre os dois momentos do estudo, foram observados diferenças na 

diversidade. A comunidade de macrófitas aquáticas apresentou uma riqueza de espécies baixa, assim como em 

2011. É importante destacar a presença da espécie Egeria densa por se tratar de uma espécie invasora, que, 

dependendo da densidade, podem influenciar negativamente a saúde do ambiente. A mudança de um sistema 

lótico para um sistema lêntico poderá induzir o seu desenvolvimento. 

 Em relação ao zooplâncton, a presença de larvas se insetos pode explicar a baixa diversidade e a ausência de 

outros organismos comumente encontrados em amostras de zooplâncton, uma vez que estas larvas são 

classificadas como predadores do zooplâncton.  Os macroinvertebrados bentônicos apresentaram uma perda de 

riqueza de espécies, o que pode ser um reflexo das intervenções antrópicas na área estudada. 

 A ictiofauna local apresentou-se semelhante àquela descrita no EIA Engenho Pereira, em 2011. Apesar de 

apresentar baixa riqueza de espécies e baixa diversidade, a ausência de espécies exóticas como a Tilápia, sugere 

uma comunidade nativa ainda equilibrada e possibilidade de recolonização. 
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Abstract 
The submedium São Francisco River, located on Brazi’s Northeastern is a major center producers and exporters of 

fruits from Brazil. The agricultural system deployed in the region demand a review of their impact on the 

environment, especially in soil and water due to intensive use of pesticides. This work presents a Geographic 

Information System used for natural vulnerability mapping of agricultural soils from Petrolina, PE, Brazil, to 

pesticide contamination. For that, for considering this aspect as types, potential hydraulic conductivity of soils and 

slope of the terrorist, associated with properties physico-chemical pesticides in samples of applicants from diverse 

cultures collected in the region during the years 2009, 2010 and 2011. The study revealed areas with high potential 

to pesticide contamination suffering leaching, especially Azoxystrobin, Boscalid, Carbendazim, Dimethomorph, 

fenarimol, Methomyl, Myclobutanil and Thiamethoxam. On the other hand, compounds like Cyproconazole, 

Difenoconazole (1,2), and Tebuconazole Propargite showed high potential for contamination of surface water, 

inferring on the precautionary use of leachable pesticides in the region, which should be avoided in soils with high 

hydraulic drainage as well as in soils relative slope. The combination of spatial data on soil type, potential hydraulic 

conductivity and slope with the physical and chemical properties of pesticides showed that it is possible to identify, 

in a preliminary way, vuneraveis to contamination by pesticides different areas, serving as subsidies for more 

rational practices pesticide use in the region. 
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Resumo 
O submédio do rio São Francisco, localizado no Nordeste do Brasil, é um dos principais polos produtores e 

exportadores de frutas do Brasil. O sistema agrícola implantado nessa região demanda uma avaliação de seu impacto 

no meio ambiente, notadamente no solo e na água, devido ao uso intensivo de agrotóxicos. Neste trabalho um 

Sistema de Informações Geográficas foi utilizado para mapear a vulnerabilidade de regiões agrícolas de Petrolina-

PE, Brasil, à contaminação por agrotóxicos, considerando para isso aspectos como tipos e potencial de condutividade 

hidráulica dos solos, e declividade do terro, associados às propriedades físico-químicas de agrotóxicos recorrentes de 

amostras de diversas culturas desenvolvidas na região entre 2009 e 2011. O estudo identificou áreas com alto 

potencial de contaminação para agrotóxicos que sofrem lixiviação, com destaque para Azoxistrobina, Boscalide, 

Carbendazim, Dimethomorph, Fenarimol, Metomil, Miclobutanil e Thiamethoxam. Por outro lado, compostos como 

Cyproconazole, Difenoconazol (1,2), Propargite e Tebuconazole apresentaram alto potencial de contaminação às 

águas superficiais, inferindo sobre a precaução do uso de agrotóxicos lixiviáveis na região, os quais devem ser 

evitados em solos de alta drenagem hidráulica, bem como em solos de relativa declividade. A combinação de dados 

espaciais sobre tipo de solos, potencial de condutividade hidráulica e declividade com as propriedades físicas e 

químicas dos agrotóxicos mostrou que é possível apontar, de forma preliminar, áreas vuneraveis à contaminação por 

diferentes agrotóxicos, servindo como subsídio para práticas mais racionais do uso de agrotóxicos na região. 

 
Palabras chave: contaminação ambiental, sistema de informações geográficas, solo, pesticidas, vulnerabilidade ambiental. 

 

 

Introdução 

 

A região do submédio do rio São Francisco, localizado na porção Oeste dos estados de Pernambuco e Bahia, nos 

últimos 40 anos, vem sendo alvo de grandes investimentos públicos voltados à agricultura irrigada. Esses 

investimentos geraram intensos impactos socioeconômicos, viabilizando o desenvolvimento da agricultura irrigada 

nessa microrregião, tornando os municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-Ba, os principais centros produtores de frutas 

do Brasil. A diversidade de culturas agrícolas e o quantitativo anual produzido nessas regiões permite inferir sobre o 

uso intensivo de agrotóxicos, justificando uma avaliação da vulnerabilidade natural dos solos nessa região a 

contaminação por agrotóxicos. Os efeitos decorrentes da aplicação de agrotóxicos nessa região tem sido amplamento 

estudados (Bedor et al., 2007; Silva et al., 2011; Silva-Matos et al., 2014), entretanto estudos sobre a vulnerabilidade 

dos ambientes solo/água frente ao emprego dessas substâncias ainda se faz necessário. Os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), considerados por muitos como excelentes ferramentas de gestão e utilizados para tomadas de 

decisão, podem ser aplicados em diversas áreas asociados ao planejamento regional e urbano, análises espaciais, 

biologia, planejamento de obras (edificações), proteção do meio ambiente e da natureza, administração de endereços, 

estatística, uso do solo, hidrologia, climatologia, meteorologia, transporte, irrigação, mineração, geologia, medicina, 

manejo florestal e de recursos naturais, entre outros. Devido ao amplo espectro de aplicação, vários trabalhos de 

integração entre SIG e modelos ambientais têm sido reportados para avaliação ambiental à contaminação por 

agrotóxico (Sinkevich Jr. et al., 2002; Kamińska et al., 2004; Akbar et al., 2011). 

 

Considerando que na região do submédio do rio São Francisco, especializada na produção irrigada de uva e manga 

para exportação, o sistema de produção integrada implantado privilegia o uso correto e seguro de agrotóxicos, a 

demanda por uma avaliação dos possiveis impacto sob o  meio ambiente, notadamente no solo e na água é 

importante. Assim, baseado na coexistência espacial de fatores relevantes como aspectos físicos dos compartimentos 

solo e água, destacando-se tipos de solo, potencial de condutividade hidráulica e % de declividade do terreno, 

associados as propriedades físico-químicas dos agrotóxicos, recorrentes em amostras de diversas culturas coletadas 

em Petrolina, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, este trabalho apresenta uma alternativa baseada na utilização de 

um SIG para avaliação da vulnerabilidade de solos de áreas agrícolas de Petrolina-PE, Brasil, à contaminação por 

agrotóxicos.  

 

Material e métodos 

Local de estudo 

O Município de Petrolina, 09º23‟35‟‟S e 40º30‟27‟‟W, situa-se no Sertão do São Francisco, Estado de Pernambuco, 

nordeste brasileiro. Distando 722 km da capital Pernambucana (Recife), Petrolina possui uma área de 4.756,8 km², 
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sendo sua principal atividade econômica a agricultura, com cultivo de fruteiras para exportação como uva, manga, 

goiaba, coco-da-baía e banana, além de hortaliças, milho e feijão, o quais são favorecidos por  projetos de irrigação 

(Silva, 2009).  Segundo a classificação de Köeppen, o clima de Petrolina é do tipo BSwh‟, o que corresponde a uma 

região Tropical Semi-Árido, com chuvas de verão, de janeiro a abril, onde a precipitação média anual é de 431,8 

mm. 

 

Material de estudo 

Optou-se neste trabalho por avaliar as regiões vulneráveis à contaminação por agrotóxicos, levando-se em 

consideração que tal conceito não implica necessariamente em contaminação dos ambientes, mas que se constitue de 

“a porta da frente” para difusão de substâncias potencialmente contaminantes. Assim, para este trabalho foram 

coletados dados de análise de resíduos de agrotóxico das principais matrizes de frutas produzidas em Petrolina entre 

os anos de 2009 e 2011, tais como goiaba, uva, acerola, cebola, manga, maracujá, graviola, banana e mamão. 

 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

As informações sobre os tipos de solos existentes no município de Petrolina em termos de condutividade hidráulica e 

% de declividade são fundamentais pois traduzem as características necessárias ao posterior estudo da 

vulnerabilidade natural do solo à contaminação de agrotóxicos por infiltração ou por escoamento superficial. 

Utilizando o ArcGIS
®
 foram gerados mapas temáticos para espacializar o tipo solo, % declividade e condutividade 

hidráulica dos terrenos do município de Petrolina, na escala 1:500.000, compilados a partir das bases da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Secretaria de Recursos Hidricos e Energeticos do Estado de 

Permnabuco, atual Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica 

(IBGE). O sistema de coordenada e projeção adotados neste trabalho foi a Projeção Universal Transversa de 

Mercator – UTM, Datum SIRGAS 2000 – Fuso 24S. Para o mapa do % declividade foi utilizado um modelo digital 

do terreno obtido do SRTM (Missão Topográfica Radar SHUTTLE) disponibilizado pela Unidade de Geoinformação 

do Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP. Com auxílio do ArcGIS
® 

foram inseridas informações sobre a 

condutividade hidráulica de cada tipo de solo do município. Para o mapa de % de declividade foi utilizada a 

ferramenta slope que constitui o Spatial Analyst Tools. Após a geração do mapa do % de declividade, foram 

categorizados intervalos baseados na análise de Barbalho e Campos (2010).. 

 

Vunerabilidade dos solos à contaminação devido à Infiltração e Escoamento superficial 

É possível mensurar a tendência de drenagem das águas a partir da combinação de algumas informações sobre o 

solo. Esse comportamento traduzirá na maior ou menor tendência de proteção, por parte do solo, ao lençol freático. 

Barbalho e Campos (2010) propõem uma categorização das classes de solos e seus potenciais de condutividade 

Hidráulica (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Classes de condutividade hidráulica dos solos 

Classes de Condutividade Hidráulica 

(Valores em kV - Ordem de Grandeza em m/s) 
Classes ou Associações de Solo 

Muito Alta - > 1O
-3

 Neossolos Quartzarênicos 

Alta - 1O
-3

 a 10
-5

 Latossolos 

Média – 10
-6

 Argissolos, Nitossolos 

Baixa – 10
-7

 a 10
-8

 Cambissolos, Plintossolos, Neossolos Litólicos, e Gleissolos. 

 

 

Gomes, Spadotto e Pessoa (2002) sugeriram uma metodologia em que pode-se estimar áreas de maior potencial de 

contaminação por agrotóxicos, levando-se em consideração a condutividade hidráulica dos solos (Tabela 2) e o % de 

declividade do terreno (Tabela 3) e por consequência o sua capacidade de cotaminação aos lençois fráticos. Assim 

sendo, pode-se inferir e construir perfis de contaminação frente a água subterrânea, água superficial e solo. 
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Tabela 2. Condutividade hidráulica estimada dos principais solos agrícolas brasileiros, considerando as classes de 

1°, 2° e 3° níveis categóricos, em função da textura, estrutura, estabilidade de agregados e profundidade do solo. 

Classe de Solo 
Textura 

Dominante 

Estrutura 

Dominante 

EstabiIidade 

de 

Agregados 

Profundidade  
Condutividade 

Hidráulica 

Latossolos Vermelhos, 

Eutroférricos, 

Distroférricos, 

Aluminoférricos, 

Eutróficos e Distróficos 

Argilosa 
Blocos sub- 

angulares 
Estável Profundo Alta 

Argilo-Arenosa Granular Pouco Estável Profundo Média 

Arenosa Granular Pouco Estável Profundo Média 

Latossolos Vermelho-

Amarelos, Acriféricos, ‟ 

cricos. Distroférricos, 

Distróficos e Eutróficos 

Argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável Profundo Alta 

Argilo-Arenosa Granular Pouco Estável Profundo Média/Alta 

Arenosa Granular Instável Profundo Alta 

Latossolos Amarelos 

Acriférricos, „ cricos, 

Distroférricos, 

Distróficos e Eutróficos 

Argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável Profundo Média 

Argilo-Arenosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável Profundo Média 

Arenosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável Profundo Média 

Nitossolos Vermelhos 

Distroféricos e 

Eutroférricos 

Argilosa 
Blocos 

angulares 
Estável 

Relativamente 

Pouco 

Profundo 

Alta 

Argissolos Vermelhos 

Eutroférricos, Distróficos 

e Eutróficos 

Argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável 

Pouco 

Profundo 
Média 

Argilo-Arenosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável 

Pouco 

Profundo 
Média 

Argissolos Vermelho-

Amarelas Eutróficos, 

Distróficos, Alumínicos 

Argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável 

Pouco 

Profundo 
Média 

Areno-argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável 

Pouco 

Profundo 
Média/Baixa 

Argissolos Amarelos 

Distróficos e Eutróficos 

Argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável 

Pouco 

Profundo 
Média/Baixa 

Areno-argilosa 
Blocos sub-

angulares 
Estável 

Pouco 

Profundo 
Média 

 

Tabela 3. Potencial de infiltração em relação a declividade e à condutividade hidráulica 

Condutividade 

Hidraulica 

Declividade 

Baixa (0-6%) Suave (6-12%) Moderada (12-18%) Alta (18-45%) 

Potencial de infiltração 

Baixa Médio Baixo Baixo Baixo 

Média Alto Médio Baixo Baixo 

Alta Alto Alto Médio Baixo 

Muito Alta Alto Alto Alto Médio 

Condutividade 

Hidraulica 

Declividade 

Baixa (0-6%) Suave (6-12%) Moderada (12-18%) Alta (18-45%) 

Potencial de escoamento superficial 

Baixa Médio Alto Alto Alto 

Média Baixo Médio Alto Alto 

Alta Baixo Baixo Médio Alto 

Muito Alta Baixo Baixo Baixa Médio 
Fonte: Adaptado de Barbalho e Campos (2010) 
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A combinação de informações sobre a condutividade hidráulica, porosidade e % de declividade do solo podem 

informar o potencial de infiltração ou mesmo o potencial de escoamento do solo. Como consequência é possível 

sugerir áreas com maior ou menor vulnerabilidade de contaminação por infiltração ou por escoamento superficial. A 

partir de dados subsidiados de Gomes (1996) e Gomes et al. (2002) foi fossivel construir perfis de contaminação 

frente a água subterrânea, água superficial e solo (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Classificação da vulnerabilidade das terras à contaminação 

Declividade do 

Terreno 
Condutividade 

Potencial de 

Infiltração 

Potencial de 

Escoamento 

Vulnerabilidade 

das Terras 

Baixa Muito Alta Alto Baixo Muito Afta 

Baixa Alta Alto Baixo Alta 

Baixa Média Alto Médio Moderada 

Baixa Baixa Médio Baixo Baixa 

Suave Muito Alta Alto Baixo Muito Afta 

Suave Alta Alto Baixo Alta 

Suave Média Médio Médio Moderada 

Suave Baixa Baixo Baixo Baixa 

Moderada Muito Alta Alta Baixo Muito Afta 

Moderada Alta Médio Médio Alta 

Moderada Moderada Baixo Médio Moderada 

Moderada Baixa Baixo Baixo Baixa 

Alta Muito Alta Médio Médio Moderada 

Alta Alta Baixo Médio Moderada 

Alta Moderada Baixo Alto Baixa 

Alta Baixa Baixo Alto Baixa 
Fonte: Adaptado de Gomes (1996) e Gomes et al. (2002) 

 

 

Do cruzamnento de informações físicas com os tipos de solo presentes no município de Petrolina pôde-se estimar o 

potencial de vulnerabilidade desses em relação aos perfis de contaminação aos agrotóxicos. Vários exemplos de 

perfis de solos foram classificados no estudo proposto por Gomes, Spadotto e Pessoa (2002), através da 

vulnerablidade de contaminação, e serviram de base para a avaliação dos solos estudados em Petrolina (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Classificação da vulnerabilidade dos solos em função da  condutividade hidráulica, declividade do terreno, 

potenciais de infiltração, escoamento superficial da água e profundidade do lençol freático 

Classe de 

Solo 

Condutividade 

Hidráulica 

Declividade 

do Terreno 

Potencial 

de 

Infiltração  

Potencial de 

Escoamento 

Profundidade 

Lençol 

Freático* 

Vulnerabilidade 

LVE, 

LVD, 

LVA, LVE 

e LVD 

Média Suave Médio Médio 

Profundo a 

muito 

profundo 

Média 

NVEL Média Acentuada Médio Médio Profundo Média 

LVDP Alta Suave Médio/Alto Médio/Baixo Profundo Média/Alta 

LVADP Média Suave Médio Médio Profundo Média 

NQ Alta Suave Alto Baixo 

Profundo a 

muito 

profundo 

Alta 

LVE = Latossolos Vermelhos Eutroférricos, LVD = Latossolos Vermelhos Distroférricos, LVA = Latossolos Vermelhos 

Aluminoférricos, LVE = Latossolos Vermelhos Eutroficos, LVD = Latossolos Vermelhos Distróficos, LVDP = Latossolos 

Vermelhos Distróficos psamticos, LV-ADP = Latossolos Vermelho-Amarelo Distróficos planticos, NVEL = Nitossolos 

Vermelhos Eutroférricos latossólicos, NQ = Neossolo Quartzarico. 
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Resultados e discussão 

 

As principais classes pedológicas encontradas em Petrolina foram Latossolos, Solos Podzólicos (Argissolos, 

Alissolos, Luvissolos e Plintossolos), Vertissolos, Cambissolos, Neossolos Quartzarênticos (Areias Quartzosas). 

Dentre os quais, os solos Vertissolos, Cambissolos-Vérticos, Podzólicos rasos e pouco profundos e Planossolos 

destacam-se pelas suas drenabilidades pobres (SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                 (b)     

Figura 1: Tipos de solos (a) e distribuição dos recursos hídricos (b) do município de Petrolina 

 

 

Os tipos de solo e os recursos hídricos encontrados subsidiaram importantes informações sobre os diferentes 

potenciais de escoamento e drenagem do terreno. A Figura 2a revela que a maioria dos solos em Petrolina, em 

laranja, apresentou um potencial de condutividade hidráulica médio o que levou a categorizar a região com uma 

vunerabilidade média à contaminação de os recursos hídricos subterrâneos. As regiões em amarelo apresentam 

menor potencial de infiltração e, portanto, seriam solos mais protegidos, isto é, que não oferecem grande risco à 

contaminação aos recursos hídricos subterrâneos. Os solos das regiões mais ao sul (vermelho) estariam mais 

vulneráveis ao comportamento de drenagem. 

 

Outro aspecto relacionado ao potencial de contaminação de aqüíferos subterrâneos por contaminantes, a exemplo dos 

agrotóxicos, é o % de declividade do terreno, o qual pode estimar a tendência de transporte dos agrotóxicos da água 

ao longo solo, e por consequência sua difusão nos corpos hídricos. A Figura 2b mostra a relação dos solos do 

município de Petrolina em termos de sua declividade. A partir do referencial (Barbalho e Campos, 2010) foi possível 

apontar quatro categorias de declividades de solo nessa região: a) baixa (0 a 6%); b) suave (6 a 12%); c) moderada 

(12 a 18%); e d) alta (18 a 45%). Essa última categoria foi tomada sem interesse, pois embora tenham um alto 

potencial para contaminação, neste estudo não fariam diferença já que os mesmos dificilmente seriam destinados a 

práticas agrícolas. Os parâmetros utilizados para a criação de critérios de avaliação da vulnerabilidade de solos em 

termos de contaminação mostrou a existência de solos mais vulneráveis à contaminação por infiltração e por 

escoamento superficial.  
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(a)                                                                                        (b)  

 

Figura 2: Potencial de Condutividade Hidráulica (a) e espacialização da declividade dos terrenos (b) de Petrolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 

Figura 3: Regiões com potencial de contaminação por infiltração (a) e escoamento superficial (b) em Petrolina-PE 

 



8 

 

A combinação de informações de declividade do solo, tipo e condutividade hidráulica permitiram categorizar regiões 

com alto, baixo e médio potencial de contaminação aos recursos hídricos subterrâneos por infiltração e por 

escoamento superficial (águas superficiais) (Figura 3). Solos com alta condutividade hidráulica associada a uma 

baixa declividade do terreno resultarão em alto potencial de infiltração, bem como solos com baixa condutividade 

hidráulica combinada com alta declividade resultarão em um baixo potencial de infiltração e, portanto dificilmente 

atingirão o lençol freático. Outro aspecto considerado foi o potencial de escoamento superficial das águas, entendido 

como o potencial de contaminação de águas superficiais. O solo que apresentou uma baixa condutividade hidráulica 

associada a uma alta declividade apresentou um alto potencial de escoamento superficial, favorecendo a difusão de 

contaminantes para rios, córregos, açudes etc. Como consequência a associação de solos de alto potencial hidráulico 

com baixa declividade resultou em solo de baixo potencial de contaminação por escoamento superficial. 

 

As regiões do municipio de Petrolina com alto potencial de infiltração são vulneráveis a compostos como 

Azoxistrobina, Boscalide, Carbendazim, Dimetomorfe, Fenarimol, Metomil, Miclobutanil e Tiametoxam. Solos com 

baixa condutividade hidráulica associada a terrenos com grandes declividades exibem um perfil de alto potencial de 

escoamento superficial, transportando a água e por consequência os agrotóxicos solubilizados. Nas regiões com altos 

potenciais de escoamento superficial estão vulneraveis aos agrotóxicos: Cyproconazole, Difenoconazole (1,2), 

Propargit e Tebuconazole, sugerindo a difusã odos mesmos para os corpos hídricos.  

 

 

Conclusões e considerações finais 

 

A simples presença dos agrotóxicos nas frutas não significa que haja contaminação local em termos dos recursos 

naturais, mas podem ser tomadas parâmetro indicativo. A combinação dos dados de vulnerabilidade dos solos com as 

propriedades dos agrotóxicos evidencia que é possível apontar, de forma preliminar, regiões de contaminação para 

diferentes agrotóxicos. A combinação de dados espaciais com propriedades químicas pode apontar para práticas mais 

racionais onde cultura/ambiente/agrotóxico devem ser pensados com um conjunto. Tais aspectos incorporados as 

práticas agrícolas podem gerar atividades mais racionais em que determinados tipos de agrotóxicos, potencialmente 

contaminantes poderiam ser substituídos de acordo com a geografia da região. 
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Abstract 

The market places are a vital link in the reception, distribution of food and grocery for the cities, in which is relevant  

a public environmental management  that incorporate strategies for the planning and management, considering the 

influence of the activities carried out there for food security and quality of life of the population. The above situation 

is not given to many towns of the Colombian Caribbean coast; therefore, is taken as a case study the city of 

Monteria, where the market places have deficiencies in the administrative structure and the provision of public 

services, influencing negatively on the environment and the deteriorating quality of foods. From the determination of 

the operating conditions of the market places of the city of Monteria and environmental issues arising therefrom; a 

set of guidelines for the integrated management of market places considering them as part of a system of food 

distribution and marketing are proposed. Comprehensive management marketplaces incorporates environmental 

actions that in a coordinate way  will aim to make good use of the territory over which they have incidence Looking 

for continuous improvement where the variables that generate negative impacts to the biophysical and anthropic  

system are minimized. 

 
Key Words: Marketplaces, public environmental management, Integrated Management. 
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Resumen 

Las plazas de mercado son un eslabón fundamental en la recepción, distribución de alimentos y abarrotes para las 

ciudades; en las cuales, es relevante una gestión ambiental pública que incorporen estrategias de planeación y 

manejo, considerando la influencia de las actividades allí desarrolladas para la seguridad alimentaria y la calidad de 

vida de la población. La situación anterior está dada para muchos centros poblados de la costa caribe colombiana; 

por lo cual, se toma como caso de estudio la ciudad de Montería, donde las plazas de mercado  presentan deficiencias 

en la estructura administrativa y la prestación de los servicios públicos, influyendo de manera negativa sobre el 

ambiente y deteriorando la calidad de los alimentos. A partir de la determinación de las condiciones de 

funcionamiento de las plazas de mercado de la ciudad de Montería y las problemáticas ambientales derivadas de las 

mismas; se proponen un conjunto de lineamientos para la gestión integral de plazas de mercado considerándolas 

como parte de un sistema de distribución y comercialización de alimentos. La gestión integral para plazas de 

mercado, incorpora acciones ambientales que de manera coordinada estarán encaminadas a hacer un buen uso del 

territorio sobre el cual tienen incidencia, buscando un mejoramiento continuo donde las variables que generan 

impactos negativos al sistema biofísico y antrópico sean minimizadas. 

 
Palabras clave: Gestión ambiental pública, plazas de mercado, gestión integral. 

 

 

Introducción  

 

Los centros de recepción, distribución de alimentos y abarrotes en la ciudad, son uno de los componentes de los 

Sistemas de Abastecimiento y Distribución de Alimentos- SADA, donde tiene lugar un intercambio entre 

productores y consumidores e intervienen diversos actores sociales tales como: agricultores o productores, 

acopiadores, importadores, transportadores, procesadores, comisionistas, vendedores, proveedores de servicios, 

instituciones públicas, asociaciones privadas, entre otros (Argenti & Marocchino, 2007). Entendiéndose recepción y 

distribución como la dinámica de acopio, distribución, flujos y estrategias de comercialización para diferentes tipos 

de productos. 

 

La dinámica de los sitios destinados para la comercialización de abastos y alimentos al interior de los centros 

poblados ha ido evolucionando, con la dinámica de crecimiento de las ciudades, nuevas necesidades y las cambiantes 

concepciones de desarrollo urbano. En américa latina, las plazas centrales de las poblaciones fueron uno de los 

primeros lugares destinados para el comercio de alimentos, posteriormente surgieron los mercados públicos cerrados, 

mercados especializados y las centrales de abasto (Frigerio & Schuetz, 2001); paralelo a los cuales, se fueron 

desarrollando otras formas de distribución de alimentos como ventas ambulantes, tiendas de autoservicio y 

supermercados. Este trabajo tiene como eje las plazas de mercado sur y centro de la ciudad de Montería, Colombia, 

las cuales actúan como centro de recepción y distribución de alimentos; sin embargo, presentan marcadas 

deficiencias a nivel administrativo, sanitario y ambiental relacionadas con el acceso a  los servicios públicos (acceso 

al agua potable, disposición de aguas residuales, disposición de residuos sólidos, drenaje de aguas lluvias, suministro 

de energía), invasión del espacio público, salud ocupacional y seguridad industrial, y la  manipulación de alimentos.  

 

Las falencias identificadas en las plazas tienen sus raíces en la gestión ambiental pública, situación que se refleja en 

otros de centros de recepción y distribución de alimentos de la costa caribe colombiana.  Existiendo una relación con 

el uso poco eficiente o nulo de las estrategias previstas para la incorporación de la dimensión ambiental en la 

planeación regional, denotado en las diferentes problemáticas ambientales de la región; requiriéndose que los entes 

territoriales prioricen la planificación ambiental, estructurando de manera sistémica las funciones y competencias 

ambientales, precisando en la solución de las problemáticas ambientales locales. La relevancia de esta investigación 

es la estructuración de los lineamientos que propendan por el manejo integral de las plazas de mercado, la 

coordinación participativa de las acciones ambientales conforme las competencias específicas de cada actor social, 

económico y político, generando compromisos auto impartidos que viabilicen la puesta en marcha de las diferentes 

acciones. Se pretende estructurar una gestión ambiental donde confluyan entidades y actores sociales, sin con ello 

confundir las competencias gubernamentales y la gestión conjunta, concordantes con las responsabilidades 

establecidas por la normatividad. 
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Introduciendo en el marco de la gestión ambiental publica el concepto de gestión integral de mercados públicos,  

conceptualizada como la planeación, ejecución y control de un conjunto de procedimientos y acciones que permita la 

operatividad de los mercados garantizando condiciones de salubridad, oferta, buenas prácticas de manipulación e 

higiene y la minimización de impactos ambientales negativos. En este marco de ideas, este objetivo requiere contar 

con un sistema de gestión integral para plazas que corresponde a las acciones ambientales que de manera coordinada 

estarán encaminadas a hacer un buen uso del territorio, sobre el cual tienen incidencia los mercados públicos de la 

ciudad de Montería, buscando un mejoramiento continuo donde las variables que generan impactos negativos al 

sistema biofísico y antrópico sean minimizadas. 

 

 

Metodología  

 

El desarrollo de esta investigación, según la naturaleza de sus objetivos, corresponde a una de tipo descriptivo, 

explicativo y propositivo; debido a que se describe en todos sus componentes principales la realidad de las plazas de 

mercado, se encuentran las causas del problema que dio origen al escenario descrito, y finalmente se proponen una 

alternativa de solución. Se trabajó a partir de la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, para la 

recolección de la información primaria que permitieron el conocimiento de las diferentes dinámicas presentadas en el 

objeto de estudio, desarrollados a partir de técnicas e instrumentos de investigación tales como: matrices y 

entrevistas semi-estructuradas.  

 

Con el propósito de estructurar los lineamientos de gestión integral, se determinaron las condiciones de 

funcionamiento de las plazas de mercado de la ciudad de Montería en términos de gestión pública ambiental, 

considerando los aspectos de abasto, administrativos, ambientales, sanitarios y socioeconómicos”, para lo cual se 

plantearon tres fases a saber: caracterización de las plazas, identificación de su dinámica de operación, y análisis de 

la información y determinación de las condiciones de funcionamiento.  

 

Así mismo, se identificaron las problemáticas ambientales derivadas del funcionamiento de las plazas de mercado de 

la ciudad de Montería, para lo cual se establecieron 4 fases a saber: la primera, correspondiente al diseño del 

instrumento metodológico; la segunda, correspondió a la aplicación del instrumento en la cual se realizó la selección 

del corpus y el diligenciamiento del instrumento; la tercera, análisis e interpretación de la información. Finalmente, 

se realizó una contrastación y validación de la información con los actores sociales representativos en las dos plazas 

de mercado. Las 9 dimensiones analizadas en el instrumento corresponden a: infraestructura/instalaciones, servicios 

públicos, manejo del espacio, residuos sólidos, gestión administrativa, riesgo psicosocial/salud ocupacional, calidad 

de aire, higiene.  

 

Por último, se estructuraron los lineamientos para la gestión integral de las plazas de mercado en términos de  

fortalecimiento de la gestión pública municipal, fortalecimiento administrativo, gestión integral de los residuos 

sólidos, instalaciones e infraestructura,  aprovisionamiento de servicios públicos, seguridad y salud ocupacional,  

higiene y manipulación de alimentos,  fortalecimiento empresarial y de la identidad corporativa.  

 

 

Resultados  

 

La propuesta de gestión integral de mercados públicos se ha conceptualizado con base en la normatividad ambiental 

colombiana y contiene los siguientes elementos articuladores: 

 

Fortalecimiento de la gestión pública municipal.  

En la figura 1 se presenta una propuesta del modelo de sinergia entre los actores. 
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Figura 1. Modelo propuesto de coordinación interinstitucional.   

 

 

Este componente deberá propender por fortalecer los procesos de gobernanza y de coordinación interinstitucional.  

La Gobernanza tiene como objetivo dinamizar el proceso de gestión a partir del empoderamiento de los actores e 

implementación de mecanismos de coordinación (Climate Regions, 2012). Para la Coordinación interinstitucional, se 

deberá construir un comité de evaluación a la gestión integral de las plazas de mercado, constituido por el alcalde o 

su delegado, un representante de los comerciantes, un representante del gremio de transportadores, un representante 

de la administración delegada, secretario de gobierno y un representante de la veeduría ciudadana.  

 

Fortalecimiento administrativo.  

Contempla la gestión administrativa de las plazas en términos de documentación de procesos, comunicación 

comercial e interna, atención quejas y reclamos, ocupación del espacio público y áreas comunes, horarios de 

operación, cobro y actualización de la cartera, y responsabilidad social empresarial- en locales o colmenas. 

 

La documentación de procesos y procedimientos busca generar mayor competitividad representada en el 

aseguramiento de la calidad de las actividades y considerando los parámetros de manipulación de alimentos; por 

ende, como mínimo se deberán documentarse los aspectos de cargue y descargue de mercancía, transporte interno de 

mercancías, manipulación de lácteos, higiene y manipulación de cárnicos, verduras, granos, tubérculos y limpieza y 

desinfección por tipo de local. 

 

La comunicación comercial e interna a través de las asociaciones, cooperativas de comerciantes de los mercados y/o 

el ente gestor, se recomienda adelantar para el fortalecimiento comercial el cual se deberá promover a través de 

campañas en cadenas de televisión y radio, campañas de promoción de productos de temporada en días concretos de 

la semana con objeto de fidelizar clientes habituales, promocionar en fechas específicas como navidad, semana santa, 

día de reyes, festividades locales, etc. La atención de quejas y reclamos, es fundamental para mantener la fidelización 

de los clientes y se debe incorporar como parte de la comunicación con los clientes y para evaluación de la calidad de 

los servicios. 

 

Ocupación del espacio público o las zonas de uso común, debe evitarse por vendedores informales; para lo cual, 

deberán reubicarse los comerciantes acordes a cada caso, realizando campañas de socialización en donde se 

expongan los alcance del proyecto y propiciar el desalojo pacífico de los comerciantes informales.  

 

Las zonas de parqueo, deberán estar ubicadas en zonas cercanas al mercado, no deben estar a más de 75 metros de 

las entradas, se recomienda utilizar árboles para atenuar los impactos visuales negativos, se deben ubicar líneas 

visibles de división y señalización, garantizar vías en buen estado, localizar las entradas y las salidas lejos de 
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intersecciones ocupadas, la relación de área deberá estar dada de 24 metros cuadrados por vehículo, y se recomienda 

mantener el radio de vuelta del encintado de estacionamiento de una entrada o de la salida en por lo menos 4 metros. 

Para las zonas de cargue y descargue de mercancías, se deberán establecer áreas exclusivas para las mismas, 

debidamente señalizadas y adecuadas con rampas; además, límites en la capacidad de carga y descargas, así como 

horarios de operación. Considerando el contexto de la ciudad de Montería, la capacidad de carga no deberá ser 

mayor de una tonelada, no podrán ingresar o permanecer en las bahías de parque de las Plazas de Mercado, después 

de las 09:00 horas.  

 

Gestión de los residuos sólidos ordinarios.  

Corresponde al conjunto de acciones que deberán estar articuladas al plan de gestión de residuos sólidos ordinario 

del municipio, considerando las plazas como zonas comerciales de alta generación. El esquema interno se concibe 

con responsabilidades individuales y conjuntas a los generadores- comerciantes, como se esquematiza en la figura 2. 

Generación  de 

residuos sólidos 

Clasificación en la 

fuente 

Almacenamiento y 

presentación en 

cada local

Recolección y 

trasporte interno 

selectivo

R. S No 
Aprovechables

R. S 
Aprovechables

R.S Orgánicos R.S Inorgánicos 
almacenamiento
y presentación en 
caja contenedora 

Recolección y 
Trasporte  E.S.P

Disposición Final
Relleno Sanitario 

Transporte 
selectivo 

Aprovechamiento 
y valorización 

Almacenamiento 
selectivo

Reducción y 
reutilización

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PLAZAS DE MERCADO DE MONTERIA 

 
Figura 2. Propuesta de gestión de los residuos sólidos ordinarios para las plazas de mercado de Montería. 

 

 

Instalaciones e infraestructura.   

Conciernen entre otros, aspectos de sectorización de las plazas de mercado, las con los cuales se pretende evitar 

contaminación en la manipulación de alimentos y facilitar la prestación de servicios complementarios, conforme lo 

establecido en la normatividad colombiana se proponen al menos cuatro zonas, las cuales se presentan en la tabla 1. 

 
Es fundamental dotar a los mercados y las diferentes zonas de los elementos de señalización para facilitar la 

movilidad interna y el proceso de compra. En efecto, se deberán instalar carteles o avisos, publicidad estática que 

indiquen la dirección de cada pabellón, entrada y salida del mercado, zona de parqueo, zona de carga y descarga, 

zona administrativa, baños, cajeros electrónicos, extintores. Los tipos de señales propuestos se encuentran 

estipulados en la 2. 

 
Otro aspecto relevante es la iluminación, la cual deberá ser suficiente para las actividades que se desarrollan, 

procurando maximizar el uso de la luz natural. En el caso de utilizar iluminación artificial, todas las bombillas, 

lámparas u otros elementos deben ser fluorescentes para optimizar la energía. La ubicación, cantidad y características 

de elementos debe obedecer al resultado de un estudio lumínico acorde las características de cada edificación.   

 



6 

 

Tabla 1: Requerimientos de infraestructura y de saneamiento para los establecimientos comerciales de los mercados 

públicos. 

Tipo de negocio Requisitos 

Expendio de productos 

cárnicos  

Conforme al Decreto 1500 de 2007 y Resolución 2905 de 2007 expedida por el 

Ministerio de la Protección Social. 

El establecimiento debe contar con los soportes que garanticen que la carne y los 

productos cárnicos comestibles provienen de plantas de beneficio autorizadas e 

inspeccionas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos – INVIMA.  

Expendio de vegetales como 

frutas, verduras, hortalizas 

A nivel general se tendrá en cuenta los principios establecidos en la Ley 9 de 

1979. 

Expendio de productos 

lácteos 

A nivel general se tendrá en cuenta los principios establecidos en la Ley 9 de 

1979. 

Expendio de animales de 

corral vivos  

A nivel general se tendrá en cuenta los principios establecidos en la ley 9 de 

1979. 

 

 

Tabla 2: Tipos de señales requeridas al interior de las plazas de mercado  

Tipo de señales Propósito 

Orientadoras  Sitúan al usuario en el entorno. (mapas, vistas esquemáticas, planos) 

Informativas  Información del lugar como horarios, productos, acontecimientos 

Direccionales  Muestran las zonas de circulación (flechas) 

Reguladoras  Exhiben normas de orden, como prohibiciones o advertencias 

Identificativas  Designan lugares o actividades 

Ornamentales  Adornan, realzan o embellecen el lugar 
(Universidad Nacional de Colombia, 2006) 

 

 

Referente a los aspectos locativos de las plazas de mercados, la distribución de espacios de los locales o colmenas 

que expenden alimentos frescos se considera optima entre 12 y 18 m
2
. Deben proveerse de servicio de agua segura 

para realizar las labores de limpieza y desinfección. La altura de los locales deberá ser superior a 2.5 m a fin de 

garantizar una adecuada ventilación e iluminación. La edificación de las plazas de mercado deberá estar diseñada y 

construida de manera que proteja los ambientes de comercialización, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades 

u otros contaminantes; así como, del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. Estructuralmente debe 

cumplir con la Norma Sismoresistente 2010 “NSR-10″, en general las paredes deben estar en buen estado, sin 

grietas, que permitan limpieza y lavado rutinario; los pisos deben ser en materiales duros, con pendiente para lavado, 

sin grietas; las puertas de acceso no deben tener una abertura superior a un cm entre estas y el piso. Los sistemas y 

estructuras de transporte de aguas lluvias y residuales deben estar en buen estado, permitir la evacuación inmediata; 

los servicios sanitarios deben mantenerse en buen estado, limpios y proveerse de los recursos requeridos para la 

higiene personal. El área de los pasillos y zonas comunes debe permitir la adecuada movilidad, contar con un área 

destinada para la realización de reuniones. Se deberá contar con los planos en planta y estructurales de la edificación.  

Aprovisionamiento de Servicios públicos. 

 Incorpora los aspectos de energías para elaboración de alimentos preparados, considerando que el uso de carbón y 

madera es generalizado y con el propósito de minimizar los impactos derivados de la generación de material 

partículado, se deberán utilizar energías alternas como la bioenergía derivada de los desechos orgánicos o el gas 

natural como energía para la preparación de los alimentos 

 

La prestación del servicio de Alcantarillado, debe optimizarse a fin de que las redes internas garanticen la evacuación 

de las aguas en el menor tiempo, la red funcione separada para aguas lluvias y residuales, se optimicen y dispongan 

nuevas trampas para la retención de sólidos con el propósito de evitar obstrucción en las tuberías. También, se deben 

disponer rejillas en los pisos para evitar obstrucción en las tuberías y disponer de trampas de grasas en la zona de 

expendio de cárnicos, lácteos y alimentos preparados. Se debe garantizar su limpieza y mantenimiento periódico.  
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El suministro de agua potable, se debe ajustar a lo estipulado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 

2007; no obstante, algunas consideraciones básicas son garantizar el suministro continuo de agua potable, contar con 

instalaciones hidráulicas en buen estado; circuitos sectorizados, con válvulas de control; contar con plano hidráulico; 

disponer de estructuras para el almacenamiento y reutilización de aguas lluvias; se deberá diseñar e implementar un 

programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

En el suministro de energía eléctrica debe garantizarse la continuidad del servicio, contar con planos eléctricos 

actualizados, las instalaciones deben estar señalizadas, aisladas y canalizadas, cada local deberá tener circuito 

independiente a fin de garantizar seguridad y se deberá formular un programa de ahorro y uso eficiente de la energía. 

 

Seguridad y salud ocupacional 

dentro de las acciones prioritarias es la elaboración de un panorama de factores de riesgos ampliado a todo el 

personal que frecuenta el mercado, afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado a las actividades 

comerciales del merado, realización de inspecciones periódicas de seguridad e higiene ocupacional, uso de elementos 

de seguridad y protección personal acordes con las actividades desempeñadas,  implementar programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y utensilios empleados, desarrollarse campañas de salud para 

personal vinculado a las actividades comerciales del mercado y familiares. 

 

Higiene y manipulación de alimentos 

Deberá asegurarse que durante la manipulación y conservación, los alimentos mantengan las características que los 

hacen aptos para el consumo humano, deberá preservarse su calidad, asegurando que su ingestión no represente 

riesgos biológicos, químicos o físicos para la salud humana; lo anterior encaminado a la seguridad alimentaria de la 

población mediante la calidad e inocuidad de los alimentos que consumen (Consejo Nacional de Política Económica 

Social, 2007).  Es relevante en este componente cuidar aspectos como: el transporte para impedir el deterioro y la 

descomposición de los alimentos, aplicando medidas como el control de la temperatura y la humedad; la higiene del 

manipulador deberán contar con los medios para que el personal encargado mantenga buenas condiciones de salud y 

una higiene personal idónea, disponiendo de los servicios de higiene adecuados para el personal, medios para lavarse 

y secarse las manos higiénicamente, sanitarios de diseño higiénico y vestuarios adecuados. Todo manipulador de 

alimentos deberá portar carnet otorgado por la secretaria de salud municipal o el ente delegado durante su 

permanencia en el mercado. El acondicionamiento y almacenamiento deberá proveerse condiciones de iluminación y 

temperatura adecuada para los alimentos, garantizando que las instalaciones faciliten la limpieza adecuada y prevenir 

el anidamiento de vectores o roedores. Se deberá controlar en general las condiciones sanitarias, los materiales 

introducidos para limitar el uso de plaguicidas. Periódicamente deberán realizarse campañas de fumigación. 

Mantener la limpieza de enseres y utensilios, y de las áreas de preparación de alimentos garantizando la inocuidad de 

los alimentos.  

 

Fortalecimiento empresarial y de la identidad corporativa, dentro de las acciones requeridas se debe hacer un 

fortalecimiento de la competitividad del comerciante, acompañados de un plan específico de apoyo, financiero y no 

financiero que permita el incremento de la productividad del negocio, atención satisfactoria a los clientes y expendio 

de productos de óptima calidad; estas acciones debe de ir dirigidas a propietarios y empleados.  En el caso de la 

ciudad de Montería requieren priorizarse estrategias de comercialización, gerenciamiento y administración de 

ingresos, higiene de los alimentos y manipulación en condiciones higiénicas, aspectos sociales. Se recomienda que 

dicha capacitaciones pueden realizarse en el marco de la educación formal e informal, generando convenios de 

trasferencia de conocimientos con entidades gubernamentales o universidades de la región. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

La gestión integral de plazas requiere articular desde el proceso de planeación el componente ambiental, 

administrativo, comercial, de instalaciones e infraestructura, que garanticen la calidad e inocuidad de alimentos 

expendidos y la minimización de los impactos ambientales negativos generados por su operación. 
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La entidad responsable del manejo de las plazas de mercado, para el caso de estudio de la ciudad de Montería es la 

Alcaldía municipal, requiere implementar mecanismos que articulen las visiones de los diferentes actores a diferentes 

niveles; en aras que las alternativas de solución implementadas sean eficaces o apropiadas para las particularidades 

de estos centros de abasto.    

 

El sistema de abastecimiento y distribución de alimentos, debe garantizar el acceso a una alimentación adecuada y 

suficiente, concordante con las políticas nacionales. Se requiere implementar procesos de gobernanza tendientes a 

fortalecer la gestión ambiental pública llevada a cabo por la Alcaldía Municipal, de forma tal que se mejoren los 

canales de comunicación entre las entidades y se lleguen a soluciones concertadas.  

 

La dinámica de funcionamiento de las plazas de mercado, debe ajustarse a requerimientos técnicos y normativos de 

carácter sanitario y ambiental, que propicie escenarios de competitividad frente a otros centros de comercialización 

de alimentos tales como los hipermercados y supermercados de la ciudad. 

 

Las problemáticas ambientales y sanitarias suscitadas en las plazas de mercado, requieren una estrategia que integre 

todas estas dimensiones y las articule de manera sistémica en aras de su mejoramiento a fin de que se superen las 

deficiencias de infraestructura, organizacionales, de prestación de servicios públicos, de manejo del espacio interno y 

externo, y de las particularidades de los diferentes actores.  

 

Los lineamientos propuestos permitirán constituir un sistema para la gestión integral de las plazas de mercado de la 

ciudad de Montería, fundamentado en la integralidad de saberes y constituido desde le coordinación y comunicación 

de las diferentes instituciones públicas y actores que tienen relación con la gestión de las plazas de mercado; el cual, 

deberá articularse al sistema de gestión ambiental municipal. 

 

A nivel nacional, se considera pertinente la expedición de un instrumento que contenga un conjunto de lineamientos 

claros para la gestión integral de las plazas, publicación que deberá ser concebida como una estrategia de 

modernización de las cadenas de abastecimiento frente a las externalidades presentes y futuras, ajeno a visiones 

sectoriales.  

 

La administración Municipal, debe fortalecer el talento humano mediante procesos de formación técnica tendientes a 

responder las necesidades específicas del manejo integral de las plazas.   

 

A nivel departamental, se requiere mayor efectividad en las acciones de vigilancia y control por parte de las 

entidades respectivas; así como, la continuidad en el ejercicio de las mismas.   
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Abstract 
The monitoring of erosion control covers various natural aspects, which are inserted in the analysis of the 

conditioning of the processes and mechanisms of stabilization of marginal slopes of the lake behind the dam. This 

experiment was undertaken at Pereira Engenho Dam, located in the Metropolitan Region of Recife, Pernambuco 

(Brazil). The goal is to identify areas suitable mechanisms of erosion. Date contour lines determined quotas for 

constructing topographic profiles, the slope on the shores of the lake downstream of the dam and soil physical 

properties. Both margins had a higher percentage of clay, followed by silt. Regarding the forms of relief, the right 

margin is steeper slopes, thus greater declivity of the slope observed in the left margin. Due to human interference in 

the area in question, as the future removal of the natural vegetation of the environment associated with the cutting of 

slopes, the right margin is the most conducive areas the installation of erosion and landslides. 
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Resumo 
O monitoramento de controle de erosão abrange vários aspectos naturais, os quais estão inseridos na análise dos 

condicionantes dos processos e mecanismos de estabilização das encostas marginais do lago a montante da 

barragem. Este monitoramento foi realizado na Barragem Engenho Pereira, localizada na Região Metropolitana do 

Recife, Pernambuco (Brasil). O objetivo é identificar as áreas propícias aos mecanismos dos processos erosivos. 

Dados de curvas de nível determinaram as cotas para a construção de perfis topográficos, a declividade nas margens 

do lago à jusante da barragem e propriedades físicas do solo. Ambas as margens apresentaram percentual maior de 

argila, seguido de silte. Em relação às formas de relevo, a margem direita tem encostas mais íngremes, portanto uma 

maior declividade do terreno do que a declividade observada na margem esquerda. Devido à interferência antrópica 

na área em questão, como a futura retirada da vegetação natural do ambiente, associados ao corte das encostas, a 

margem direita é a áreas mais propicias a instalação de processos erosivos e deslizamento.  

 
Palavras Chaves: Monitoramento de barragem, erosão. 

 

 

Introdução  

 

O estudo das formas de relevo e processos associados pode ser útil na ocorrência de processos erosivos que ocorrem 

nas encostas. As características físicas dos solos pertinentes na analise dos processos erosivos podem determinar as 

prováveis áreas à susceptibilidade aos mecanismos dos processos erosivos. Os sistemas naturais em face das 

intervenções humanas apresentam uma maior ou menor fragilidade em função de suas características genéticas. Os 

sistemas naturais mostravam-se em estado de equilíbrio dinâmico, até que a sociedade passou a intervir na 

apropriação dos recursos naturais (Ross, 2003 Apud Guerra e Marçal, 2010). Desde o surgimento do homem sobre a 

Terra, este tem provocado uma aceleração dos processos externos provocando a instabilidade e a ocorrência de danos 

ambientais, como por exemplo, grandes deslizamentos e instalação dos processos erosivos. As encostas ocupam a 

maior parte da superfície terrestre, em áreas erosivas a paisagem é quase inteiramente formada por encostas, com 

exceção dos fundos dos vales. Seu estudo é fundamental para a compreensão das paisagens, bem como para o 

controle da erosão dos solos (Guerra, 2011). 

 

A área de estudo está localizada no Rio Jaboatão, na localidade Engenho Pereira, distante aproximadamente 8 km da 

sede municipal de Moreno em Pernambuco, posicionado nas coordenadas geográficas 8°07’46” de latitude sul e 

35°09’14” de longitude oeste, na Região Metropolitana do Recife (EIA - 2011). O monitoramento tem como 

objetivo, identificar, caracterizar e acompanhar os processos condicionantes a erosão que atuam ou poderão atuar nas 

encostas marginais do lago a montante da barragem. O desenvolvimento de feições de erosão ocorre durante a 

construção da obra e da operação do reservatório. A declividade do perfil corresponde a um dos fatores 

condicionantes aos mecanismos erosivos, além da cobertura vegetal. 

 

Este monitoramento se fez através de caminhamentos preliminares nas áreas de construção das barragens, bem como 

nas áreas a ser inundadas; obter dados de curvas de nível a fim de determinar a declividade nas margens do lago à 

jusante da barragem; identificar as propriedades físicas do solo que tenha influencia no processo e mecanismos de 

erosão; utilizar programas específicos a fim de caracterizar e identificar as áreas propícias aos mecanismos dos 

processos erosivos; bem como levantar estudos e medidas de proteção das encostas marginais dos lagos a montante 

da barragem. 

 

 

Metodologia  

 

Para o controle de processos erosivos estão sendo realizadas s ações operacionais, preventivas e corretivas, 

destinadas a promover o controle dos processos erosivos mediante a supressão da vegetação em torno das barragens, 

já que a mesma corresponde a um grande protetor natural. Em principio foram realizados caminhamentos nas 

margens do talude das barragens e no entorno da construção. Além do caminhamento forma utilizadas para a 

identificação do processo erosivo, as curvas de nível da área em questão, as quais a partir delas foram gerados perfis 

topográficos e a determinação da declividade, através do programa ArcGis 9.3.  
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Foram elaborados perfis topográficos em média a 250 m equidistantes entre si, distribuídos transversalmente a calha 

do rio principal a partir de curvas de nível pré-existentes à montante da barragem, a elevação do terreno e a 

declividade. Os perfis foram representados em formas de gráficos e mapa topográfico.  Foram realizadas coletas 

solos a fim de determinar a granulometria.  Estas foram analisadas segundo a norma granulométrica do solo e 

sedimentação - ABNT NBR – 7181. Os resultados topográficos, declividade e pedogenéticos foram avaliados em 

programas específicos para identificação das áreas com potencial de processos e mecanismos erosivos.  

 

 

Resultados e Discussão  

 

Na área do empreendimento as vertentes observadas na margem direita ainda apresenta a vegetação natural sem 

grandes transformações no ambiente.  Na margem esquerda foi observada a abertura do sangradouro, bem como, 

matacões de granitos com índice de alto índice intemperização (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1.  a) Construção da calha; b) Vista da margem direita do empreendimento; c) Abertura do sangradouro; d) 

Matacões de granitos intemperizados. Fotos, Gregório (2014). 

 

 

Caracterização do Solo da Barragem Engenho Pereira  

Segundo o Estudo de Impactos Ambientais (ITEP, 2011) foi observado na Área Diretamente Afetada (ADA) os solos 

Argissolos, Gleissolos e Neossolos. Os Argissolos apresentam-se pouco a medianamente profundos e bem drenados 

e estão associados às vertentes íngremes; os Gleissolos estão localizados nas áreas de terraço fluvial e fundos de 

vales; os Neossolos são pouco evoluídos, rasos e com presença de textura argilosa. Também é importante ressaltar a 

ocorrência de afloramentos rochosos de forma pontual, dada as características do embasamento cristalino presente na 

superfície pliocênica. O resultado granulométrico das amostras 1 e 2 se encontram representados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Percentuais de valores granulométricos das amostras 1 e 2. 

Amostras Argila (%) Silte (%) 
Areia  

Pedregulho (%) 
Fina (%) Média (%) Grossa (%) 

       

Amostra 1 49 11 27 11 2 0 

Amostra 2 56 13 20 10 1 0 
Fonte - Laboratório de Geotecnia e Pavimento – ITEP 

 

 

Foi observada na área do empreendimento uma maior presença de material argiloso, sendo assim distribuídas: 49% 

margem direita (Amostra 1, Tabela 1). Na margem esquerda 56% (Amostra 2).  As amostras de solos da Barragem 

Engenho pereira são constituídas por um material muito fino.  Porém a maior presença da argila se encontra na 

amostra da margem esquerda. 

 

Os mecanismos erosivos são processos que atuam em diferentes solos, influenciados por um determinado agente 

transportador, no caso dos solos brasileiros, pela precipitação em forma de chuva, que acentua o grau erosivo 

somado ao desprovimento de vegetação e de como o solo vem sendo utilizado ou recuperado, dada a declividade da 

encosta (Guerra, 2011). Segundo Penteado (1978), as argilas e xistos e as areias possuem em comum a fraca 

resistência à erosão por escoamento superficial. Guerra (2010), afirma que o processo erosivo inicia-se a partir do 

“splash” ou salpica mento, quando as gotas de água emitem energia cinética, movimentando as partículas do solo, 

precedendo o escoamento superficial. 

 

Segundo Selby (1930 apud Guerra, 2011), a erosão dos solos é resultante da ação das gotas da chuva que batem 

sobre o solo, as águas das chuvas que escoam sobre as encostas, mediante uma variedade de processos erosivos tais 

como erosão laminar (Wash), ravina (rill) e voçoroca (gully). No processo erosivo de voçorocamento, Sellby (1990 e 

1993 apud Guerra, 2011) relata que a ravina principal (master rill) pode formar uma ruptura na encosta pode 

aprofundar e alargar o canal e evoluir para uma voçoroca, definida como uma expansão do fluxo de drenagem ou em 

áreas cuja vegetação foi removida, principalmente quando o material subjacente for mecanicamente fraco e 

inconsolidado. 

 

Caracterização do Relevo e Declividade da Barragem  

Foram utilizadas as curvas de nível para elaborar o mapa de distribuição de cotas do relevo e declividade (Figura 2).  

A altitude do relevo da barragem Engenho Pereira apresentou uma variação entre 125 e 300 m. Entretanto os maiores 

valores forma observados na margem direita, apresentando cotas superiores a 183 de altitude. Na margem esquerda 

do empreendimento predominaram as cotas entre 125 e 183 m. Em relação à declividade foi observada uma 

distribuição entre 0º a 38º, tendo os valores maiores de declividade distribuídos na margem direita do 

empreendimento entre 10º a 28º. 

 



5 

 

 

 
Figura 2. Distribuição da elevação e da declividade do relevo da Barragem Engenho Pereira. 

 

 

O estudo da e declividade se caracterizam por possuir de dois a três graus, que formam a maioria do relevo terrestre, 

separadas por um interflúvio e por um talvegue. No topo das chapadas com superfícies planas predominam os 

processos e infiltração de água, com pouco risco de erosão, entretanto quando se aproxima das bordas há um maior 

risco de erosão. Quando a chapada apresenta uma declividade próxima as suas bordas superior a três graus pode 

produzir voçorocas com mais de um quilômetro de comprimento, vários metros de largura, e profundidade de um a 

10 metros desde que haja solo suficiente (Guerra e Marçal, 2010). 

 

Perfis topográficos 

 Os perfis topográficos foram elaborados sobre as curvas de nível e a elevação e declividade do relevo (Figura 2 e 3). 

Os perfis topográficos de 1 a 3 (Figura 3) estão localizados a montante, próximos ao eixo da barragem. Estes perfis 

demonstram ser mais íngremes na margem direita. Os perfis de 4 a 6 (Figura 3) estão localizados na parte central do 

empreendimento, apresentando também encostas íngremes na margem direita. Os perfis que se localizam a uma 

maior distância demonstraram continuidade na margem direita, com relevo mais íngreme e montanhoso.  

 

A margem direita dos perfis topográficos observada nas Figuras 2 e 3 apresenta um relevo mais íngreme, com uma 

maior declividade (entre 22 e 28 graus), bem como, uma distribuição de cotas mais suaves na margem esquerda e um 

menor declive (Figuras 2 e 3). A proeminência do relevo observada na parte central do perfil 6 dá continuidade nos 

demais perfis ate o limite do empreendimento. 

 

A declividade tem sua influencia obvia na intensidade da erosão, uma vez que atua no gradiente das aguas 

percoladas, aumentando sensivelmente a sua velocidade e consequentemente o seu poder erosivo (Costa, 2012). A 

cobertura vegetal é imprescindível como proteção do solo contra a erosão, pois suas raízes funcionam como um 

elemento fixador do solo. Os fatores que mais influenciam na instalação de um processo erosivo, considerados de 

riscos são a declividade da encosta, a natureza do solo e a cobertura vegetal (Costa, 2012). Os processos erosivos são 

comandos por diversos fatores naturais relacionados às características das chuvas, do relevo, do solo, e cobertura 

vegetal as propriedades físicas do solo, exercem diferentes influencia na erosão, devido a maior ou menor resistência 

a ação das águas (ABGE, 1995).  



6 

 

  
 

Figura 3. Perfis topográficos 1 a 6 da Barragem. 

 

 

Considerações Finais 

 

As características granulométricas do solo em ambas as margens do empreendimento apresentaram em sua 

composição um percentual maior de argila, seguido de silte. Entretanto a margem esquerda possui um maior 

percentual. Em relação às formas de relevo, a margem direita tem encostas mais íngremes, portanto uma maior 

declividade do terreno do que a declividade observada na margem esquerda. A declividade é um dos fatores que 

influenciam na instalação de um processo erosivo, porque esta aumenta a velocidade das aguas superficiais nas 

encostas, associadas à natureza do solo e a cobertura vegetal. Devido à interferência antrópica na área em questão, 

como a futura retirada da vegetação natural do ambiente, associados ao corte das encostas pelo empreendimento, as 

áreas de maiores declives são a mais propicias a instalação de processos erosivos e deslizamento.  Procedimentos 

com taludes muitos íngremes e supressão da vegetação natural antecipada poderá vir acarretar futuramente em 

problemas erosivos nas margens das barragens, principalmente na margem direita.   
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Abstract 
The local jurisdiction activities are an important part of the economy of a country, but are believed to be responsible 

for about 70% of all pollution. Therefore, the importance of pollution control and compliance of environmental 

regulations on the activities of state competition is reflected in the agenda of different agencies and countries, 

pointing to the need to promote the use of cleaner and consolidation environmental compliance. The environmental 

audit has been adopted as a tool for implementing improvements in the assessment of pollution, environmental 

responsibility and compliance with applicable regulations of the local jurisdiction companies; however, in Mexico 

this instrument had been mainly directed to large industries. Recently this changed with the impetus to self-

regulation environmental programs local aimed at activities of state competition, where objective is to persevere 

commitments to ensure that all companies of all sizes share the burden of improving the environment. 

 
Key Words: Environmental auditing, environmental compliance, environmental regulations, evaluation. 
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Resumen 

Las actividades de jurisdicción local son una parte importante de la economía de un país, no obstante se cree que son 

responsables de alrededor del 70% de toda la contaminación. Por tanto, la importancia del control de la 

contaminación y del cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades de competencia estatal se ha 

reflejado en la agenda de diferentes organismos y países, señalando la necesidad de fomentar la utilización de 

sistemas limpios y la consolidación del cumplimiento ambiental. La auditoría ambiental ha sido adoptada como 

instrumento de aplicación para lograr mejoras en la evaluación de la contaminación, responsabilidad ambiental y 

cumplimiento a la normativa aplicable de las empresas de jurisdicción local; sin embargo, en México este 

instrumento había sido dirigido principalmente a las grandes industrias. Recientemente esto cambio con el impulso a 

los programas de autorregulación ambiental locales dirigidos a las actividades de competencia estatal, cuyo objetivo 

es el de  perseverar compromisos que aseguren que todas las empresas de todos los tamaños compartan la carga de la 

mejora del medio ambiente. 

 

Palabras clave: auditoría ambiental, cumplimiento ambiental, evaluación, normativa ambiental. 

 

 

Introducción  

 

Las actividades de jurisdicción local son una parte importante de todas las economías, pero se estima que representan 

alrededor de 60% de las emisiones de dióxido de carbono (Informe Marshall, 1998; Revell y Blackburn, 2007), y 

70%  de toda la contaminación a nivel mundial  (Stokes et al., 2007). Por tanto, es importante examinar herramientas 

para que estas actividades puedan hacer frente a su propio impacto ambiental. 

 

En los últimos años la auditoría ambiental ha sido presentada como una herramienta de aplicación amplia. Su uso ha 

sido promovido desde los gobiernos hasta organizaciones internacionales, convirtiéndose en un instrumento de 

gestión ambiental y ganando un impulso significativo en diferentes sectores productivos (Sánchez, 2000).  

 

En términos genéricos la auditoría es una herramienta de gestión, consistente en la evaluación sistemática y objetiva 

de una actividad industrial, de comercio o de servicios desde diferentes ópticas: la económica, de calidad, seguridad, 

medio ambiente, salud, entre otras (Passaro, 2005). 

 

La presente investigación se basa en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental que realiza la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), según se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

El objeto de la auditoría ambiental es el cumplimiento de la normatividad aplicable, que permite identificar las áreas 

de oportunidad para mejorar el desempeño ambiental, mediante las acciones preventivas y correctivas necesarias 

(Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2011). 

 

La finalidad de la Auditoría Ambiental es motivar a las organizaciones a incorporarse de manera voluntaria a este 

programa, para que puedan realizar un examen metodológico de sus operaciones respecto de su impacto ambiental 

(la contaminación que generan y el uso de recursos naturales), obteniendo ventajas competitivas y el reconocimiento 

ante la sociedad (PROFEPA, 2013). 

 

 

Antecedentes de la auditoría ambiental en México. 

 

El Programa de Auditoría Voluntaria en México se introdujo como una medida para mejorar el desempeño ambiental 

en industrias de alto riesgo, y lleva a los establecimientos industriales a cumplir con estándares nacionales e 

internacionales, además de considerar buenas prácticas de ingeniería. El programa se ha extendido a otros sectores de 

actividades manufactureras, sin embargo, continúa enfocado en la gran industria, y en menor nivel a la mediana 

industria, descuidando la micro y pequeña, que en muchos casos son fuentes fijas de jurisdicción estatal o municipal 

y, por su número, son importantes en aspectos de riesgo y contaminación ambiental. 

 



3 

 

 

Programas estatales de auditoría ambiental. 

 

Actualmente, la información objetiva disponible que dé cuenta de forma precisa de la contaminación que generan las 

actividades de competencia estatal es escasa, en la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo, Domínguez 

(2003). Por lo que un paso fundamental para el establecimiento de estrategias ambientales para estas empresas es 

identificar los niveles de contaminación y cumplimiento de la normativa ambiental que presentan en un mercado 

local especifico, esto se ha reflejado en las agendas de diferentes países, por ejemplo, la agenda 21 para el desarrollo 

sustentable señala la necesidad de fomentar la utilización de sistemas limpios de producción, dando énfasis especial 

en las actividades de jurisdicción local (ONU, 1992). 

 

En México,  la operación de programas de inspección, autorregulación y vigilancia en las actividades industriales, 

comerciales y de servicios de competencia estatal, se encuentra en crecimiento; el interés de promover la protección 

ambiental (en apego a lo establecido en las leyes de protección al ambiente, y demás disposiciones aplicables 

correspondientes a cada estado) ha ido fortaleciendo la capacidad de cada una de las procuradurías o secretarias 

estatales de protección al ambiente; sin embargo, los resultados aún son incipientes dada la novatez de estos 

programas. En México, los estados pioneros en instaurar un programa estatal de auditoría ambiental fueron: 

Guerrero, Guanajuato, Cd. de México, Jalisco, Nayarit, Baja California y Michoacán; los estados de Hidalgo y 

Querétaro recientemente crearon sus programas.  

 

 

Caso de estudio: La auditoría ambiental en el estado de San Luis Potosí. 

 

Actualmente, las unidades de verificación que realizan auditorías ambientales a diversas actividades revisan 

principalmente el cumplimiento de la normatividad ambiental de competencia federal, y con un detalle menor los 

aspectos de competencia estatal y municipal. Al no identificarse oportunidades de mejora o incumplimientos en la 

normativa local, las actividades no emprenden acciones para mejorar su desempeño ambiental, resultando en 

impactos ambientales, que sólo en algunas ocasiones derivan en sanciones por parte de la autoridad y en situaciones 

que ponen en riesgo su continuidad de operación, su aprobación social y su imagen.  

 

En el otro extremo están también  las organizaciones que no participan en el PNAA de la PROFEPA y tampoco 

realizan  programas para cumplir con la normatividad ambiental, omitiendo medidas que beneficiarían su práctica en 

la operación de actividades que generan un impacto ambiental. De acuerdo con lo anterior, es  importante la 

operación de un instrumento de gestión ambiental local que favorezca el cumplimiento de la normativa ambiental 

local a través de la realización de diagnósticos voluntarios y la puesta en marcha de planes de acción que mejoren el 

comportamiento ambiental de las actividades de competencia estatal. 

 

En el estado de San Luis Potosí no existe un mecanismo voluntario de autorregulación ambiental de competencia 

estatal (auditoría ambiental) que complemente de manera formal el esfuerzo que la PROFEPA realiza en el ámbito 

federal, por lo que es necesario crear  un Programa de Auditoría Ambiental de competencia estatal que favorezca la 

autorregulación ambiental y evalúe de manera más completa el cumplimiento de la normativa ambiental de 

competencia estatal, permitiendo detectar las áreas de oportunidad para mejorar su desempeño ambiental.  

 

 

Objetivos. 

 

El objetivo general del estudio es elaborar una propuesta para la creación de un Programa de Auditoría Ambiental de 

competencia Estatal, que defina la autorregulación ambiental en el estado de San Luis Potosí. 

 

Los objetivos particulares son: 

 

1. Diseñar un programa que promueva y facilite la vigilancia, la regulación y la realización de auditorías 

ambientales de competencia estatal. 



4 

 

2. Elaborar una propuesta del Reglamento en Materia de Auditoría Ambiental de la Ley Ambiental del Estado de 

San Luis Potosí, y las adecuaciones de ésta.  

3. Elaborar una guía de autoevaluación ambiental estatal. 

 

 

Metodología. 

 

Para llegar a la formulación y planteamiento teórico en el que se basará la propuesta del Programa de Auditoría 

Ambiental de Competencia Estatal se considera la siguiente metodología: 

 

Etapa I. Compilación y análisis de información. 

 

Se identificaron los giros de empresas de competencia estatal según lo indicado en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, por ejemplo: restaurantes, hospitales, gasolineras, tintorerías, entre otros. 

 

Se realizó la compilación y el análisis de la normativa ambiental de competencia federal, estatal y municipal 

relacionada con el tema de auditoría ambiental, utilizando la organización jerárquica de las normas jurídicas, en 

apego a la pirámide normativa conocida como Merk- Kelsen, la cual se aplica al sistema federal (Baqueiro et al., 

2010). Asimismo se examinaron los antecedentes de la auditoría ambiental en México y en otras partes del mundo, 

rescatando los puntos más relevantes para su consideración y adecuación en la propuesta del programa de auditoría 

ambiental de competencia estatal.  

  

Etapa II. Definición de la Auditoría Ambiental Estatal. 

 

Se definieron e identificaron las etapas de la auditoría ambiental estatal y se elaboró la propuesta del Reglamento en 

Materia de Auditoría ambiental de la Ley Ambiental del Estado de SLP, mediante el análisis y comparación de 

reglamentos ya existentes en otros estados del país. Al realizar este análisis se encontró, en varios de ellos, poca 

claridad en relación con el proceso estatal; es decir, tendían a ser una reproducción de las leyes y reglamentos en 

materia federal, excluyendo los tiempos en verificación, respuesta y constancia en las actividades que por ser de 

jurisdicción estatal y por lo tanto de menor “complejidad” en sus actividades, deben considerarse periodos más 

cortos para tramites de registro, verificación y evaluación de cumplimiento ambiental. 

 

Etapa III. Propuesta de Guía de Autoevaluación ambiental. 

 

A partir del análisis y compilación de información de las etapas anteriores se propuso la guía de autoevaluación 

ambiental, comprendiendo los rubros de agua, aire, ruido, residuos, suelo y subsuelo, gestión ambiental, riesgo 

ambiental, emergencias ambientales, recursos forestales, energía, recursos naturales y vida silvestre. 

 

 

Resultados. 

 

La propuesta del Reglamento de Auditoría Ambiental de la Ley Ambiental del estado de San Luis Potosí se 

desarrolló como parte del programa de auditoría ambiental, siendo de suma importancia para el cumplimiento de los 

requisitos que impliquen la participación en dicho programa. Esta propuesta se conforma de 47 artículos desglosados 

en seis capítulos, los cuales, de manera general, describen el proceso de auditoría de competencia estatal, 

estableciendo el órgano encargado, las actividades productivas que podrán participar en dicho programa, tramites, 

requisitos, personal que participa en el desarrollo de la auditoría, información que deberá incluir el plan de acciones 

correctivas derivado del proceso de auditoría, prórrogas en caso de ser necesarias; define además la expedición del 

certificado, así como su vigencia, renovación del mismo, y aprobación de los auditores ambientales, todo lo anterior 

de acuerdo con el análisis y la comparación establecidos en las etapas I y II de la metodología.  

 

Se diseñó la guía de autoevaluación ambiental que permitirá identificar el estatus de cumplimiento de la 

normatividad ambiental, estatal y municipal que les aplica a las actividades de competencia estatal. La guía consta de 

preguntas relacionadas con los aspectos ambientales siguientes: agua, aire, ruido, residuos, suelo y subsuelo, gestión 
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ambiental, riesgo ambiental, emergencias ambientales, recursos forestales, energía, recursos naturales y vida 

silvestre. Los elementos que integran la Guía de autoevaluación ambiental de aspectos de competencia estatal se 

muestran en la Figura 1. 

 

Mediante este instrumento de autoanálisis se promoverá el mejoramiento en el desempeño ambiental de los 

establecimientos productivos con actividades de jurisdicción estatal, identificando incumplimientos a la normativa, 

llevándolos a evaluar su cumplimiento legal y proponiendo acciones correctivas y preventivas que deberán 

desarrollarse en un plan de acción. Para su aplicación se recomienda lo siguiente: 

 

1. Revisar la documentación proporcionada como evidencia de cumplimiento del aspecto ambiental. 

2. Verificar en campo el desarrollo de las actividades. 

3. Formular las acciones internas para atender o subsanar cada no conformidad identificada. 

 

Para responder la guía de autoevaluación se requiere realizar una investigación a la par de los cuestionamientos que 

ésta presente. El usuario tendrá que llenar las columnas siguientes: 

 

1. Opciones de respuesta.- SI (estatus de cumplimiento satisfactorio); NO (estatus de inconformidad o 

incumplimiento) y NA (no aplica esa pregunta a la evaluación). 

2. Observaciones. Esta columna es de respuesta libre para el usuario de la guía de autoevaluación.  

 

Conclusiones. 

 

Al no contar con un instrumento de autoevaluación ambiental, el compromiso por parte de los propietarios para 

reducir el impacto ambiental que generan sus procesos y actividades es escaso; por otro lado consideran que su 

impacto es mínimo en comparación con las grandes empresas, lo que tiene como consecuencia incumplimientos a la 

legislación ambiental que les es aplicable. 

 

Es importante contar con un instrumento de autoevaluación y regulación que de manera voluntaria aliente a las 

empresas al cumplimiento de la normativa ambiental. La propuesta del programa de auditoría ambiental para el 

estado de San Luis Potosí, sería una herramienta de autorregulación que determine las acciones que tienen impacto al 

ambiente estableciendo planes de acción, que de manera preventiva y correctiva reduzcan los daños al ambiente. 

 

Por experiencia en otros estados se espera tener beneficios en reducción de emisiones a la atmosfera y generación de 

residuos; ahorro en energía y agua; y prevención de impactos y accidentes ambientales. 

 

Recomendaciones.  

 

Establecer estrategias de promoción para la participación en el programa de auditoría que sugieran un compromiso 

ambiental que asegure que todas las empresas de todos los tamaños compartan la carga de la mejora del medio 

ambiente, en cuanto al grado en que las regulaciones o participación en las auditorías implican un costo se 

gestionaría apoyo por parte de cámaras empresariales. 

 

Como organismo operador de este programa de auditoría ambiental de competencia estatal se propone la creación de 

una Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de San Luis Potosí, siendo un organismo autónomo 

desconcentrado de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí (SEGAM), que se encargue de 

vigilar y sancionar aquellas decisiones que la Secretaria haya puesto en consideración, brindando soluciones, prontas 

y expeditas, y dando una mayor eficiencia y eficacia en la impartición de justicia ambiental. 
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Figura 1. Guía de autoevaluación ambiental  

 

 

Referencias bibliográficas. 

 
Baqueiro Erick, Baqueiro Lizbeth, Baqueiro Edgard (2010). Introducción al derecho ecológico. Segunda edición, Oxford 

University Press, México. P. 8. 

Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión. “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. 

Última reforma publicada, DOF. 30-08-2011. [en línea]. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf. 

[Consulta: 18 enero 2012]. 

Domínguez, Lila (2003). Necesidades de bienes y servicios ambientales en las micro y pequeñas empresas: el caso mexicano. 

Serie medio ambiente y desarrollo, CEPAL/Sociedad Alemana de Cooperación Técnica. 61. 



7 

 

Marshall Report 1998, "Economic instruments and the business use of energy", Task Force Report, Stationery Office, London; 

see also http://www.hmtreasury.gov.uk/media/F/7/EconomicInstruments.pdf 

ONU (1992). Agenda 21. Recuperado el 14 de enero de 2013. Disponible en: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/ 

Passaro, M. V. (diciembre de 2005). Curso a Xestión Ambiental nos Centros Educativos. Santiago de Compostela, Coruña, 

España. 

PROFEPA. (Enero de 2013). Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Recuperado el 04 de febrero de 2013, de 

http://www.profepa.gob.mx 

Revell A, Blackburn R A, 2007, "The business case for sustainability? An examination of small firms in the UK's construction 

and restaurant sectors" Business Strategy and the Environment 16 (6) 404-420 

Sánchez, L. E. (2000). Auditorías Ambientales. Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental (págs. 78-

88). Campinas, Brasil: Oficina Regional de Ciencia de la Unesco para América Latina y el Caribe. 

Stokes D, Chen H, Revell A 2007, "Small businesses and the environment: turning over a new leaf?" Report, Workspace Group 

PLC, London; see also http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.628/abstract. 

 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
http://www.profepa.gob.mx/


1 

 

MODELO COMPUTACIONAL PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

 

COMPUTATIONAL MODEL FOR EVALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY  

 

 

René Bernardo Elías Cabrera Cruz 
1
* 

Erika Alarcón Ruiz
1 

Julio César Rolón Aguilar
1 

María Elena Otazo Sánchez
2
 

 

 

ABSTRACT.  
The technique of Rapid Assessment of Pollution Sources (ERFCA) is an indirect estimation technique designed 

environmental quality by WHO, although it is a very consistent and methodological tool developed for countries with 

lack of funds and lack of reliable databases, needs to be systematized to facilitate the handling of large amounts of 

information. Currently, there has been a software application based on a commercial spreadsheet that has not been 

validated in real studies, not considered direct interaction with geomantic applications or systems modeling and 

monitoring of pollutant dispersion indicators excluding biotic sector economic and social. In terms of methodology, 

conceptually analyze the main techniques for estimating environmental impacts through status indicators and the 

main tools and computer programming trends from the point of view of expert systems. The software obtained will 

provide information for decision -making in regard to environmental quality and it is expected to interact with other 

environmental policy instruments, incorporating databases and tools preloaded Geographic Information Systems 

(GIS). The proposed software will have the features that is easy to use, robust, intuitive, multiplatform, reliable and 

validated with real case studies.  

 
Key words: Expert System, Environmental Quality, Environmental Informatics 
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Resumen. La técnica Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA) es una técnica de 

estimación indirecta de calidad ambiental diseñada por la OMS, que aunque es un instrumento metodológico muy 

consistente y desarrollado para países con falta de recursos económicos y ausencia de bases de datos confiables, 

necesita ser sistematizado para facilitar el manejo de grandes cantidades de información. Actualmente, se ha 

registrado una aplicación de software basada en una hoja de cálculo comercial que no ha sido validada en estudios 

reales, no considera la interacción directa con aplicaciones geomáticas o con sistemas de modelado de dispersión y 

monitoreo de contaminantes excluyendo indicadores del sector biótico, económico y social. En cuanto a la 

metodología, se analizarán conceptualmente las principales técnicas de estimación de impactos ambientales por 

medio de indicadores de estado así como las principales herramientas y tendencias de programación de 

computadoras desde el punto de vista de sistemas expertos. El software obtenido permitirá obtener información para 

la toma de decisiones en lo que respecta a calidad ambiental y se espera que pueda interactuar con otros instrumentos 

de política ambiental, incorporando bases de datos precargadas y herramientas de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). El software propuesto tendrá como características que sea fácil de usar, robusto, intuitivo, 

multiplataforma, confiable y validado con casos de estudio reales. 

Palabras clave: Sistemas Expertos, Calidad Ambiental, Informática Ambiental 

 

 

Introducción 

 

Los sistemas expertos han sido abordados por los investigadores del área de inteligencia artificial desde mediados de 

los 60´s y según la técnica utilizada estos se agrupan en las siguientes categorías: sistemas basados en reglas, 

sistemas basados en conocimiento, redes neuronales, sistemas difusos, razonamiento basado en casos y agentes 

inteligentes, a partir de los cuales se han desarrollado una serie de aplicaciones para resolver problemas específicos 

de diferentes áreas de conocimiento. En la tabla 1 se presenta una relación de las metodologías empleadas y algunas 

aplicaciones importantes, como se puede observar existe una tendencia hacia resolver problemas ambientales a partir 

de una arquitectura de sistemas expertos.  

 

Este tipo de aplicaciones cada vez tienen una mayor aceptación en la sociedad en la que estamos inmersos, gracias a 

los avances de la tecnología se pueden desarrollar sistemas más confiables permitiendo realizar una toma de 

decisiones de manera más efectiva. En este trabajo se presenta un análisis de los aspectos a considerar en el diseño de 

una metodología para el desarrollo de un Sistema Experto para Evaluación de Calidad Ambiental. 

 

 

Metodología.  

 

El enfoque de sistemas implica pensar en términos de elementos y sus relaciones, así como su funcionamiento, 

interacción y regulación (Gómez Orea, 2002). En un sistema los elementos se encuentran interrelacionados entre si y 

limitados por una frontera que lo divide de su entorno. Entre más interacción exista con su entorno el sistema se 

convierte en un sistema abierto, en caso contrario se convierte en un sistema cerrado. Al existir un cambio en el 

entorno, éste afecta al sistema según su capacidad de adaptación, que será la base de su supervivencia. Cada sistema 

se divide en subsistemas que tienen una función propia, por lo que es importante analizar las entradas y salidas 

visualizando a cada subsistema y al sistema principal como una caja negra. Existen sistemas abstractos y sistemas 

físicos. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente 

abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al 

desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes (Galindo Leal & Cárdenas, 2012).  

 

El Medioambiente es el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que 

interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, 

comportamiento y supervivencia (Fernández-Vitora, 2010), y en un tiempo determinado (Hernández Muñoz, 

Hernández Lehman, & Gordillo Martínez, 2006). 

 

Desde el punto de vista holístico, en la tabla 2 se listan las funciones principales que se llevan a  cabo en el 

medioambiente y que favorecen su conservación. 
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Tabla 1. Metodologías empleadas en la construcción de los Sistemas Expertos 

METODOLOGÍA  APLICACIÓN AUTORES 

Sistemas basados 

en reglas 

 Nanotecnología Bioquímica (Wasiewicz, Mulawka, & Plucienniczak, 2000) 

  Diagnóstico probabilístico de defectos (Leung & Romagnoli, 2000) 

   Sistema de Tutoría (HatzilygeroudisJ & J, 2004) (Hatzilygeroudis 

& Prentzas, 2004) 

Sistemas basados 

en el conocimiento 

 Protección ambiental (Gomolka & Orlowski, 2000) 

 Tratamiento de aguas residuales (Baeza, Ferreira, & Laufuente, 2000) 

 Procesos químicos (Barrera-Cortes, Astruc, & Tufeu, 2001) 

(Saunders, Pascoe, Johnson, Pilling, & Jenkin, 

2003) 

  Diseño urbano (Xirogiannis, Stefanou, & Glykas, 2004) 

Redes neuronales   Diagnóstico de errores (Wang, Qu, Liu, & Cheng, 2004) (Yang, Han, 

kim, Yu, B, & H, 2004) 

  Diagnóstico Señal acústica (Li, Tasi, Tasi, & Chiu, 2004) 

   Destilación del petróleo crudo (Liau, Yang, & Tasi, 2004) 

Sistemas difusos  Diagnóstico de fallos (Lee, Park, Ahn, Park, Park, & Venkata, 2000) 

(El- Shal & Morris, 2000) 

  Clasificación de sistema de potencia (Dash, Mishra, Salama, & Liew, 2000) 

  Evaluación de demanda (Benson & Asgapoor, 2000) 

  Tratamiento de aguas residuales (Carrasco, Rodriguez, Punal, Roca, & Lema, 

2004) (Punal, Rodriguez, Franco, Carrasco, 

Roca, & Lema, 2001) 

  Selección de datos en la web (Wong & Hamouda, A fuzzy logic based 

expert system for machinability data-on-

demandon the internet., 2002) (Wong & 

Hamouda, The development of an online 

knowledge-based expert system for 

machinability data selection., 2003) 

  Búsqueda de trabajo (Drigs, Kouremenos, Vrettos, & Kouremenos, 

2004) 

Razonamiento 

basado en casos 

 Inspección ultrasónica (Jarmulak, Kerckhoffs, & Veen, 2001) 

 Planificación médica (Abidi & Manickam, 2002) (Montani & 

Bellazzi, 2002) (Martin-Baramera, Sancho, & 

Sanz, 2000) 

 Clasificación de la hiperplasia 

endometrial 

(Morrison, McCliggage, Price, Diamond, 

Sheeran, & Mulholland, 2002) 

  Aplicación militar  (Liao S. , 2001) 

  Simulador de Entrenamiento  (Lopez, Flores, & Garcia, 2003) 

Agentes 

Inteligentes  

 Sistemas de tutoría (Cruces, Arriaga, & Arriaga, 2000) 

  Cadena de suministro (Gjerdrum, Shah, & Papageorgiou, 2001) 

  Apoyo a las decisiones agrícolas (Thomson & Willoughby, 2004) 

  Evaluación del paisaje  (Martinez-bejar, Ibanez-Cruz, Compton, & 

Cao, 2001)  

  Interpretación Roca sedimentaria  (Abel, Silva, Ros, Mastella, & Campbell, 2004) 

   Sistema experto Médico (Yan, Jiang, Zheng, Fu, Xiao, & Peng, 2004) 
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Tabla 2. Funciones principales del medioambiente. Fuente: (Fernández-Vitora, 2010) 

Producción   

 Natural Biomasa, minerales, agua, luz, calor, 

… 

  Agraria Productos agrícolas, forestales, 

pecuarios, acuícolas 

Soporte de Actividades   

  Agrarias   

Urbanas 

 Industriales y mineras  

 Servicios y recreativas  

 Educación, cultura, ciencia e 

investigación 

 

 Monumentos y demás patrimonio 

artístico 

 

 Infraestructuras de comunicación  Autopista, ferrocarriles, 

 Transporte energético Eléctrico, gasoductos, oleoductos 

  Transporte de agua Canales, acequias, acueductos 

Recepción   

 Natural Restos de biomasa, agua, cenizas y 

lavas volcánicas 

  Antropogénica Emisiones a la atmósfera, vertidos 

acuáticos y al suelo, residuos 

Regulación   

 Atmosférica Térmica, acústica, ionizante. 

 Hidrósfera Evaporación, absorción. 

 Edafológica Génesis, morfológica, erosión, 

sedimentación 

 Biótica Biosanitaria, plaguicida 

  Descontaminante Purificación, filtración, absorción 

 

 

Estas funciones tienen procesos que se interrelacionan entre sí  y con el ser humano, por lo que podemos entender al 

medioambiente en base a tres subsistemas: fuente de recursos naturales, soporte de actividades, receptor de efluentes 

y residuos (Fernández-Vitora, 2010). 

La fuente de recursos ambientales permiten al hombre subsistir naturalmente, su valor y utilidad se  mide en función 

de cuatro variables: 

R1=f(C1, Q1,t1,S1)                                                              Ecuación (1) 

Donde:               

R=Valor del recurso, C=Cantidad del recurso, Q=Calidad del recurso 

t= Tiempo de disponibilidad, S=Espacio ocupado 

 

Los recursos naturales pueden ser afectados a partir de las actividades que el hombre realiza. La capacidad de carga 

se da en función de la actividad humana en el medio, en términos de aptitud y uso potencial, por lo que es importante 

ordenar y clasificar en función de su capacidad de carga los múltiples usos derivados de la actividad humana (tipos 

de industrias, hospitales, vertederos, actividades recreativas, etc.).  Además, cada actividad tiene un impacto 

directamente relacionado un en la salud y el ambiente, por lo que es imprescindible medirlo. Los efluentes y residuos 

resultantes de una actividad no deben exceder los límites de la capacidad de asimilación del medioambiente con el 

que interactúa. Esta capacidad se refiere a la capacidad que tiene el ambiente de procesar química y biológicamente 
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los efluentes que son agregados a éste transformándolos en elementos no perjudiciales. Por otro lado, un factor 

ambiental es un medio o subsistema del ambiente con una dinámica y procesos propios al que se le asigna un 

conjunto de indicadores que le permitan evaluar la calidad del mismo. La calidad del ambiente será el resultado 

obtenido de la suma del conjunto de calidades de los factores ambientales relevantes y su evolución (Martin, 2007), 

(Hernández Muñoz, et. al., 2006). 

 

Existen diferentes modelos de análisis de calidad ambiental, pero hay que destacar que la mayoría de estos métodos 

fueron elaborados para proyectos concretos, resultando por ello su complicada generalización. Por lo tanto, El 

proceso de identificar los atributos y relaciones  para un sistema que evalué la calidad ambiental es una tarea 

compleja (Leff, 2003) debido a que existen diversos factores que inciden en el deterioro de la calidad ambiental, 

como se mencionó anteriormente, los fluidos contaminantes ambientales son un subsistema que influye de manera 

significativa en la calidad ambiental (Gómez Orea, 2002) por lo que es necesario la estructuración de los inventarios 

de generación de contaminantes por tipo de fuente de contaminación, tipo de medio receptor, sector industrial y no 

industrial y zona de estudio. A partir de este inventario, se debe cuantificar los efluentes y residuos y para esto se 

debe seleccionar la técnica adecuada. Dentro de estas técnicas se encuentran los métodos indirectos permiten realizar 

estimación de calidad ambiental como son sistemas de listas de control, matrices de acción/factor, diagramas de 

redes o sistemas elaborados de pre-valoración.  

 

La técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental, ERFCA (Weitzenfeld 1989) y su 

modificación por Econopoulous en 2002 para fuentes de contaminación de aire (CEPIS 2002) permite la realización 

de inventarios de fuentes contaminantes y sus resultados son obtenidos mediante el empleo de indicadores de estado 

de calidad ambiental tipo Batelle, que establecen criterios de valoración y una estimación de contaminación generada 

en función a la producción de bienes o servicios de las diferentes fuentes generadoras de contaminación. La técnica 

utiliza datos disponibles de los sectores público, social y privado, destacando las fuentes más importantes de 

generación que tienen un impacto significativo en el entorno. La metodología descrita para la técnica ERFCA es la 

siguiente: 

1. Definición del área de estudio.  

2. Conformación del grupo de trabajo. 

3. Recolección de datos para el sector industrial.  

4. Recolección de datos para el sector no industrial.  

5. Cálculos.  

6. Organización de resultados.  

7. Determinación de indicadores de calidad ambiental.  

 

Para modelar la arquitectura del sistema computacional, deben tenerse presente las siguientes consideraciones 

respecto a la naturaleza de la información o variables que la técnica ERFCA maneja. Estas variables deben ser 

representadas por datos estructurados de manera significativa, deben ser fácilmente utilizables e integrables en el 

proceso de estudio, deben ser fáciles de obtener, que permitan de manera precisa modelar el funcionamiento de la 

técnica y con un alto grado de fiabilidad. La inteligencia Artificial (IA) estudia los procesos simbólicos, 

razonamientos no algorítmicos y representaciones simbólicas del conocimiento. Dentro de los sistemas de 

representación del conocimiento se encuentran los sistemas expertos, estos sistemas emulan la capacidad de un 

especialista humano para resolver un problema y debe poseer las siguientes características. 

1. Resolver el problema que se le plantea de la misma manera que el experto humano. 

2. Trabajar con datos incompletos o información insegura 

3. Explicar el resultado obtenido 

4. Aprender conocimientos nuevos sobre la marcha 

5. Reestructurar los conocimientos de que dispone en función de datos nuevos 

6. Saltarse las normas, cuando se llega a la conclusión de que éstas no son aplicables a nuestro caso concreto. 

 

Un actor importante dentro del desarrollo del sistema experto para evaluación de calidad ambiental es el especialista 

humano. Por otro lado, debido a la importancia de las respuestas que el sistema debe generar, es importante 
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considerar que el sistema cubra las características descritas en la figura 1, donde se señala que el sistema debe ser 

confiable y comprensible, es decir que se puedan explicar los pasos de su razonamiento.  

 
Figura 1. Características de un Sistema Experto. Fuente Propia 

 

 

En la figura 2. se puede observar la arquitectura del sistema experto que evalúa la calidad ambiental a partir de la 

técnica ERFCA. Los actores principales son el usuario, el especialista ambiental y el ingeniero de conocimiento. 

 

 
Figura 2. Arquitectura del Sistema Experto. Fuente Propia 

 

 

USUARIO: Personas y grupos que se encuentran directamente relacionados con la problemática ambiental, tales 

como funcionarios locales, estatales y federales, organizaciones ambientales, activistas comunitarios, negocios y 

corporaciones ambientales. Además de todas las personas y grupos afectados directamente por la calidad ambiental 

como: 

 Aquellos cuyo negocio sea la calidad medioambiental o el estudio del medio ambiente. 

Biólogos de la vida silvestre, botánicos, y otros científicos de la vida, guardabosques, hidrólogos, 

profesionales de la salud pública, etc. 

 Gente que usa el ambiente natural para recreación y apoyo espiritual.  

 Arquitectos y urbanizadores conscientes del medio ambiente.  

 Cualquier persona que esté consciente de los efectos de la calidad ambiental. 

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Posee la capacidad de interpretar los impactos de la actividad humana en el 

medio ambiente. Especialista en la técnica ERFCA. 

INGENIERO DEL CONOCIMIENTO: Codifica explícitamente el conocimiento utilizando las metodologías de la 

ingeniería en sistemas y las tecnologías de información. Ingeniero de software con conocimientos en aplicaciones 

web, bases de datos, sistemas de información geográfica principalmente. De la revisión de los sistemas expertos 

(Giarratano & Riley, 2001) se observa que éstos han sido utilizados con una amplia gama de aplicaciones, los cuales 

se han clasificado en las siguientes categorías. 

 Configuración: Ensambla correctamente los componentes apropiados del sistema. 

 Diagnóstico: Inferir los problemas subyacentes basándose en la evidencia observada. 

 Instrucción: Enseñanza inteligente. 

 Interpretación: Explicar los datos observados. 
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 Supervisión: Comparar los datos observados con los esperados para juzgar su desempeño. 

 Planeación: Idear acciones para obtener el resultado deseado. 

 Pronóstico: Predecir el resultado de una situación dada. 

 Remedio: Prescribir tratamiento para un problema. 

 Control: Regular un proceso (involucra las categorías anteriores) 

Cada una de las aplicaciones anteriormente descritas, requiere de una modelación particular del conocimiento, por lo 

que se debe de establecer los alcances del sistema al momento de diseñar a nivel de componentes. De la arquitectura 

descrita en la figura x. se detallan los componentes que serán considerados en la implementación del sistema los 

cuales se describen a continuación: 

 

Interfaz de Usuario: Módulo que permite al usuario interactuar con el sistema experto. 

Módulo Explicación: Explica al usuario el razonamiento del sistema. 

Módulo de Memoria Activa: Una base de datos global de los hechos usados por las reglas. 

Módulo de Inferencia: Decide qué reglas satisfacen los hechos, ejecuta las reglas en función de su prioridad. 

Agenda: Almacena las reglas y sus prioridades asignadas por el módulo de inferencia cuyo patrón satisface los 

hechos que se encuentran en la memoria activa.  

Módulo para la adquisición del conocimiento: Permite al usuario introducir conocimientos al sistema sin la 

necesidad de que el ingeniero de conocimiento codifique éste de forma explícita. 

 

 

Resultados y Discusión.  

 

Una vez analizado el enfoque ambiental y de computación como sistema así como la metodología de la técnica 

ERFCA y de los sistemas expertos respectivamente y apoyados en un modelo de ingeniería de software (figura 4), se 

definen los aspectos que se deben de considerar en la implementación del sistema, los cuales se resumen en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 3. Elementos a considerar en la implementación del Sistema Experto de Calidad Ambiental 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

DEFINICIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

DISEÑO DEL 

CONOCIMIENTO 

Implementación 

VERIFICACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA 

Análisis de las 
técnicas por 

métodos 

indirectos 

Análisis de 

la Técnica 

ERFCA 

Estructuración del 

inventario de 

contaminantes  

Diseño 

detallado 

Prueba 

formal 

Análisis 

de las 

pruebas 

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE, MODELO EN CASCADA 

1.    Análisis y definición de requerimientos 
2.    Diseño del sistema y del software 

3.    Implementación y prueba de unidades 

4.    Integración y prueba del sistema 

5.    Funcionamiento y mantenimiento 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, ERFCA 

1.  Definición del área de estudio.  

2.  Conformación del grupo de trabajo. 

3.  Recolección de datos para el sector industrial.  
4.  Recolección de datos para el sector no industrial.  

5.  Cálculos.  

6.  Organización de resultados.  
7.  Determinación de indicadores de calidad ambiental.  

REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES, SISTEMA EXPERTO 

1.  Interfaz de Usuario. 

2.  Módulo Explicación.  

3.  Módulo de Memoria Activa. 
4.  Módulo de Inferencia. 

5.  Agenda. 

6.  Módulo para la adquisición del conocimiento. 
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Conclusiones 

 

La ingeniería de sistemas es una actividad interdisciplinaria que conjunta equipos de personas con diferentes bases 

de conocimiento. De la interacción de los sistemas ambientales y los sistemas computacionales surge la informática 

ambiental que integra las tecnologías de información y la sustentabilidad ambiental contribuyendo a la conservación 

del medioambiente, generando nuevo conocimiento y fomentando la difusión y divulgación del conocimiento 

científico favoreciendo un cambio en los hábitos y comportamientos de los ciudadanos en beneficio de nuestro 

entorno. 
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Abstract.  
The rapid generation of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) has brought environmental effects and 

the population derived from the materials they are made. Therefore, the proper implementation of management plans 

for WEEE must integrate various actions aimed at minimizing and correcting such affectations. In this paper, the 

management of WEEE Conurbation Southern Tamaulipas (ZCST) described. Using the methodology of descriptive 

analysis of the technical, economic, regulatory, social and institutional aspects. The form ZCST the municipalities of 

Tampico, Madero and Altamira. Among the main results, the generation of WEEE was 2028.47 tonnes by 2013 

compared to the national flag was estimated generation; within the area are not reported to give a treatment of this 

type of waste and GHG environmental liability was estimated at two categories of WEEE, TVs & Telecoms 

companies, liabilities tCO2eq total was 18125.76. the period 2006-2013, of which 82.5% are TVs and other mobile 

phones. It was not possible to make calculations for computers, sound equipment and landlines other categories that 

are considered by the national WEEE report generation. National legislation classifies as WEEE Waste Special 

Management (RME), no specific classification. With this, the areas of opportunity for the foundation of a 

management plan from the technical, economic, regulatory, social and institutional aspects were detected. 

. 
Key Words: WEEE, Management Plan, ZCST. 
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Resumen.  

La generación rápida de los Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE) ha traído consigo afectaciones 

ambientales y a la población, derivados de los materiales que los componen. Por ello, la aplicación adecuada de 

planes de manejo para los REEE debe de integrar diversas acciones enfocados a minimizar y corregir dichas 

afectaciones. En el presente trabajo se describió el manejo actual de los REEE de la Zona Conurbada del Sur de 

Tamaulipas (ZCST). Mediante la metodología de análisis descriptivo de los aspectos técnicos, económicos, 

normativos, sociales e institucionales. La ZCST la conforman los municipios de Tampico, Madero y Altamira. 

Dentro de los principales resultados obtenidos, se estimó la generación de REEE fue de 2,028.47 ton para el año 

2013 respecto al indicador nacional de generación; dentro de la zona no existen empresas reportadas para darle un 

tratamiento a este tipo de residuos y se estimó el pasivo ambiental de GEI en dos categorías de REEE, Televisores y 

Celulares, el total pasivo fue de 18125.76 tCO2eq del periodo 2006-2013, de las cuales 82.5% corresponde a 

televisores y el resto a teléfonos móviles. No fue posible hacer cálculos para computadoras, aparatos de sonidos y 

teléfonos fijos que son las demás categorías consideradas por el informe nacional de generación de REEE. La 

legislación nacional clasifica a los REEE como Residuos de Manejo Especial (RME), no hay clasificación específica. 

Con lo anterior, se detectaron las áreas de oportunidad para las bases de un plan de manejo desde los aspectos 

técnicos, económicos, normativos, sociales e institucionales.  

 
Palabras clave: REEE, Plan de Manejo, ZCST. 

 

 

Introducción 

 

El incremento de generación de los Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE), es consecuencia de las 

tendencias actuales de los dispositivos electrónicos los cuales poseen una obsolescencia programada y su demanda 

hace fácil su adquisición (Ara, 2013). Un REEE puede definirse como aquel dispositivo que ha llegado al final de su 

vida útil, pierden su valor, se deterioran y son desechados por el usuario final incluyendo sus consumibles y 

subconjuntos (Robinson, 2009).  

 

Dichos REEE han traído consigo afectaciones ambientales y a la población, derivados de los materiales que los 

componen. Las sustancias tóxicas que contienen los REEE están estimadas alrededor del 2% de su peso total, entre 

sus componentes existen tres grupos de sustancias toxicas como son los compuestos orgánicos polibromados 

(Retardadores de flama Bromados), los metales pesados, y otros compuestos generados por el manejo inadecuado de 

los REEE, tales como los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (Chen et al., 2011; Kalantzi y Panayiotis, 2011). 

Dentro de las afectaciones a la salud por exposición se incluyen desde deficiencias respiratorias, cáncer hasta daños 

acumulativos en el ser humano y al medio ambiente, por medio de bio-acumulación de sustancias, daños a los 

ecosistemas, emisión de gases como dioxinas, furanos y GEI (Noel et al., 2013).  

 

El manejo adecuado de los REEE es relevante para la aplicación de acciones enfocadas a minimizar y corregir dichas 

afectaciones. Un plan de manejo integral de los REEE involucraría los aspectos técnicos de tratamiento para la 

disposición final minimizando los impactos, además de los aspectos económicos de negocio con aquellos materiales 

que se puedan recuperar o reciclar, o la creación de otros materiales. Un factor relevante es lo social el generar una 

cultura de reducir y reusar mitigaría en la generación de dichos residuos (Cruz-Sotelo et al., 2011).  

 

A nivel mundial se han desarrollado acciones para el adecuado manejo de los REEE, países como Suiza, Japón y la 

Unión Europea (UE) han desarrollado acciones para el manejo adecuado de estos residuos, como la elaboración de 

políticas ambientales específicas de REEE, procesos sistemáticos para el manejo, instrumentos económicos para 

regular el cumplimiento de las políticas, entre otros. En México ha sido parte de convenios mundiales como el de 

Basilea y Estocolmo, con el fin de controlar los flujos de sustancias toxicas en las fronteras. Los REEE se generan en 

gran medida en países desarrollados y llegan como equipos de reutilización o “segunda mano” a países en desarrollo. 

Por lo cual los incluyen en los convenios de movimientos fronterizos entre países. Es por ello, que los estados de la 

frontera norte de México han sido los principales que donde se ha generado estudios de los REEE (Frey, 2012; Cruz-

Sotelo et al., 2009; Babu et al., 2007). 

El Estado de Tamaulipas, formo parte del diagnóstico nacional de REEE, mas no se ha generado diagnósticos 

locales, no cuenta dentro del estado una empresa de tratamiento de los REEE. La Zona Conurbada del Sur de 
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Tamaulipas conformada por los municipios de Tampico, Madero y Altamira, es una zona afluente económicamente y 

potencial en desarrollo industrial, sin embargo no se contempla de una manera adecuada el manejo de estos residuos. 

Existen acciones de acopio por parte de las autoridades municipales, teniendo en la zona seis centros de acopio sin 

embargo no es suficiente para la generación de medidas de control y tratamiento. Aunando la recolección informal y 

la recuperación clandestina de materiales en lugares donde hay una exposición a contaminantes. Por lo cual el 

objetivo de este trabajo es la descripción del manejo actual de los REEE analizando determinado las áreas de 

oportunidad para las bases de un plan de manejo desde los aspectos técnicos, económicos, normativos, sociales e 

institucionales. 

 

 

Método 

 

La metodología empleada es el análisis descriptivo debido a que se recolecta información sin cambiar el entorno. La 

aplicación del método descriptivo es con el fin de demostrar las relaciones entre los aspectos que considera un plan 

de manejo de residuos. Utilizando herramientas correlaciónales o de observación (Davis y McKeown, 1986). Para el 

desarrollo del presente estudio siguieron las siguientes etapas: 

1. Describir las variables físicas, económicas y sociales por medio de la realización de un inventario ambiental 

para determinar los puntos clave que inciden en el manejo de REEE en la zona de estudio. 

2. Analizar las características de un plan de manejo para REEE describiendo los aspectos técnicos, 

económicos, sociales, normativos e instituciones. 

3. Describir los aspectos técnicos en sus etapas primaria, secundaria y terciaria de la zona de estudio.  

4. Analizar los aspectos normativos, institucionales y económicos en la zona de estudio. 

5. Estudiar los aspectos sociales relacionados con los REEE en la zona de estudio.  

6. Identificar áreas de oportunidad del sistema. 

 

 

Resultados 

 

Descripción de la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas (ZCST)  

La ZCST cuenta con una población de 751,285 habitantes. Se encuentra localizada en las coordenadas UTM X 625 

209 y 567 394; Y 2 521 960 y 2 456 235. En la Fig. 1, se localiza la zona de estudio, que la conforman los 

municipios Tampico, Madero y Altamira. Ubicada en porción sureste del Estado de Tamaulipas, colinda al norte y 

noroeste con los Municipios de Aldama y González, al oriente con Aldama y el Golfo de México, al sur físicamente 

con el Río Pánuco frontera natural con el Estado de Veracruz, y al oeste con el mismo Estado.  

 

El uso de suelo de la ZCST es urbano en los municipios de Madero y Tampico, mientras que en Altamira 

básicamente es rural. Sus núcleos poblacionales en Altamira tiene un 4% de zona urbana y un 70 % de zona rural, a 

comparación de Tampico que tiene 45% de urbanización y el 8% de zona rural, Ciudad Madero es el de mayor 

cobertura urbana con el 83%.  

 

La actividad económica la ZCST principalmente está relacionada con los derivados del petróleo, como la refinación 

de hidrocarburos que se realiza en Ciudad Madero. En Tampico, son relevantes el comercio y servicios como 

actividades portuarias, comerciales, industriales, turísticas y pesqueras. Por otro lado, Altamira es considerado como 

un municipio en desarrollo industrial y portuario a nivel nacional; en él se encuentra el Puerto Industrial de Altamira. 

Además por su extensión territorial tiene amplias actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Características de un plan de manejo para REEE 

Un Plan de manejo la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) lo define como 

un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el 

conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según 

corresponda, así como a los tres niveles de gobierno (DOF, 2003).  
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Figura. 1 Localización de la ZCST: Tampico, Madero y Altamira 

 

Los planes de manejo son aplicables a productos de consumo que cuando son desechados impliquen un riesgo 

ambiental y a la población (DOF, 2003). Los aspectos a considerar según la LGPGIR son los siguientes: 

• Procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición 

final, que se prevén utilizar;  

• Estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben 

realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, 

según corresponda;  

• Procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, 

deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos,  

• Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución.  

• Evitar establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio que afecte su 

comercialización. 

 

Los REEE están clasificados dentro de la LGPGIR como Residuos de Manejo Especial y son considerados aquellos 

provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos y otros que al transcurrir su 

vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico, conocidos como Residuos Tecnológicos (DOF, 

2003). El manejo tradicional de los residuos sólidos con respecto a su manejo integral es el orden indisposición final, 

la prioridad otorgada a las distintas etapas y alternativas posibles de valorización de los materiales que se puedan 

recuperar y revalorizar (Barradas-Rebolledo, 2001). Lo cual implican aspectos institucionales, económicos y sociales 

para poder integrar a los actores involucrados. 

 

Aspectos técnicos en sus etapas primaria, secundaria y terciaria de la zona de estudio 

a) Etapa Primaria. Generación y Traslado. Dentro de un plan de manejo es esencial conocer cuál es la 

generación de los residuos sólidos en cuestión. En el Diagnostico Nacional de generación de REEE se 

estimó que México tuvo una generación de REEE de 300,000 ton/a para el 2007, aproximadamente 2.7 kg 

per cápita anual (Acevedo et al., 2008; Gavilán, 2008; Román, 2007). La capacidad de reciclaje formal 

reportada es de aproximadamente del 10%, mientras que el reciclaje no formal abarca de un 10 al 20 %. 

Existe un 70% de REEE cuyo destino final es incierto. Sin embargo, este tipo de estudios suelen ser 

imprecisos dada su naturaleza de carácter nacional (Cruz-Sotelo et, al., 2011; Acevedo et al., 2008; Gavilán, 

2008; Román, 2007). Cabe mencionar que el Estado de Tamaulipas fue incluido en el desarrollo del 

Diagnostico Nacional, donde los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero fueron incluidos, los 

resultados son de manera general no describen con exactitud la situación actual en el área de estudio 

(Acevedo et al., 2008). Se realizó una estimación de generación para la ZCST abarcando el periodo del 

2006 – 2020 (Tabla 1), las proyecciones de crecimiento poblacional consideradas fueron las del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO). La generación per cápita de REEE considerada fue de 2.7 kg/hab, valor 
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considerado por el Gobierno Mexicano a través del INECC quien fue desarrollado dentro de los trabajos del 

Diagnóstico de Generación de RE en México publicada en el año del 2007 (Gavilán, 2008; Román, 2007). 

En la Tabla 1, se observa la generación estimada del año 2006 que fue de 1,893.30 ton/a y la tendencia para 

el 2020 será de 2179.80 ton/a, lo cual es un incremento del 119% en la ZCST. Se observa un crecimiento 

estimado de REEE para Altamira de 9713.74 ton/a; en Ciudad Madero de 8361.16 ton/a y Tampico se 

estima 12,422.75 ton/a. Lo cual se proyecta una estimación de generación de REEE acumulativo para ZSCT 

de 30,497.65 ton/a para el año 2020. 

 

Tabla1. Estimación de generación en ZCST (ton/a). 

Año 
Generación REEE (ton/a) Total de generación 

(ZCST) Altamira Madero Tampico 

2006 572.54 531.22 795.65 1899.41 

2007 583.09 534.96 800.35 1918.41 

2008 593.64 538.70 805.05 1937.40 

2009 604.19 542.45 809.75 1956.39 

2010 584,03 543.51 820.01 1947.56 

2011 607.72 547.30 820.27 1975.29 

2012 628.40 551.59 822.59 2002.58 

2013 646.38 556.01 826.08 2028.47 

2014 662.25 560.51 830.42 2053.17 

2015 676.41 565.01 835.30 2076.72 

2016 689.20 569.47 840.53 2099.20 

2017 700.93 573.86 845.98 2120.77 

2018 711.76 578.14 851.50 2141.40 

2019 721.86 582.25 856.96 2161.07 

2020 731.33 586.17 862.29 2179.80 

Total 9713.74 8361.16 12422.75 30497.65 

 

Lo cual indica que si existe una generación dentro de la ZCST considerable a un plan de manejo, aun con la 

inconsistencia del indicador a nivel nacional debido a que es complejo llegar a un grado de exactitud de generación 

por la complejidad del REEE y sus diversas características. En la zona solo existe un camión que hace la función de 

recolección de los REEE colocándose en puntos estratégicos y que la población vaya a depositarlo para su 

recolección (Fig. 2a). Existen otros recolectores informales que tienen mayor contacto con la población que son los 

llamados “Carretoneros”, lo cuales buscan una oportunidad económica de negocio en el reciclaje informal (Fig. 2b). 

 

   
                                                  (a)                                                        (b) 

Figura. 2 Equipo de Traslado de REEE en la ZCST. 

 

b) Etapa Secundaria. Revalorización. En la ZCST solo existen nueve empresas de compra venta y 

recuperación de materiales (Tabla 2), lo único que pueden recuperar de un REEE es el cobre, más no lo 

reciclan (SEMARNAT, 2010); se desconoce la cantidad que reciben y el destino final de la mismas. No 

existen empresas recicladoras de RE reportadas en la ZCST. 
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Tabla 2. Empresas de compra venta y recuperación de materiales en ZCST. 

Municipio Material Cantidad 

Altamira Compra – venta de fierro viejo (chatarra) y desecho de metales no ferrosos. 1 

Tampico 
Compra – venta de fierro viejo (chatarra) y desecho de metales no ferrosos, 

cobre, bronce, aluminio, antimonio, acero inoxidable. 

8 

 

Lo que se recolecta en los centros de acopio de la ZCST y en eventos de acopio masivo, son trasladados por una 

empresa que recicla este tipo de residuos y que se encuentra en San Luis Potosí, previa firma de convenio con el 

municipio de Tampico. Cabe mencionar que dichos eventos solo se han realizado en Tampico. Se desconoce las 

procedencias de los REEE. Lo cual es un nicho de oportunidad no aprovechado para generación económica en la 

zona. 

c) Etapa Terciaria. Disposición Final. En la ZCST solo existe un relleno sanitario, que se encuentra en 

Altamira el cual tiene una concesión con la empresa Tecnologías Medioambientales de Golfo S. A. de C.V. 

(TECMED), la cual presta servicio a los tres municipios de la ZCST. No cuentan con especificaciones para 

la disposición final de REEE, ni cuenta con sitios de transferencia. Los antiguos sitios de disposición final a 

cielo abierto son: En Altamira se encuentra en la Col. Presidentes, en Cd. Madero en la Col. SAHOP a un 

costado de la Col. Ampliación Candelario Garza y en Tampico en la Isleta del Zapote. Dichos sitios de 

disposición “clausurados” es donde se han encontrado partes no revaloradas de REEE (Fig. 3). 

 

 
Figura. 3 Sitios de disposición “clausurados” en ZCST. 

 

 

Por otro lado, las emisiones contaminantes del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

a nivel global estiman con una generación de 800 MtCO2eq, aproximadamente un 2% del total de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Del cual el 39% corresponde a computadoras personales y monitores, el 23% a computadoras 

que forma parte de una red y que provee servicios a otras computadoras conocidos como los servidores, el 15% a las 

telecomunicaciones fijas, el 9% a las telecomunicaciones móviles, el 7% a las Redes Locales (LAN) y 

telecomunicaciones de oficina, y el 6% a las impresoras. Además, la conexión a internet por segundo genera 0.02 

grsCO2eq y los aparatos de televisión, incluyendo sus periféricos generan el 1.8% de las emisiones globales, 

aproximadamente 700 MtCO2eq (Bautista-Vargas et al., 2013; Teehan, y Kandlikar, 2013). Es por ello que se estimó 

en base a la generación de REEE las emisiones que se generan por dispositivo de REEE que toma en consideración 

el diagnostico nacional de generación de REEE (Acevedo et al., 2008; Gavilán, 2008; Román, 2007). Se estimó la 

generación por dispositivo en el periodo 2006 – 2013, en la ZCST. Detectándose que diversos autores no especifican 

un indicador de emisión de GEI solamente al sector REEE por lo que se decide tomar los pasivos ambientales por 

consumo de energía y ciclo de vida completo para la estimación de emisiones de GEI en dos categorías de REEE 

(Tabla 3). (Dickerson et al., 2011; Malmodin et al., 2010; Aoe, 2001; Aoe et al., 2003). 

 

Tabla 3. Factor de GEI por consumo de energía y ciclo de vida completo (kg/a de vida útil) 

Categoría de RE Ciclo de vida completo Consumo de energía 

Televisiones 2.1 2.4 

Teléfono móvil 3.9 2.1 

 

 

Lo cual se obtuvo una generación acumulativa de 18125.76 tCO2eq en el periodo 2006-2013, de las cuales 82.5% 

corresponde a televisores y el resto a teléfonos móviles. Como se observa en la Fig. 4. Los televisores generan más 

emisiones de CO2eq en comparación de los teléfonos móviles, uno de los factores que influiría sería el consumo de 

energía en todo su ciclo de vida útil. 
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Fig. 4 Estimación de emisiones CO2eq ZCST (ton/a) 

 

 

Aspectos normativos, institucionales y económicos 

a) Normativos. Como anteriormente se ha mencionado la LGPGIR marca a los REEE como RME, y que son 

residuos provenientes de las industrias de la informática y electrónica. Incluye la ley el principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor. Lo cual aplica a los tres niveles el federal, estatal y municipal 

(DOF, 2003). En el 2013 se aprueba la NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que 

establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a 

Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así 

como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo (SEMARNAT, 2013). 

No existe ley específica para los REEE.   

b) Institucionales. Siendo RME de competencia del Estado de Tamaulipas dentro de las facultades que 

conlleva es el de autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de 

su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo. Además de Promover programas municipales de 

prevención y gestión integral de los residuos de su competencia y de prevención de la contaminación de 

sitios con tales residuos y su remediación, con la participación activa de las partes interesadas. En la ZCST 

se están llevando acciones de acopio y de difusión sobre los REEE. En el municipio de Tampico hay cinco 

centros de acopio y en Madero apenas se dará apertura al primer centro de acopio.  

c) Económicos. Existen instrumentos económicos para la corrección del impacto ambiental como son las 

multas o sanciones monetarias, sanciones penales cuya entidad que monitorea y controla es la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Sin embargo no existe un instrumento económico en el 

cual se maneje como tasa de recuperación o de reciclaje.  

 

 

Conclusiones 

 

En relación con la recolección solo existe un vehículo que hace dicha función, sin embargo la recolección informal 

tiene mayor contacto con la población y son participes en la revalorización informal, es importante señalar que 

dentro de la zona no existen empresas que den tratamiento a los REEE; los Sitios de Disposición Final no cuentan 

con especificaciones para la disposición de REEE. En la legislación Mexicana, además en la NOM- 161- 

SEMARNAT- 201, establece una clasificación de manera general no detallada de los REEE. Sin embargo, hacen 

implícita la necesidad de un plan de manejo para este tipo de residuo. Con lo anterior, se describió de manera general 

el manejo actual de los REEE en la zona de estudio, analizándose aspectos de generación, revalorización y 

disposición final de los mismos; se encontraron inconsistencias en los indicadores de generación debido a su carácter 

nacional y no local, y se detectaron áreas de oportunidad en el desarrollo de revalorización y disposición. Por otra 

parte, la revisión de la base para la formulación de programas de manejo de la legislación se observó que no se 

consolidan dando lugar a la oportunidad de generar políticas más adecuadas y eficaces especificas a los REEE. 

Además, la generación de instrumentos económicos preventiva y correctiva, tendrían impacto en los interesados. La 

participación social es relevante para la prevención y mitigación del problema, basada en el desarrollo de una cultura 

ambiental. Finalmente las perspectivas de este trabajo es el desarrollo de elementos para la formulación de un plan de 

manejo integral de los REEE, y el desarrollo de programas de aplicación, seguimiento y evaluación de la propuesta a 

corto, mediano y largo plazo para las áreas metropolitanas de sur de Tamaulipas. 
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Abstract 
The control on the generation and disposition of hazardous wastes is vital for the sustainable development of the 

Mexican industry as well as for human health and environment protection. Particular actions on this environmental 

problem started in the 90’s, however, it has not been satisfactorily solved. This job presents an abstract on the 

analysis of environmental legislation and the obligations applied to the industry, their weaknesses and strengths and 

the availability of waste disposition sites. It is outstanding that more than ninety percent of the hazardous wastes 

volume is released by the great generators, which represent less than 10% of the companies, mainly the 

petrochemical and power industries. Departing form this analysis, the necessity of further support to companies for 

training in waste management, as well as the importance of simplifying the commitment processes, i.e, as flow 

diagrams, the vinculation to tax obligations and the promotion of facilities installations for hazardous wastes 

disposal is stated, therefore preventing illegal disposing or dumping of hazardous wastes. 

 
Key Words: environmental legislation, environmental management, industrial hazardous wastes 

 

                                                 
1 Programa Educativo de Ingeniería Industrial, Área Académica de Ingeniería, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
2 Grupo de Investigación Diseño y Construcción Sostenibles, Área Académica de Ingeniería, Instituto de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ciudad Universitaria, Carretera Pachuca – Tulancingo Km. 4.5 Col. 

Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42184. México. E-mail: cuquisglezs@gmail.com 



2 

 

Resumen 

El control de la generación y disposición de los residuos peligrosos es de vital importancia para el desarrollo 

sustentable de la industria mexicana y el cuidado de la salud humana y el medio ambiente. La atención específica a 

este problema ambiental comenzó a partir de los años noventa, sin embargo, no se ha logrado resolver 

satisfactoriamente. En este trabajo se presenta un resumen del análisis sobre la legislación ambiental y las 

disposiciones aplicables a la industria, sus fortalezas y debilidades, así como de la disponibilidad de sitios de 

disposición de los residuos. Cabe señalar que más del noventa por ciento del volumen de residuos peligrosos en 

México, es desechado por los grandes generadores, que agrupan a menos del 10% de las empresas, entre las que 

destacan la petroquímica y la eléctrica. A partir de este análisis, se plantea la necesidad de dar mayores apoyos a los 

industriales para su capacitación en el manejo de los residuos así como la importancia de simplificar la presentación 

de las obligaciones que deben de cumplir en forma de diagramas de flujo, su vinculación con las obligaciones 

fiscales y de promover el establecimiento de instalaciones para la disposición de los residuos peligrosos, previniendo 

así su disposición clandestina. 

 
Palabras clave: gestión ambiental, legislación ambiental, residuos peligrosos industriales  

 
 

Introducción  

 

Uno de los problemas ambientales que enfrenta México es el manejo integral de los residuos que generan diversos 

procesos industriales así como de los residuos domésticos (Pérez, 2000). Los residuos se clasifican, de acuerdo con 

la legislación mexicana en (SEMARNAT, 2008): 

 

- Residuos sólidos urbanos: Provienen de la eliminación de los materiales que se utilizan en casa y de 

cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de establecimientos o en las calles, con características 

domiciliarias. 

- Residuos de manejo especial: Son los que se generan en los procesos productivos, pero que no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos o que son producidos por grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos. 

- Residuos peligrosos: Son aquellos que sustancial o potencialmente, ponen en peligro la salud humana o el 

medio ambiente cuando son manejados en forma inadecuada y poseen algunas de las características 

CRETIB (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o agentes Biológico-

Infecciosos) que les confieren peligrosidad, así como también los envases, recipientes, embalajes y suelos 

que hayan sido contaminados por ellos. 

 

Los residuos peligrosos tienen un gran impacto sobre la salud humana y el medio ambiente, su generación se 

incrementó drásticamente en todo el mundo a raíz de la revolución industrial, ya que se aceleró el progreso en 

muchos campos. Sin embargo, la contabilización de los volúmenes de desechos generados datan de tiempos muy 

recientes. En México, las evaluaciones a nivel nacional y regional, bajo la aplicación de diferentes metodologías, han 

permitido dar a conocer, desde hace apenas alrededor de 20 años, quienes son los principales generadores de residuos 

peligrosos, su localización y su contribución, reflejando en números la peligrosidad con la que contribuyen (Barajas 

y Garfias, 1997). 

 

Entre los objetivos de la política ambiental actual se encuentran la regulación de la industria y la protección contra 

riesgos ambientales, incluidos los generados por el uso de sustancias químicas peligrosas. En el Proyecto de Gran 

Visión México 2030, definido en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se remarcó que la 

sustentabilidad ambiental sería un criterio rector en el fomento de las actividades productivas. Asimismo, se plantea 

ver a la industria y la gestión de residuos y emisiones de sustancias tóxicas, como temas prioritarios que, de no ser 

atendidos estratégicamente, impedirían que esta visión pueda ser alcanzada. Actualmente, el Plan de Desarrollo 

Nacional 2013-2018, indica también la intención de fomentar el desarrollo sustentable y reconoce las pérdidas del 

PIB (Producto Interno Bruto) ocasionadas por el deterioro ambiental. 
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Considerando la relevancia de la gestión de los residuos peligrosos, El objetivo de este trabajo es presentar de una 

manera integral y sintética la legislación ambiental en materia de residuos peligrosos aplicable a la industria, 

analizando algunas de las fortalezas y debilidades del marco legal y la disponibilidad de información oficial sobre el 

tema así como plantear algunas de las estrategias actuales para la concepción de los productos en el marco de la 

sustentabilidad. Asimismo se expone el caso del Estado de Hidalgo, sede de Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. En las siguientes secciones se presenta, en primera instancia un panorama general sobre los volúmenes de 

generación los residuos peligrosos, posteriormente, una descripción de la estructura de la legislación mexicana en 

materia de residuos peligrosos y los lineamientos aplicables a la industria y finalmente, la situación actual en el 

Estado de Hidalgo. 

 

 

La generación de residuos peligrosos en México 

 

El primer estudio sistemático para estimar la generación de residuos industriales peligrosos en México, fue realizado 

por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1994. Ante la falta de información sobre la cantidad de residuos 

generados por las industrias mexicanas, el estudio utilizó como base la generación de residuos industriales en 

Canadá, suponiendo que las industrias mexicanas con el mismo giro y características producirían una cantidad 

equivalente. Posteriormente, el establecimiento y aplicación de la normativa ha permitido que paulatinamente mejore 

el registro de los residuos generados. En 1999, con 12,514 empresas que manifestaron sus residuos, se estimó la 

generación de residuos peligrosos en casi 3.2 millones de toneladas. En el año 2000, con la información de 27,280 

empresas, la generación de residuos peligrosos se calculó en 3.7 millones de toneladas, mientras que en 2004 esta 

cifra subió a 6.17 millones de toneladas de residuos peligrosos generados por 35,304 empresas que lo manifestaron 

(SEMARNAT, 2005). Durante el periodo 2004-2011, las 68,733 empresas registradas generaron 1.92 millones de 

toneladas. En la Tabla 2.12 puede observarse el aumento en las empresas registradas. Sin embargo, la información 

registrada para el periodo 2004-2011, no se debe considerarse como el volumen total de residuos peligrosos 

generados en el país, las diferencias entre las cifras anteriores se deben principalmente a: 

 

- El número de empresas y delegaciones que se usaron para calcular el volumen generado. 

- La depuración del padrón y la revisión de los reportes de generación de las delegaciones que permitieron 

eliminar las duplicidades en las empresas, así como a los errores de estimación de generación de los 

residuos peligrosos por parte de los generadores. 

- La modificación de la NOM-052-SEMARNAT-1993 (actualmente NOM-052-SEMARNAT-2005) que 

establece las características de los residuos para ser considerados peligrosos, y de la cual se eliminaron los 

jales mineros y los recortes de perforación de la industria petrolera, los cuales constituían una importante 

fracción del total de residuos peligrosos generados y reportados en estimaciones anteriores. 

 
Las industrias generadoras de residuos peligrosos que mayores volúmenes generaron entre 2004 y 2011 fueron la 

química (201,782 toneladas; 10.5% del total de residuos peligrosos generados), metalúrgica (186,393 toneladas; 

9.7%), automotriz (170,194 toneladas; 8.9%), servicios mercantiles (111, 907 toneladas, 5.8%) y la de equipos y 

artículos electrónicos (85,283 toneladas; 4.4%) (SEMARNAT, 2005). Los tipos de residuos generados son muy 

diversos, estimándose que la mayor parte corresponde a sólidos generados a partir de las industrias textil, papelera, 

del asbesto, autopartes y otras. A estos le siguen los líquidos residuales de proceso, aceites gastados, escorias y 

disolventes. 

 

La clasificación de generadores de residuos es independiente del tamaño de la empresa, por lo que puede haber 

grandes empresas que no sean generadoras de residuos y puede haber micro, pequeñas y medianas empresas que por 

la naturaleza de sus procesos, puedan ser incluso grandes generadores. Este tipo de empresas es muy importante para 

México pues constituyen el 99.9% de la economía, generan el 79.6% del empleo y aportan el 52% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  Un Gran Generador es una persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 

diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad. Un Pequeño Generador es una 

persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en 

peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Un microgenerador es un 

establecimiento industrial, comercial o de servicio que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de 
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residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Si se examina la generación en función de la 

categoría del generador (micro, pequeño y gran generador) y sector de actividad, para el período 2004-2011, los 

38,194 microgeneradores (56% del total de generadores) produjeron 10,948 toneladas (apenas el 0.6% del volumen 

total del reportado para el periodo); los pequeños generadores (24,772 empresas, 36%) reportaron una generación de 

71,215 toneladas (3.7%) y los grandes generadores (5,767 empresas, 8%), produjeron 1,838,346 toneladas, que 

equivalen al 95.7% del total, 1,920,509 toneladas. 
 

En cuanto a la infraestructura para la disposición de los residuos, en el 2011 existían cuatro instalaciones autorizadas 

para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, con una capacidad instalada de 10,198 toneladas; 

localizadas en el Estado de México (3 instalaciones, 198 toneladas de capacidad) y Nuevo León (una instalación, 

10,000 toneladas) (SEMARNAT, 2012). Si se compara esta información con el volumen total de residuos generados, 

se observa una diferencia abrumadora entre este volumen con la capacidad instalada de almacenamiento temporal, 

sin embargo, estos datos no establecen para qué tipo de residuos o generadores son aplicables. En cuanto a la 

capacidad instalada autorizada, entendida como el volumen de manejo de residuos peligrosos, en el 2011 alcanzó 

poco más de 1.6 millones de toneladas, correspondiendo exclusivamente a reciclaje (1.4 millones) y tratamiento (216 

mil). 

 

 

Estructura de la Legislación Mexicana sobre residuos peligrosos 

 

El marco legal en cuestión ambiental se analiza tomando como base el esquema de la jerarquía de las leyes en 

general, el cual también se aplica en las leyes ambientales. La jerarquía comienza en la superioridad de la pirámide, 

que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es la base del cumplimiento de los tratados 

internacionales y le siguen las leyes, dentro de las cuales se encuentran las leyes federales, estales y municipales, 

luego los reglamentos y finalmente, las normas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 

el derecho de contar con un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos; establece las 

prerrogativas para que los distintos órdenes de gobierno dicten las disposiciones necesarias para que, dentro de su 

competencia, asegure el adecuado manejo y gestión integral de los residuos y se cumpla el derecho de contar con el 

medio ambiente adecuado (Villegas, 2011). Este derecho descansa en tres bases constitucionales fundamentales que 

tratan los aspectos más generales de la protección al ambiente; estas bases son; la primera de esas bases se encuentra 

en el artículo 27 constitucional, el cual se refiere a la idea de conservación de los recursos naturales; la segunda base 

se encuentra plasmada en el artículo 73 constitucional, la cual se refiere a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y la tercera base se encuentra en el artículo 25 constitucional, la cual se refieres a la 

protección al ambiente.  

 

Dentro del orden interno nacional en materia ambiental las leyes federales reglamentarias a la Constitución, son la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). Las Leyes Estatales son dictadas por los Congresos de los Estados; 

tienen su fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). En el caso 

del Estado de Hidalgo, de acuerdo con la jerarquía del marco legal, se encuentran las siguientes leyes en materia 

ambiental: Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y la Ley para la Protección 

al Ambiente del Estado de Hidalgo. Los reglamentos comprenden las disposiciones legislativas expedidas por el 

Poder Ejecutivo ya sea para desarrollo o instrumentación de las disposiciones legales (Flores & Pantoja 2001). En 

materia de residuos se enuncian los siguientes reglamentos: Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, Reglamento de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.  

 

Diagrama de Flujo de las Disposiciones Aplicables a la Industria 

En resumen, para definir cuales las obligaciones que tienen que cumplir las empresas que desechan residuos 

peligrosos, es necesario que se analice su volumen de generación. El manejo integral consiste en realizar una serie de 

actividades o acciones a las que se someten los residuos, de manera individual o combinada, siempre y cuando se 

realicen de manera apropiada, de acuerdo a las características del residuo y particulares del lugar, para adaptarse a las 
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condiciones y necesidades del sitio, a fin de cumplir con los criterios u objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 

ambiental, tecnológica, económica y social. Es importante mencionar que, a través del manejo integral de los 

residuos, se busca la prevención de riesgos asociados a ellos, los cuales son proporcionales al volumen de generación 

de los mismos. Los generadores que por algún motivo dejen de generar residuos peligrosos deberán presentar ante la 

secretaría un aviso por escrito que contenga el nombre, denominación o razón social, número de registro y 

autorización, según sea el caso y la explicación correspondiente. Cuando se trate del cierre de las instalaciones, los 

generadores presentarán el aviso señalado como anterior mente se mencionó, proporcionando además la información 

que establece el artículo 68 del Reglamento de LGPGIR. En el diagrama de la figura 1se muestran las obligaciones y 

trámites requeridos por la SEMARNAT para cada una de las etapas que comprenden el manejo integral de los 

residuos peligrosos.  

 

En cuanto a la disposición de los residuos, en el diagrama de la Figura 2 se muestran las etapas del manejo de los 

residuos peligrosos considerando la información de empresas autorizadas por SEMARNAT, actualizada hasta el 28 

de febrero del 2014 por tipo de servicio. A partir de la información oficial sobre la generación de los residuos 

peligrosos y la legislación correspondiente, se detectaron algunos aspectos que deben considerarse para mejorar la 

gestión, presentados a continuación como un análisis FODA (Tabla 2). 

 

INICIO

Identificar si son 

residuos peligrosos

FIN
Caracterizar 

conforme el 

código 

CRETIB

Identificar el 

tipo de 

generador

Micro 

generador

Pequeño 

generador
Gran 

generador

*Registro ante 

SEMARNAT

*Llenado de 

manifiesto

*Registro ante 

SEMARNAT

*Tener almacén temporal

*Llevar bitácora

*Llenado de manifiesto

*Registro ante SEMARNAT

*Tener almacén temporal

*Llenada de Bitácora

*Reporte de COA

*Reporte de LAU

*Someterse a Planes de 

Manejo

FIN

NOSI

 

Figura 1. Diagrama de flujo de las obligaciones de los generadores de residuos peligrosos (COA= Cédula de 

Operación Anual; LAU=Licencia Ambiental Única). 

 

 

Con base en este análisis se exponen las siguientes sugerencias para mejorar la gestión de los residuos peligrosos 

industriales:  

- Vinculación del registro en el padrón de contribuyentes, de las empresas que están por iniciar operaciones, 

con las obligaciones ante Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

- Exigencia a todas las empresas generadoras de residuos peligrosos de una declaración o carta responsiva, así 

como un plan de acción para el manejo de estos residuos y un plan emergente en caso de que sus residuos 

provoquen un accidente ambiental. 
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- Revisión continua de las leyes existentes o las que se promulguen en un futuro, verificando que se 

implementen en su totalidad y se revise su ejecución y funcionamiento para que de esta manera se efectúen 

las modificaciones tomando como base el ciclo Deming. 

 

Reciclado de residuos 

peligrosos

203 empresas en la 

republica mexicana, 11 de 

ellas en Estado de Hidalgo

Aprovechamiento de 

residuos peligrosos

26 empresas en la republica 

mexicana, 1 de ellas en el 

Estado de Hidalgo 

Co-procesamiento de 

residuos peligrosos

32 empresas en la republica 

mexicana, 5 de ellas en 

Estado de Hidalgo

Reutilización de 

residuos peligrosos
2 empresas en la republica 

mexicana

Tratamiento de 

residuos peligrosos

40 empresas en la republica 

mexicana

Incineración de 

residuos peligrosos

9 empresas en la republica 

mexicana, 1 de ellas en el 

Estado de Hidalgo

Confinamiento de 

residuos peligrosos

4 empresas en la republica 

mexicana, 1 de ellas en el 

Estado de Hidalgo

Almacenamiento temporal

MICRO 

GENERADOR
PEQUEÑO 

GENERADOR

GRAN 

GENERADOR

Empresas

Gestión de Residuos

(Prestadores de servicios)

El servicio de transporte es de 
los micro generadores hacia los 
prestadores de servicios 

El servicio de transporte lo 
puede proporcionar los  
pequeños generados  o los 
prestadores de servicios

Acopio de residuos 

peligrosos

43 empresas en la republica 

mexicana

El servicio de transporte lo 
puede pueden proporcionar los  
grandes generados  o los 
prestadores de servicios

Simbología

 

Figura 2. Etapas de Manejo de los Residuos Peligrosos 

 

- Las dependencias correspondientes deben de contar con el capital humano necesario y capacitarlo para que 

asesoren y vigilen las empresas existentes y nuevas de manera eficiente. 

- La generación de un fondo de financiamiento gubernamental específico para el rubro de residuos peligrosos 

que permita a las empresas puedan llevar a cabo las acciones necesarias para la disposición de sus residuos.  

- Generación de mecanismos que eviten la corrupción por parte de las dependencias que asesoran y vigilan a 

las empresas que generan residuos peligrosos. 
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Situación del Estado de Hidalgo 

 

En el Estado de Hidalgo de las 15,739 empresas que existen en la entidad 11,757 se localizan en el sector comercio, 

2,806 en transporte y comunicaciones, 659 en industrias manufactureras, 505 en construcción, 6 en agropecuario, 5 

en minería y 1 en electricidad y agua (Terrones, 2011). Durante el periodo del 2004 a junio del 2012, en el Estado de 

Hidalgo, se registraron 1,520 empresas que generaron 22,608 toneladas de residuos peligrosos. La industria que más 

produce residuos peligrosos es la petroquímica, seguida por la generación de energía eléctrica, coincidiendo con las 

cifras a nivel nacional; lo que indica que en los próximos años se debe tener especial cuidado en la disposición de 

estos residuos en caso de que se instale una nueva refinería. Cabe señalar que, aunque Tula de Allende no figura 

entre los municipios de mayor número de empresas, es el que mayor impacto representa en el Estado, ya que en este 

se encuentran los principales grandes generadores, la refinería Miguel Hidalgo de PEMEX y la planta termoeléctrica 

“Francisco Pérez Ríos” de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Tabla 2. Análisis de Fortalezas y Debilidades para la Implementación de la Legislación Ambiental 
FORTALEZAS 

*La existencia de dependencias gubernamentales y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) relacionadas con el ambiente. 
*La existencia de normas y de reglamentos que favorecen la 

regulación de los residuos peligrosos. 

 

OPORTUNIDADES 

*La existencia de delegaciones estatales como las de 

SEMARNAT y PROFEPA que se encargan de la 
regularización de la industria. 

*La existencia de organismos federales que analizan la 

problemática de los residuos peligrosos, como el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

*La realización de foros donde se concientice a las empresas 

y a la población en general 

DEBILIDADES 

*La nula existencia de leyes municipales de cada una de las entidades 

federativas que favorezcan la implementación de la legislación federal 

sobre el manejo de los residuos peligrosos.  
*Falta de cultura y ética en las empresas. 

*La falta de apoyo de gobiernos estatales y federal para las empresas 

generadoras y organismos interesados en la disposición de los residuos 

peligrosos. 

*La falta de programas que fomente los sistemas de gestión integral de 

los residuos. 
*La falta de personal capacitado y recursos necesarios para el 

adecuado funcionamiento de las dependencias gubernamentales 

AMENAZAS 

*El incumplimiento de las normas y reglamentos existentes. 

*La lenta actualización de normas y reglamentos a nivel 

nacional, estatal y municipal. 
*La falta de reglamentos y normas más estrictos en cuanto al 

manejo de los residuos peligrosos. 

*La inmigración de empresas extranjeras que generan 

residuos debido a la laxitud de las autoridades ambientales 

mexicanas 

*Corrupción en la autorización y vigilancia de obras y 
empresas que generan residuos peligrosos sin control. 

 

 

Estrategias Para Una Producción Industrial Sustentable 

 

En materia ambiental, las estrategias más importantes están encaminadas a la prevención, tales como la Ingeniería 

Verde, la Ecología Industrial y el Análisis de Ciclo de Vida. La Ingeniería Verde surge como extensión de la 

Química Verde, sin embargo, tienen un alcance más amplio, definiéndose como el “diseño, comercialización y uso 

de procesos y productos, los cuales son técnica y económicamente viables, a las vez que minimizan la generación de 

contaminación en origen y el riesgo para la salud y el medioambiente”, por lo que tiene una clara vocación de 

aplicarse a la industria en general y a todas las fases del manejo de productos de consumo. La Ingeniería Verde pone 

énfasis en la aplicabilidad a la etapa del diseño (Gómez, s.f.). Por otra parte, la Ecología Industrial (EI) se define 

como el estudio de las interacciones e interrelaciones físicas, químicas y biológicas, dentro de los sistemas 

industriales, naturales, sociales y al mismo tiempo las interacciones entre ellos. La simbiosis industrial es el 

intercambio de materiales entre varios sistemas productivos de manera que el residuo de uno es materia prima para 

otros y su implantación promueve una red de empresas. El objetivo inicial de la simbiosis industrial es económico, 

pero tiene consecuencias ambientales y sociales positivas. La simbiosis industrial se encuentra contenida dentro de la 

Ecología  Industrial, de manera que no puede existir ecología industrial sin utilizar el método de simbiosis industrial, 

pero la ecología industrial es más amplia, ya que contempla aspectos económicos, ambientales y sociales para tener a 

la sustentabilidad. Finalmente, los productos con múltiples ciclos de vida, es decir son usados en varios sistemas o 

ciclos de productos ya sea como partes, como materiales o como productores de energía. Esencialmente, un producto 

se convierte en un insumo para varios ciclos, en lugar de ser desechados después de su primer ciclo de vida. Esta idea 
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ha sido impulsada por las presiones de regulación (la legislación para recuperar los productos después de su vida útil) 

y está llevando a las compañías a innovar en diferentes maneras (Álvarez, s.f). 

 

 

Conclusiones 

 

Dentro del ámbito ambiental, los residuos sólidos y peligrosos representan características particulares, que los hacen 

diferentes de otras emisiones contaminantes. En términos generales, tanto a nivel federal y estatal, esta legislación se 

encuentra bien estructurada, es decir, cubre todos los aspectos relacionados con el manejo y disposición de los 

residuos peligrosos, aunque adolece de falta de precisiones en aspectos específicos como la disposición final de los 

residuos. Por otra parte, a nivel municipal, en la mayoría de los estados, no hay disposiciones municipales que 

adapten las leyes estatales y federales a las características locales. La implementación de la legislación está aún lejos 

de ser satisfactoria. Evidencias del rezago existente en la aplicación de las leyes, son la falta de infraestructura 

suficiente para el manejo y disposición final de los residuos peligrosos así como la desinformación de la población 

en general, en cuanto a la identificación de residuos peligrosos en el hogar que permitiría separarlos de los residuos 

sólidos. Es necesario que las autoridades ambientales actúen de una manera más drástica y se modifiquen leyes 

obligatorias que actualmente solo son aplicables a los grandes generadores de residuos peligrosos para que incluya 

también a los micro y pequeños generadores. Un ejemplo de lo anterior son los planes de manejo, que son 

obligatorios para los grandes generadores de residuos peligrosos más no para las empresas con clasificación de micro 

y pequeños generadores. Es importante que las empresas que ya se encuentra en operación o que apenas van a iniciar 

operaciones, se informen y, sobre todo, cierren los ciclos de vida de sus servicios y sus productos, es decir que se 

hagan responsables no solo de los residuos peligrosos que se generan en sus procesos sino también de los residuos 

generados después de haber concluido la vida útil de sus productos.  
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Abstract.  
Because the three thousand three hundred million people living in urban areas, exposed to more direct sunlight. The 

Urban Heat Island (ICU ) is a phenomenon inherent to urbanization and industrialization , is considered one of the 

main current climate problems and is thought to indirectly affects air quality , water resources , the increase in 

energy consumption for cooling , comfort and human health. In this paper a review of the available literature on 

mitigation measures through the analysis of the influence of the terms of Equation of Surface Energy Balance ( 

EBES ) blocks . The importance of factors such as anthropogenic heat , solar radiation, heat storage, heat advection 

, among others, were analyzed to determine what mitigation measures affect each EBES factors and therefore to 

prioritize the importance of implementation of each measure . Finding that there are controllable and uncontrollable 

factors causing the ICU phenomenon by modifying the Surface Energy Balance and these variables are categorized 

as temporary, permanent effects and cyclical effects. Characteristics that affect the applicability of all mitigation 

measures for ICU such as climate, vegetation type, and water availability were analyzed. We conclude that the 

radiant heat of urban structures and Anthropogenic Heat are the factors that most influence the EBES and 

generation ICU, being remarkable that mitigation measures should be routed to the controllable factors of 

permanent effect as morphology urban and thermo physical properties of building materials. 

 
Key Words: Urban Heat Island, mitigation, surface energy balance. 
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Resumen.  

Debido a los más tres mil trescientos millones de personas que viven en zonas urbanas, expuestas a mayor insolación 

directa. La Isla de Calor Urbano (ICU) que es un fenómeno inherente a la urbanización e industrialización, es 

considerada uno de los principales problemas climáticos actuales y se piensa que en forma indirecta incide en la 

calidad del aire, los recursos hídricos, el incremento en el consumo de energía por refrigeración, el confort y la salud 

humana. En el presente trabajo se hace una revisión de la literatura disponible sobre medidas de mitigación por 

medio del análisis de la influencia de los términos de la Ecuación de Balance de Energía Superficial (EBES). Se 

analizó la importancia de factores como calor antropogénico, radiación solar, almacenamiento de calor, calor por 

advección, entre otros, para determinar cuáles medidas de mitigación inciden en cada uno de los factores de la EBES 

y por lo tanto poder jerarquizar la importancia de la aplicación de cada medida. Encontrándose que existen factores 

controlables e incontrolables que generan el fenómeno ICU, al modificar el Balance de Energía Superficial y que 

estos se categorizan como variables de efecto temporal, de efectos permanentes y efectos cíclicos. Se analizaron las 

características que inciden en la aplicabilidad del conjunto de medidas mitigadoras para ICU como pueden ser clima, 

tipo de vegetación y disponibilidad hídrica. Se concluye que el calor radiante de las estructuras urbanas y el Calor 

Antropogénico son los factores que ejercen mayor influencia en la EBES y en la generación de ICU, siendo notable 

que las medidas de mitigación deben direccionarse a los factores controlables de efecto permanente como la 

morfología urbana y las propiedades termo físicas de los materiales de construcción.  

 
Palabras clave: Isla de Calor Urbano, mitigación, Balance de energía superficial. 

 

 

Introducción  

 

Desde el año 2007, más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas y actualmente suman más de tres 

mil trescientos millones de habitantes. Más del 70% de la población urbana vive en los países menos desarrollados 

(Molina et al., 2008). En 2005 9.3% de la población mundial vivía en megaciudades (UNFPA 2013). La 

transformación de las zonas rurales en zonas urbanas es la vertiente más severa de cambio de uso de tierra. En la 

actualidad, 1.2% de las superficies de la tierra son considerados como zonas urbanas (Shepherd 2005). La densidad 

de población en las zonas urbanas está creciendo y se construyen más edificios altos. Como un ejemplo tenemos que 

en el 2003 el 44% de la superficie usada para fines residenciales en el centro de la ciudad de Shanghai, fué utilizada 

para construir edificios de gran altura (Yang, et al., 2010). La presencia de una ciudad produce diversas alteraciones 

en el clima regional local, cambiando las propiedades superficiales, como capacidad calorífica, conductividad 

térmica, albedo, longitud de rugosidad, máxima conductividad por evaporación, heterogeneidad, índice de área foliar 

(IAF) y las características del agua (Mölders, 2011), perturbando el balance energético en la superficie y la 

temperatura del aire cerca de él. Las interacciones dinámicas de estas propiedades superficiales se muestran en la 

figura 1. Todos estos efectos causan que las temperaturas en las ciudades sean superiores a los de su entorno rural, 

dando lugar al fenómeno conocido como Isla de Calor Urbano (ICU). Estas altas temperaturas conducen a mayor 

insolación directa para los habitantes. Además, inciden en forma indirecta en la calidad del aire, los recursos 

hídricos, el incremento en el consumo de energía por refrigeración, el confort y la salud humana. 

 

El comportamiento de la ICU obedece a múltiples parámetros y variables, como la temperatura, la latitud, la altitud, 

la humedad, la nubosidad, la velocidad y turbulencia del viento, el número de habitantes, la escala de longitud 

urbana, la densidad urbana, la geometría del cañón urbano, la radiatividad térmica, el calor antropogénico, los flujos 

de calor sensible y calor latente, el flujo de calor por conducción entre otros más (Senbel et al., 2013; Stromann-

Andersen, y Sattrup, 2011; y Ali-Tourdet y Mayer, 2006), modificando el balance de energía en la zona urbana. El 

balance de energía superficial urbano, se refiere al intercambio de energía y calor, entre la atmósfera y la superficie 

urbana y depende de la radiación solar incidente en forma de energía lumínica o radiación de onda corta de la 

estructura y dinámica de la atmósfera en el área urbana y de las características físicas de los cuerpos u objetos que se 

encuentran en la superficie (Oke, 1988) y se expresa de la siguiente manera: (Nuñez, 1980):  

 

                                         Ecuación (1) 
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Dado que el comportamiento de la ICU obedece a múltiples parámetros y variables que son funciones de ubicación 

de la ciudad y de las características propias de esta, se puede concluir que el balance de energía dentro de una ciudad 

se altera cuando estos parámetros varían. Esto significa que la intensidad de ICU no es espacial y temporalmente 

similar en diferentes ciudades. Por ejemplo, la absorción de la radiación puede ser un factor dominante para la ICU 

diurna en el clima ecuatorial, especialmente cuando el cielo está en calma y sin nubes. Sin embargo, la liberación de 

calor antropogénico puede ser la principal causa de ICU nocturna en las áreas metropolitanas de gran altura y cielo 

densamente nublado. 

 

El efecto ICU se manifiesta en la mayoría de las ciudades de todo el mundo y potencia los eventos de calor extremo, 

afectando la calidad del aire, los recursos hídricos, el consumo de energía por refrigeración, el confort y la salud 

humana. Es aconsejable limitar el aumento de la temperatura para evitar riesgos muy altos para la calidad de vida y 

salud de los habitantes. Las medidas de mitigación deben ser diseñadas y aplicadas para minimizar los riesgos para la 

población de las zonas urbanas. En este trabajo se presenta un análisis de la importancia de factores como calor 

antropogénico, radiación solar, almacenamiento de calor, calor por advección, entre otros, para determinar cuáles 

medidas de mitigación inciden en cada uno de los términos de la ecuación (1) denominada Ecuación de Balance de 

Energía Superficial (EBES) y por lo tanto poder jerarquizar la importancia de la aplicación de cada medida. Así 

como identificar los factores que generan el fenómeno ICU, al modificar el Balance de Energía Superficial y 

categorizarlos de acuerdo a su temporalidad. Se analizaron las características que afectan la aplicabilidad del 

conjunto de medidas mitigadoras del efecto ICU como pueden ser clima, tipo de vegetación y disponibilidad hídrica. 

 

Ecuación de Balance de Energía Superficial (EBES) 

 

El comportamiento de la superficie urbana en términos de absorción, radiación de onda corta y onda larga, la 

transpiración, la liberación de calor antropogénico y el bloqueo de viento dominante, en una capa superficial urbana, 

se expresa de la siguiente manera (Nuñez, 1980): 

 

        Ecuación (1) 

 

donde  es la radiación neta,  representa la liberación de calor antropogénico de la capa superficial urbana,  y  

 son los flujos de calor sensible y calor latente, respectivamente   es la advección de red a través de los lados 

de la capa superficial urbana, y  es el flujo de calor de almacenamiento y representa a todos los mecanismos de 

almacenamiento de energía dentro de la capa superficial urbana, incluyendo el aire, los árboles, los edificios, y 

pavimentos superficiales. 

 

Radiación neta ( ) Esta parte del balance de energía representa la radiación de onda corta y larga capturada por un 

espacio. Ambos tipos de la radiación se pueden medir utilizando sensores de medición adecuados, la radiación neta 

de onda puede ser calculada como la diferencia entre las partes entrantes y salientes (Brotzge y Crawford, 2003; 

Christen y Vogt, 2004). La radiación solar de onda corta entrante se ve disminuida debido a la densa nubosidad en 

áreas urbanas (Sang et al, 2000; Oke, 1988). Esta atenuación puede alcanzar hasta el 33 % en algunos casos (Stanhill 

y Kamala, 1995). La atenuación de la radiación de onda corta entrante se relaciona con el albedo que aumenta la 

radiación de onda corta saliente y el aumento de la radiación de onda larga saliente debido a la alta emitancia de 

temperatura superficial. El albedo, es entonces un importante componente radiativo superficial. 

 

Calor Antropogénico ( ) representa el calor generado por fuentes fijas y móviles de un área. Este calor se convierte 

a radiaciones de flujo de calor sensible o flujo de calor latente o bien se almacena (Christen y Vogt, 2004). Este 

componente se ha modelado como la suma del calor generado por los edificios, vehículos y personas (Sailor y Lu, 

2004) o como el residual de otros términos (Christen y Vogt, 2004). Los valores reportados de este término varían 

mucho de una zona a otra. En estudios de ICU de Basilea Zuiza alcanza valores de 5-20 W/m
2
 (Christen y Vogt 

2004) mientras que en Lodz, Polonia (Oferle et al. 2005) y Reikiavik, Islandia (Steinecke, 1999) de 32 y 35 W/m
2
 

respectivamente. Mientras que para ciudades de los Estados Unidos de 60 W/m
2
 en verano y 75 W/m

2
 en invierno y 

el valor más alto en la ciudad de Tokio con 1590 W/m2 (Ichinose et al., 1999). Resulta interesante como se dan estas 
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variaciones en las cantidades de calor antropogénico que genera un espacio urbano debido a su relación con la 

población y el consumo de enrgía per cápita (Oke, 1988). 

 

Calor Sensible ( ) y Calor Latente ( ). Los flujos turbulentos de calor comprenden el flujo de calor sensible y el 

flujo de calor latente, que se pueden derivar directamente de la correlación de Foucault, o utilizando equipos de 

medición apropiados. Las áreas urbanas densamente construidas son responsables del aumento de flujo de calor 

sensible y varía según la superficie construida (Oke, 1988). La intensidad del flujo de calor latente, por su parte, 

varía en función de la incidencia de los rayos solares y para algunos investigadores representa la porción más grande 

en la EBES (Hafner y Kidder, 1999 y Grimmond, 1992). Tanto el calor latente como el calor sensible pueden ser 

mitigados con vegetación que incluye parques, jardines y arbolado. Se tiene que el flujo de calor sensible en relación 

con el flujo de calor latente llega a ser de 98% para una zona urbana con césped (Suckling, 1980). Estos flujos de 

calor varían con respecto a la radiación neta (Arnfield y Grimmond, 1998; Offerle et al, 2006) y la admisión térmica 

y la disponibilidad de humedad del suelo (Oke, 1988). 

 

Incremento de Calor por Almacenamiento ( . Debido a la configuración complicada de los materiales de 

superficie, orientaciones y sus interacciones, la medición directa del flujo de calor de almacenamiento en una zona 

urbanizada, es casi imposible (Christen y Vogt 2004). El término, por lo tanto se modela o determina como el 

residual de la ecuación de EBES. Un aumento en la radiación neta aumenta directamente el flujo de calor 

almacenado (Grimmond (1992). 

 

Incremento de Calor por Advección ( . El incremento de calor por advección puede ser referido como un 

gradiente espacial de la temperatura, humedad y viento. Se sugiere que los efectos de advección pueden ser 

minimizados situando los aparatos de medición a alturas cercanas al nivel del suelo (1-2 m) (Christen y Vogt, 2004). 

 

Como ya se ha mencionado la ICU es producto de muchos factores que en términos generales podrían catalogarse 

como factores controlables e incontrolables. Estos además, los factores podrían catalogarse como variables de efecto 

temporal, tales como la velocidad del aire y la nubosidad; de efecto permanente tales como áreas verdes, material de 

construcción y factor de visión de cielo y de efecto cíclico como las radiaciones solares y fuentes de calor 

antropogénicas. El calor generado y contenido en una zona proviene del sol en forma de radiación solar y de los, 

automóviles, aire acondicionado, industrias y otras fuentes de calor antropogénico. Casi todo el calor antropogénico 

entra en el ambiente directamente y al instante. Por otro lado, sólo una parte de las radiaciones solares calientan el 

ambiente directamente, el resto son absorbidos por las complicadas estructuras construidas urbanas y calientan 

indirectamente el medio ambiente. Los procesos básicos de transferencia de calor y conservación de la energía, como 

conducción, radiación y convección juegan roles importantes en el intercambio de calor. Las estructuras al nivel del 

suelo como paredes, techos, jardines, solares baldíos, parques y áreas pavimentadas entre otras capturan radiación 

solar en diferentes grados. 

 

Estas estructuras urbanas, naturales y artificiales absorben continuamente radiación y la retienen en forma de energía 

térmica desde el amanecer hasta el atardecer. Después de la puesta del sol, el ambiente empieza a enfriarse. La 

energía térmica almacenada en estructuras entonces se libera al medio ambiente. La forma y la cantidad de energía 

que liberan estas estructuras dependen de factores controlables como el factor de visión del cielo y el material de 

construcción. En un área típica urbana, se concentran gran parte de su infraestructura y esta capta la radiación solar. 

La capacidad de liberación de calor por radiación de onda larga en las ciudades es baja debido a la obstrucción del 

cielo, que genera el almacenamiento de calor en las de estructuras urbanas. El albedo, que es la luz reflejada con 

respecto a la luz incidente, también es muy bajo en las ciudades debido a las configuraciones típicas de la morfología 

urbana, y es una de las principales razones de las altas temperaturas del aire. Los valores de cálculo de albedo y el 

factor de visión del cielo están, por lo tanto, presentes como dos factores importantes en la creación de la ICU 

(Giridharan et al., 2004). Debido a la falta de vegetación las ciudades también exhiben poco calor latente de 

vaporización. Un estudio ha informado que la evapotranspiración se ha reducido en un 38% desde 1972 a 1995 en 

Tokio (Kondoh y Nishiyama, 1999). La alta rugosidad de las estructuras en las zonas urbanas reduce la cantidad de 

extracción de calor por convección y la transferencia por el viento. La baja admitancia de los materiales de 

construcción es otra contribuyente potencial de la ICU. También se sabe que los contaminantes atmosféricos en 
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particular los aerosoles, que son abundantes en las zonas urbanas absorben y emiten radiación de onda larga y 

disminuyen la radiactividad superficial contribuyendo de esta manera en la ICU. 

 

Medidas de Mitigación 

 

Existen tres elementos que afectan la temperatura urbana a escala local: los edificios, los espacios verdes y los 

pavimentos (Wong et al, 2011). Estos elementos juegan un ´papel decisivo en los procesos de transferencia de calor, 

que tiene lugar entre la ciudad y el medio ambiente, influyendo en la absorción de la radiación solar, la emisión de la 

radiación térmica, el almacenamiento de calor y los procesos de evaporación que tiene lugar en prácticamente todas 

las superficies de la ciudad. La investigación llevada a cabo recientemente ha permitido el desarrollo de medidas 

tecnológicas para contrarrestar el impacto de la ICU (House-Peters y Chang, 2011, Rosales, 2011, Santamouris, 

Synnefa y Karlessi, 2011 y Jusuf, 2007). Las técnicas de mitigación apuntan a equilibrar el presupuesto térmico de 

las ciudades mediante el aumento de las pérdidas térmicas y la disminución de las ganancias correspondientes, a 

través de aumentar la cobertura verde y trabajar sobre las propiedades termo físicas de los materiales utilizados en las 

estructuras urbanas (Zinzi y Agnoli, 2012 y Synnefa, Santamouris y Apostolakis, 2007). Entre las más importantes 

de las técnicas propuestas están las dirigidas a aumentar el albedo, la emisividad y la disminución de la rugosidad del 

entorno urbano, ampliar los espacios verdes en las ciudades y utilizar los disipadores de calor naturales (Akbari et al, 

2005, Julia et al, 2009 y Dimoudi et al., 2013). Aplicaciones a escala real recientes que involucran el uso de las 

técnicas de mitigación anteriores se han traducido en importantes beneficios climáticos y una seria reducción de la 

intensidad de la isla de calor (Gaitani et al, 2011 y Fintikakis et al, 2011). 

 

Una estrategia de mitigación de ICU que ha sido ampliamente difundida es el uso extensivo de vegetación en lugares 

como: parques, techos, jardines particulares y arbolado vial, cuyos efectos combinados de la evapotranspiración y el 

sombreado causan una disminución significativa de la temperatura no sólo en ellos sino también en zonas cercanas a 

estos, produciendo un ahorro de energía y una reducción en los costos de enfriamiento de los edificios cercanos. El 

sombreado conduce al efecto de enfriamiento más alto y produce condiciones más cómodas para un peatón en el 

dosel urbano. Esto es debido al hecho de que, además de la influencia benéfica de la alta caída de temperatura en la 

superficie, la intensidad de la radiación solar directa recibida por la persona es más baja. Sin embargo el uso de esta 

estrategia de mitigación está condicionado a la disponibilidad de espacio en la zona urbana y de recursos hídricos. 

Por ejemplo en la ciudad de Mendoza en Argentina, la aplicación de esta estrategia está condicionada por el hecho de 

que el agua es un recurso limitado. La cuenca del río Mendoza que abastece la ciudad proporciona una capacidad de 

abastecimiento de 1620 m
3
 /hab/año y un estimado en 2020 indica que esta se reducirá a 1150 m

3
 /hab/año. Naciones 

Unidas considera un volumen anual mínimo de agua de 1700 m
3
/hab/año (Correa et al., 2010). En este contexto, el 

recurso vital y no sustituible es prioridad para el consumo humano sobre el riego de zonas verdes. Por lo tanto en la 

ciudad de Mendoza, con alto nivel de radiación solar y baja disponibilidad de agua, el uso de "materiales fríos" 

parece ser una alternativa viable y bajo costo. Se puede implementar en las zonas urbanas en la construcción y 

rehabilitación de edificios, como estrategia para reducir los efectos negativos de la ICU (Chen et al., 2009, y 

Santamouris et al., 2011).  

 

La estrategia del uso de “materiales fríos” para la mitigación de ICU se basa en la intensificación de las propiedades 

de enfriamiento superficiales, que es el albedo de la superficie que tiene una relación directa con el calor superficial 

(Jiang, Zhang, Gao y Miao, 2007). Por lo tanto, los materiales de alto albedo llevan a temperaturas superficiales más 

bajas, y una temperatura ambiente más fresca a través del mecanismo de la convección al presentar alta reflectividad 

solar y emisividad térmica (Santamouris, 2012). Sin embargo, los materiales convencionales utilizados en los 

entornos urbanos, tales como asfalto, ladrillo y piedra generalmente tienen albedo bajo (0,05, 0,2 y 0,4 

respectivamente) (Bretz et al., 1992). En este contexto, se compararon 93 materiales de uso común para pavimentos 

exteriores encontrándose que el albedo depende del color visible, la textura de la superficie (rugosidad) y el tipo de 

material de un pavimento, llegando a la conclusión de que las losetas lisas, planas y ligeras hechas de mármol, y 

piedra tuvieron mayor albedo que el hormigón y granito (Doulos et al., 2004). También se ha mostrado que en el 

clima sub-tropical de Shanghai al aumentar el albedo de la superficie del suelo por 0.4, el confort térmico en general 

al aire libre aumentó debido al descenso en la temperatura dentro del dosel urbano (Yang et al., 2011). De esta 
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manera, en una zona urbana densa, con un clima cálido, el albedo de las superficies tanto verticales como 

horizontales juegan un papel importante para la térmica y la comodidad del peatón. 

 

Otra estrategia de mitigación de la ICU que está relacionada con el albedo superficial y que ha tenido gran 

aceptación son los “techos frescos” (TF). Dos son las tecnologías de mitigación más importantes asociadas a los TF: 

las que proponen techos parcial o completamente cubiertos de vegetación, conocidos como techos verdes o techos 

vivos y las destinadas a aumentar el albedo de los techos, conocidos como techos frescos o reflectantes (Theodosiou, 

2009, Santamouris et al., 2007b y Sfakianaki et al., 2009). Ambas tecnologías pueden reducir las temperaturas de la 

superficie de los techos y de esta manera disminuir el correspondiente flujo de calor sensible a la atmósfera. Además 

de su aceptación resulta de gran impacto debido a que los techos de azotea cubren gran parte de la superficie que 

recibe radiación solar directa. Las estimaciones para cuatro ciudades de Estados Unidos, muestran que la fracción de 

área de techo de azotea varía de 25% a 20% para ciudades más o menos densas respectivamente (Akbari y Rose, 

2008). Sobre la base de estos resultados y teniendo en cuenta que las zonas urbanas ocupan casi el 2% de toda la 

tierra, se estima que la superficie total del techo de azotea del mundo urbano está cerca de 3.8 × 10 
11

  m 
2
 (Akbari et 

al., 2009a ). 

 

Discusión 

 

La ICU depende principalmente de la modificación del balance de energía en las zonas urbanas que es debido a 

varios factores como: cañones urbanos, las propiedades térmicas de los materiales de construcción, sustitución de 

áreas verdes con superficies impermeables que limitan la evapotranspiración y la disminución del albedo urbano. Los 

diversos factores que intervienen en la formación de la ICU se pueden categorizar como controlables y poco 

controlables. Los factores controlables son en su mayoría relacionados con el diseño y la planificación urbana que 

podría ser hasta cierto punto controlada, mientras que los factores incontrolables son los relacionados con el medio 

ambiente y la naturaleza. Sin embargo la forma y la cantidad de calor liberado por las estructuras urbanas, depende 

de otros factores controlables como el factor de visión del cielo y los materiales de construcción. El calor generado 

por las fuentes de calor antropogénico y las radiaciones solares fueron identificados como las principales fuentes de 

calor en las zonas urbanas. Estas fuentes calientan el ambiente de forma directa e inmediata, mientras que una parte 

del calor generado por la radiación solar calienta el ambiente directamente y el resto es consumido por las estructuras 

urbanas que a su vez calientan el ambiente de manera indirecta. La mayoría de las medidas de mitigación están 

enfocadas a disminuir el almacenamiento de calor de las estructuras urbanas debido radiación solar directa, 

aumentando el índice de área foliar y el albedo de las superficies. La ESEB y sus componentes se determinan para 

calcular el calor que se genera y encuentra dentro del área urbana y en la determinación de los beneficios de las 

medidas de mitigación, para la selección de las medidas apropiadas de mitigación. Donde el flujo de calor latente, 

flujo de calor sensible y flujo de calor por almacenamiento son las principales entradas de calor, aunque calor 

antropogénico puede contribuir en forma de calor sensible. Una reducción del calor contenido en las estructuras de la 

zona urbana reduce el calor liberado (es decir, el calor sensible y el calor latente).  
 
Conclusión 

 

Este estudio se ha llevado a cabo para resumir y revisar los conceptos básicos, sobre medidas de mitigación de ICU 

aplicadas, y se ha analizado la influencia de los términos de la Ecuación de Balance de Energía Superficial (EBES). 

Encontrándose que el calor radiante de las estructuras urbanas y el calor antropogénico son los términos que inciden 

mayormente en la generación de ICU. Se puede ver que los beneficios más significativos han sido reportados por la 

aplicación de medidas de mitigación en diferentes áreas donde, casi todos los esfuerzos se dirigieron hacia el cambio 

de los factores de diseño controlables. Se analizó la importancia de factores como calor antropogénico, radiación 

solar, almacenamiento de calor, calor por advección, calor latente y calor sensible, para determinar cuáles medidas 

de mitigación inciden en cada uno de los factores de la EBES y por lo tanto poder jerarquizar la importancia de la 

aplicación de cada medida. Encontrándose que existen factores controlables e incontrolables que generan el 

fenómeno ICU, al modificar el Balance de Energía Superficial y que estos se categorizan como variables de efecto 

temporal, de efectos permanentes y efectos cíclicos. Se analizaron las características que inciden en la aplicabilidad 

del conjunto de medidas mitigadoras para ICU como pueden ser clima, tipo de vegetación y disponibilidad hídrica. 
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Debido a que el calor radiante de las estructuras urbanas y el Calor Antropogénico son los factores que ejercen 

mayor influencia en la EBES y en la generación de ICU. Es pertinente que las medidas de mitigación deben 

direccionarse a los factores controlables de efecto permanente como la morfología urbana y las propiedades termo 

físicas de los materiales de construcción. En el análisis individual de las diferentes estrategias de mitigación podemos 

concluir que el uso de techos verdes y techos frescos es bastante generalizado y desarrollado, debido a que estos 

representan un alto porcentaje de cubierta artificial de suelo. En el rendimiento de ambos sistemas de techo, el albedo 

y el calor latente liberado son las variables clave que determinan el potencial de mitigación de dichos sistemas. 

Además que los factores que influyen en su funcionamiento son los siguientes: 

 

Las Variables climatológicas: Entre ellas la intensidad de la radiación solar, temperatura y humedad del ambiente, 

velocidad del viento y precipitación. La intensidad de la radiación solar determina en gran medida la temperatura de 

almacenamiento de calor y la temperatura superficial de los techos, así como la cantidad de calor transmitido a la 

construcción y la evaporación La temperatura ambiente es una variable clave y determina la cantidad de calor 

sensible liberado por los tejados. La velocidad del viento y la turbulencia atmosférica definen el coeficiente de 

transferencia de calor entre la superficie y la atmósfera y determinan el flujo de calor sensible. En los techos verdes 

el flujo de calor sensible y la evapotranspiración se ven incrementadas por altas velocidades de viento. Las 

velocidades de viento más altas aceleran la transferencia de vapor de agua desde el suelo o el follaje a la atmósfera y 

contribuyen a aumentar la tasa de evapotranspiración (Tsang y Jim, 2011).  

 

Las variables ópticas: En particular, el albedo y la emisividad. El albedo de la radiación solar de los techos 

reflectantes es la variable clave que define su comportamiento térmico. Albedos altos disminuyen la absorción y la 

acumulación de calor en el techo, disminuyendo su temperatura superficial. La emisividad de los techos define su 

capacidad para disipar el calor a través de la emisión de radiación infrarroja. Valores de emisividad más altos 

corresponden a las temperaturas superficiales más bajas y un mayor potencial de mitigación. El valor típico de la 

emisividad de un techo verde oscila desde 0.9 hasta 0.95, dependiendo de los tipos de plantas (Gates, 1980).  

 

Las variables térmicas: Como la capacidad térmica, y su valor U (el espesor y las características térmicas de la 

cubierta vegetativa). El aumento de la capacidad térmica de los techos conduce a una maximización del calor 

almacenado y como consecuencia una reducción de temperatura de la superficie y así disminuye el flujo de calor 

sensible. Se ha estimado que el almacenamiento de calor al día para un techo verde oscila entre 350 y 500 W/m
2 (He 

y Jim, 2010) El coeficiente global de transferencia de calor de la cubierta define el calor transferido al edificio a 

través del techo y determina su carga de energía e influye en el potencial de mitigación de la cubierta de una manera 

indirecta, ya que es parte de la ecuación de balance térmico global de la cubierta. Muchos estudios han evaluado el 

flujo total de calor al edificio a través del techo verde. Los resultados de investigación muestran que el flujo total de 

calor que entra en el edificio por debajo de la azotea verde se redujo hasta en 73%, en comparación con un techo de 

concreto convencional y sin techo verde con independencia de las condiciones meteorológicas. (Lazzarin et al., 

2005, Onmura et al., 2001 y Tang y Jiang, 2009). 

 

Variables hidrológicas: En particular, todos los parámetros de la definición de los fenómenos de calor latente en los 

techos verdes, como pérdidas de calor latente de evaporación se asocian al vapor de agua de las plantas y el suelo de 

la azotea verde y equivalen a la energía térmica obtenida por la transición de fase de las moléculas de agua (de 

líquido a la fase de vapor). En el suelo, el calor latente se transfiere por difusión de vapor en los poros. La 

transferencia de vapor de agua entre el suelo y el aire ambiente depende de la presión de vapor de la superficie del 

suelo, la presión de vapor en la capa de dosel y la presión correspondiente del aire ambiente. La evapotranspiración 

en la superficie de las plantas implica tres procesos específicos, (a) la evaporación del agua dentro de las hojas, a 

continuación, (b) la difusión del vapor a la superficie de las hojas y (c) el transporte del vapor desde la superficie de 

las hojas hasta el aire.(Banna et al., 2002). Se tiene que el índice de área foliar es el parámetro clave que define las 

pérdidas por evaporación de un techo verde (Hodo-Abalo et al., 2012 y Sailor et al., 2012) y que las pérdidas por 

evapotranspiración para los índices de área foliar de 2 y 7, durante días calurosos es de 250 y 550 W/m2 

respectivamente (Scherba et al., 2011).  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X12002447#b0375
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X12002447#b0375
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X12002447#b0835
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Es evidente que el conocimiento de la física urbana es importante para una óptima planificación de microclimas 

urbanos en el marco de nuevos diseños bioclimáticos debido a que la eficacia de las medidas de mitigación depende 

en gran medida de las condiciones climáticas y de la morfología urbana, y de esta manera determinar la combinación 

óptima de medidas de mitigación de ICU para un determinado contexto. 
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ABASTECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E A RURALIDADE 

 

 

INFRASTRUCTURE SUPPLY AND RURALITY 
 

 

Eng. Isaac Zilberman* 

 

 Abstract 

Rurality is the set of characteristics and values of the agricultural world that includes regions less urbanized, 

dedicated the activities of agriculture, cattle, extraction and forestry amongst others. It opposes mainly to 

urbanity for having minor density and more physical spaces availability. These areas originate the displacement 

of population generating what was nominated agricultural exodus. This was the result, mainly due to the 

absence of schools, hospitals, infrastructure services. It could be stated that the origin of this situation is the 

difficulty in formulate and execute politics for the agricultural areas, comparatively to the urban ones. Although 

all the expended efforts – including initiatives as Millennium Development Goals (MDGs) – there are still 637.4 

million inhabitants, in agricultural zones, without access to guaranteed water. Approximately 40% of the Planet 

Population – approximately 1 billion individuals – doesn’t have access to appropriated sanitation system, 

mainly in the main cities periphery and in rural areas. Moreover, we are facing, around of the planet what is 

known as “hydric stress”. The potable water supply and other infrastructures for small communities programs 

are delayed in all parts of the underdeveloped world. The possible solutions to develop situations as such must 

be divided in four main areas: politics, capacity, models of management and external support. In the rurality, to 

assure services in appropriate level, along the time, it is basic that the approaches and the measures adopted for 

the provision of the services of infrastructure supplying are sustainable. 

KeyWords: Infrastructure, improvement, hydro resources, rurality, hydro stress. 
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Resumo 

Ruralidade é o conjunto de características e valores do mundo rural que compreende regiões não urbanizadas, 

dedicadas a atividades de agricultura, pecuária, extrativismo e silvicultura dentre outras. Se contrapõe à 

urbanidade principalmente por ter menor densidade e mais amplos espaços físicos disponíveis. Destas áreas 

houve o deslocamento de contingentes populacionais gerando o que se convencionou chamar de êxodo rural, 

resultado, em especial da ausência de escolas, hospitais, serviços de infraestrutura. Se poderia dizer que uma das 

causas básicas desta situação é a dificuldade na formulação e execução de políticas para as áreas rurais, 

comparativamente às urbanas. Apesar de todos os esforços despendidos, incluindo iniciativas como ODM – 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ainda existem 637,4 milhões de moradores em zonas rurais sem 

acesso a água garantida. Aproximadamente 40% da população do planeta – aproximadamente 1 bilhão de 

pessoas – não têm acesso a saneamento adequado, em especial na periferia de grandes cidades e na zona rural. 

Além disto, passou a ocorrer, ao redor do planeta o que é conhecido como “stress hídrico”. Os programas de 

abastecimento de água potável e demais infraestruturas para pequenas comunidades estão muito atrasados em 

todas as partes do mundo em desenvolvimento. As possíveis soluções a aplicar, podem ser divididas em quatro 

áreas principais: política, capacidade, modelos de gestão e apoio externo. Na ruralidade, para que os serviços 

continuem a servir com o passar do tempo, é fundamental que as abordagens seguidas e as medidas adotadas 

para a provisão dos serviços de abastecimento de infraestrutura sejam sustentáveis. 

 
Palavras-chave: Infraestrutura, melhoramento, recursos hídricos, ruralidade, stress hídrico. 

 

 

Introdução 

 

A partir do momento em que um conjunto de pessoas, por motivos de segurança, passou a conviver em um 

determinado espaço, começou a existir o que se denominou grupo ou comunidade, mesmo da forma mais 

primitiva como então ocorria.  

 

Desde que eles passaram a conviver em um espaço por eles limitado, com pouca concentração de pessoas e de 

construções – onde era marcante a presença de elementos naturais como cursos d’água e vegetação – os diversos 

tipos de aglomerações surgiram e passaram a crescer.  

 

Assim, a este espaço que se denominou zona rural, compreendia, em termos atuais, uma região não urbanizada, 

destinada a atividades da agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, conservação ambiental e, mais 

atualmente, turismo rural. É no espaço rural que se produz grande parcela dos alimentos consumidos no espaço 

urbano. 

 

A seguir, com a migração devido à atratividade que estas aglomerações passaram a exercer, começaram a surgir 

os primeiros sinais do que seria uma sociedade urbana.  

 

Este processo se acelerou e passaram a surgir diversos e distintos grupos com interesses específicos que serviam 

como imãs de atratividade em relação aos circunvizinhos e, mesmo, aos mais/menos organizados com os quais 

se relacionavam. 

 

Estes fatos geraram novas realidades compostas de pequenos aglomerados de casas e pessoas com grandes 

espaços de paisagem aberta entre eles; a este conjunto denominou-se ruralidade.  

 

Estes espaços eram preenchidos por grandes áreas verdes que podiam ser naturais ou cultivadas como referido, e 

aí eram desenvolvidas, em especial, atividades do setor primário de produção. É de se realçar que atualmente 

muitas vezes as áreas rurais e urbanas não são facilmente identificáveis, em razão da grande integração que tem 

ocorrido entre elas. 

 

Estamos mais familiarizados com o termo urbanidade, como sinônimo de organização, boas maneiras, normas de 

comportamento, relacionamento próximo entre as pessoas, principalmente devido ao compartilhamento dos 

espaços então mais densos e de menor alcance físico. 

 

Apesar do contato com a natureza ser mais íntimo e de conhecerem diretamente as pessoas, na zona rural, a 

migração para as zonas urbanizadas intensificou-se, gerando a necessidade do estabelecimento de normas de 

comportamento para facilitar o relacionamento entre as pessoas. Esta intensificação correspondeu ao que passou 
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a ser denominado êxodo rural, fenômeno social correspondente a um deslocamento da população do campo 

(zona rural) para a cidade (zona urbana) normalmente em busca de melhores condições de vida.  

 

As causas mais aceitas do êxodo rural foram e continuam sendo: falta de investimento no setor agrícola para 

proporcionar mais competitividade; necessidade de infraestrutura (escolas, hospitais, estradas, suprimento 

centralizado de água segura, condicionamento dos esgotos, destinação correta dos resíduos sólidos, etc.).  

 

Como consequência, o aumento descontrolado de população nas cidades provocou maior dificuldade na mão de 

obra na zona rural, o desordenamento de habitações (surgimento de favelas), aumento do desemprego, da 

violência, etc., na zona urbana. 

 

Apesar dos problemas inerentes ao aumento de população, de uma forma geral, esta situação passou a valorizar a 

vida nas cidades, em detrimento daquela que até então ocorria. As iniciativas mais consolidadas e com maior 

peso na área da infraestrutura foram voltadas para o meio urbano, deixando o meio rural em posição 

desvantajosa quanto à sua implantação. 

Situação no meio rural 

 

Para fazer uma avaliação da situação na ruralidade, o correto seria abordar o problema segundo o seguinte 

conjunto de variáveis: 

 

 Gestão ambiental; 

 Saúde e meio ambiente  

 Recursos hídricos 

 Água potável e águas residuais & pluviais 

 Gestão e regulação dos recursos de água potável e saneamento 

 Mudanças climáticas 

 Produção e consumo sustentáveis 

 Remediação de solos contaminados 

 Política pública ambiental 

 Energias renováveis 

 

Todavia, escolhi fazer a abordagem apenas a partir de alguns dados referentes ao meio rural do Brasil, pois será 

suficiente para indiciar a problemática que se nos afigura à frente e as dificuldades correspondentes. 

 

No Brasil a atividade rural como um todo, representa aproximadamente ¼ do Produto Interno Bruto. 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a ocupação rural no país é de 29.37 

milhões de pessoas, representando 15% da população total do Brasil que, à época do levantamento – 2011 – era 

de 195.24 milhões. Ainda, na mesma época, as atividades primárias da agropecuária correspondiam a 4.7% do 

PIB.  

 

Vale acrescer que o setor compreendido pelo agronegócio abrange além das atividades primárias, outras até 

chegar ao consumidor final, no mercado interno ou internacional, correspondendo a 22.2% do PIB da economia 

brasileira. 

 

Considerando em nível mundial, a WHO e a UNICEF indicam que, mesmo com todos os esforços despendidos, 

incluindo iniciativas como ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ainda existem 637.4 milhões de 

moradores em zonas rurais sem acesso a água garantida. Se poderia dizer que uma das causas básicas desta 

situação é a dificuldade na formulação e execução de políticas para as áreas rurais, comparativamente às 

urbanas. 

 

 

A infraestrutura rural e os habitantes  
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A água e a saúde da população são dois fatores indissociáveis. A disponibilidade de água de qualidade é 

condição indispensável para a própria vida e, mais do que qualquer outro fator, a qualidade da água direciona a 

qualidade da vida.  

 

É aceito universalmente que o abastecimento adequado de água para beber, para higiene pessoal e outros fins 

domésticos e a retirada dos esgotos é essencial à saúde pública e ao bem-estar.  

 

Todavia, existem vários estudos que alertam ter 1 bilhão de pessoas sem acesso à água segura e que 

aproximadamente 40% da população do planeta não têm acesso a saneamento adequado. Parcela desta população 

está concentrada em áreas metropolitanas e os demais em outras áreas, em especial na periferia de grandes 

cidades e na zona rural.  

 

O consumo de água no planeta, nos últimos 60 anos, aumentou 7 vezes, ao mesmo tempo em que a população 

mundial duplicou, mas a quantidade existente de água permaneceu a mesma. Obviamente, a degradação dos 

mananciais hídricos aumentou em proporção semelhante.  

 

Esta deterioração acrescida do uso excessivo está relacionada com as atividades humanas, mais especificamente 

com a ampliação e a diversificação das áreas onde ocorrem atividades agrícolas ou agroindustriais.  

A diminuição da qualidade dos recursos hídricos está intimamente conjugada com o desperdício de água – por 

exemplo, a irrigação sem uso de tecnologias apropriadas – passando esta diminuição a se configurar como 

problema real para boa parte da população, em especial para aquelas que dependem da mesma para sua 

subsistência.  

 

Saliente-se que esta circunstância é conhecida como “stress hídrico”, isto é relação entre disponibilidade natural 

e os múltiplos usos que se faz da mesma, tais como produção de alimentos, abastecimento público, geração de 

energia, diluição de esgotos, controle de enchentes, entre tantos outros.  

 

Na próxima década, as previsões indicam aumento de 2 bilhões de pessoas distribuídas nos continentes, sendo 

que este crescimento se dará principalmente em “países em desenvolvimento”. Se a isto agregarmos a poluição 

dos recursos hídricos e o seu mau uso, prenuncia-se um quadro preocupante e um dos maiores desafios dos 

tempos que virão.  

 

Paralelo a isto, deve se ter muita atenção aos demais serviços de infraestrutura a serem oferecidos, como retirada 

e destinação correta dos esgotos, coleta e destino dos resíduos sólidos e, quando se fizer necessário, uma correta 

drenagem que impeça problemas oriundos de intempéries climáticas.  

 

Sem dúvida, os maiores desafios com que se defrontam os administradores estão ligados ao desenvolvimento 

social e econômico, no que diz respeito aos indicadores da qualidade de vida das pessoas que residem em zonas 

rurais. 

 

Sabe-se que em muitos municípios, apesar de o progresso se fazer presente, tem se revelado totalmente sem 

condições de estender o suprimento centralizado de água potável mesmo que este oportunize melhores condições 

de vida às populações locais.  

 

A triste realidade é que os programas de abastecimento de água potável e demais infraestruturas para pequenas 

comunidades estão muito atrasados em todas as partes do mundo em desenvolvimento. 

 

Idealmente, cada casa deve estar conectada a um sistema que abasteça de água segura durante as 24h do dia, 

todos os dias do ano. Infelizmente isto não se encontra ao alcance de toda população, principalmente devido a 

restrições de natureza mais socioeconômica que técnica.  

 

É mais eficiente e mais barato satisfazer coletivamente a necessidades de infraestrutura nas zonas rurais através 

de sistemas comunitários, mesmo que isto demande aplicação de capital e de desenvolvimento institucional, 

acompanhados de trocas de conhecimento, de atitudes e de práticas da comunidade e, mais que tudo, de um 

fortalecimento da vontade política. Saliente-se que tudo requer tempo, recursos e esforços. 

 

Por outro lado, alguns municípios caracterizam-se por apresentar riquezas em recursos hídricos, mas comportam-

se como se estes não existissem. Outras vezes, estes recursos já apresentam nível de degradação tanto pela 
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urbanização concentrada como pela mecanização agrícola que ocasionam assoreamentos e turvamento d’água e, 

para completar este quadro, existe ainda a contaminação por fertilizantes e agrotóxicos, o que os torna pouco 

adequados para as necessidades de abastecimento de grandes volumes de água. 

Possíveis rotas de solução 

 

Assim, apresentam-se, como alternativas em vigor as fontes tradicionalmente utilizadas para o abastecimento das 

populações rurais, tais como fontes de origem freáticas e os poços escavados.  

 

Outra forma de buscar água para suprimento provém do uso de equipamentos de perfuração. Estes equipamentos 

permitem o abastecimento domestico rural mediante a exploração dos recursos hídricos subterrâneos, através da 

construção de poços tubulares.  

 

Quando corretamente gerenciada, a disponibilização de poços tubulares permite melhorar a qualidade de vida do 

meio rural, fixar o cidadão no campo e melhorar a qualidade ambiental e a saúde pública através da redução do 

índice de doenças de veiculação hídrica. Além disso, cria uma alternativa de autogerenciamento de 

abastecimento de água gerando a independência dos núcleos populacionais rurais. 

Os fatores-chave a serem abordados nas possíveis soluções a aplicar, podem ser divididos em quatro áreas 

principais:  

 

 política,  

 capacidade,  

 modelos de gestão e  

 apoio externo.  

 

1 quanto à política  

O caso do melhoramento da implantação como uma política municipal de suprimento de água – e respectivos 

projetos específicos – é uma questão importante, pois, apesar da sua natureza forte e efetiva, deve ser aplicada de 

forma consistente.  

 

Outros fatores importantes a considerar, no projeto específico, devem incluir:  

 a disseminação desta política,  

 um planejamento eficaz,  

 a coordenação do setor,  

 a tecnologia, p.ex. a disponibilidade de peças sobressalentes e,  

 a clareza quanto à importância de sua implantação para a saúde daquela comunidade. 

 

Para uma proposta deste tipo, deve ser escolhida uma abordagem investigativa e qualitativa, devido à natureza 

complexa da sustentabilidade e ao desejo de explorar a experiência e as opiniões dos principais interessados 

envolvidos na provisão de serviços de água rural.  

 

Para tanto são necessários dois tipos de informações a serem levantadas previamente quando da execução do 

Projeto:  

 O primeiro tipo seria sobre a realidade na zona rural do município: a experiência da comunidade 

em suster as instalações de água rural com o passar do tempo.  

 O segundo envolveria ideias das partes interessadas sobre os fatores- chave para a resolução dos 

desafios.  

 

2 quanto à capacidade,  

O que se busca no dimensionamento da capacidade de um sistema de suprimento de água segura é o controle da 

qualidade desta água e que a mesma seja garantida, pois basicamente deve ser vista como um fator de saúde da 

população abastecida.  
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Para tanto, é necessário que o fornecimento em forma contínua, em quantidade compatível com as necessidades, 

com velocidades e pressões adequadas para o funcionamento do conjunto de tubulações e peças de utilização, 

como torneiras, chuveiros, etc., seja confiável.  

Por isto, é importantíssimo a correta e eficiente mensuração dos reservatórios e das tubulações, a fim de evitar 

superdimensionamentos ou falta de capacidade quando o sistema estiver sendo utilizado, pois não se pode perder 

de vista o papel da água na transmissão de doenças relacionadas à falta de saneamento e à falta de condições 

sanitárias dos sistemas de abastecimento de água.  

 

De outra parte, além do custo das tubulações ser uma das variáveis a considerar no processo de decisão de 

instalar um sistema, há que se ter em mente que é de fundamental importância que a qualidade da água do 

sistema de abastecimento seja preservada e garantida o tempo todo, gerando conforto e segurança aos usuários.  

 

3 quanto a modelos de gestão 

Caberia aqui apenas reforçar o que já foi identificado como uma das causas básicas da situação vigente, que se 

refere à dificuldade na formulação e execução de políticas para as áreas rurais, comparativamente às urbanas, já 

que o eleitorado está disperso na zona rural (em geral de difícil acesso) – o que não implica em incentivo ao 

“político”, enquanto os integrantes da zona urbana estão mais próximos e acessíveis. 

 

4 quanto a apoio externo.  

Além das dificuldades inerentes à condição de ruralidade e aos fatores internos de cada região, há a indicação da 

existência de fatores externos tão poderosos e determinantes como os até aqui citados, e cuja influência na 

implantação e nos resultados das políticas é mais difícil de avaliar.  

 

Entre esses fatores exógenos podem-se citar:  

1) nível de prioridade que o setor tenha nas políticas e orçamento do governo,  

2) estabilidade política,  

3) estabilidade macroeconômica,  

4) qualidade institucional,  

5) conflitos armados internos,  

6) desastres naturais,  

7) escassez de água,  

8) ideologia política e  

9) processos de urbanização. 

 

Estes fatores aqui elencados devem ser considerados em conjunto, como a soma das partes de uma solução para 

a sustentabilidade do abastecimento na zona rural. A necessidade de se melhorar um fator em relação a outro irá 

variar segundo o contexto, porém, para se vencerem as dificuldades, nenhum dos fatores deverá ser tratado 

isoladamente – todos eles deverão ser abordados coletivamente para se garantir que os serviços durem com o 

passar do tempo. O objetivo básico a ser buscado nos projetos de detalhamento deverá ser como superar os 

desafios da sustentabilidade do abastecimento de água rural nos seus respectivos programas e projetos. Para que 

os serviços continuem a servir com o passar do tempo, é fundamental que as abordagens seguidas e as medidas 

adotadas para a provisão dos serviços de abastecimento de água rural sejam sustentáveis. 
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Abstract 
Bodies of water constitute the final receptor of impacts suffered in the environment. Conducting monitoring and 

assessments of aquatic ecosystems is vital for the management and protection of the bodies of water. The 

macroinvertebrates have acquired essential character in the work of assessing impacts on aquatic ecosystems, 

providing important information for biomonitoring and recovery of these environments. In this study, we intend to 

survey the taxonomy of benthic macroinvertebrates and to analyze its diversity, abundance and dominance in four 

streams of the Lajeado Tacongava Basin, RS. Samples were collected over seven sampling points during the winter 

season, with the aid of aquatic dip net on different substrates. In all, the analysis covered 1670 individuals in the 

following 15 taxa: Hirudinae, Oligochaeta, Nematoda, Aeglidae, Bivalvia, Gastropoda, Acari, Collembola, 

Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Coleoptera, Hemiptera and Diptera Trichoptera. The most representative 

group were the insects (98.02%). Orders that showed higher relative abundance were Diptera (64.2%) and 

Ephemeroptera (19.5%). Among the Diptera family, Chironomidae were identified, representing 61.55% of the 

fauna studied here, followed by Simuliidae (1.91%), Culicidae (0.35%), Tabanidae (0.29%) and Ceratopogonidae 

(0.12%). Sample points with major and minor differences were observed, which may reflect a response of 

macroinvertebrates in relation to anthropogenic activities in the study area. However, the results are preliminary 

and further research through new field activities may result in a greater understanding of community structure and 

thus contribute to a better assessment of the environmental quality of the  aquatic ecosystems. 

 
KeyWords: Aquatic ecosystems, Biomonitoring, Macroinvertebrates.  
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Resumo 

Os corpos de água constituem o meio receptor final dos impactos sofridos no ambiente. A realização de 

monitoramentos e avaliações dos ecossistemas aquáticos é indispensável para seu respectivo manejo e proteção. Os 

macroinvertebrados bentônicos têm adquirido caráter essencial nos trabalhos de avaliação de impactos sobre os 

ecossistemas aquáticos, fornecendo informações importantes para o biomonitoramento e a recuperação desses 

ambientes. O presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento taxonômico dos macroinvertebrados 

bentônicos e analisar sua diversidade, abundância e dominância em quatro arroios da Bacia Lajeado Tacongava, RS. 

As coletas foram realizadas ao longo de sete pontos amostrais, durante a estação inverno, com auxílio de   puçá 

aquático em diferentes substratos. Foram analisados ao todo 1670 indivíduos distribuídos em 15 táxons: Hirudinae, 

Oligochaeta, Nematoda, Aeglidae, Bivalvia, Gastropoda, Acari, Collembola, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, 

Coleoptera, Trichoptera, Diptera e Hemiptera. Em todas as amostras examinadas os grupos mais representativos 

foram os insetos perfazendo 98.02 % dos organismos analisados.  As ordens que apresentaram maior abundância 

relativa foram Diptera (64.2%) e Ephemeroptera (19.5%). Dentre os dípteros foram identificadas as famílias 

Chironomidae, representando 61.55% de toda a fauna aqui estudada, seguidas respectivamente por Simuliidae (1.91 

%), Culicidae (0.35%), Tabanidae (0.29 %) e Ceratopogonidae (0.12%). Pontos amostrais com maiores e menores 

diversidades foram observados, podendo refletir uma resposta dos macroinvertebrados em relação às atividades 

antrópicas realizadas na área de estudo. Entretanto, os resultados são preliminares e o prosseguimento deste trabalho 

através de novas campanhas amostrais poderão resultar em uma maior compreensão da estrutura das comunidades e 

desta forma, contribuir para uma melhor avaliação da qualidade ambiental destes ecossistemas aquáticos. 

 
Palavras-chave: biomonitoramento,  ecossistemas aquáticos, macroinvertebrados. 

 

 

Introdução 

 

O comprometimento da qualidade das águas ameaçadas representa um dos maiores desafios da política de saúde 

pública. A realização de monitoramentos e avaliações dos recursos hídricos torna-se indispensável ao manejo 

ambiental e proteção de ecossistemas aquáticos. Neste sentido, os macroinvertebrados bentônicos têm adquirido 

caráter essencial nos trabalhos de avaliação de impactos sobre os ecossistemas aquáticos (Silveira e Queiroz, 2006), 

fornecendo informações importantes para o biomonitoramento e a recuperação desses ambientes (Rosemberg e Resh, 

1993; Bispo et al., 2004; Bispo e Oliveira, 2007; Andrade et al., 2008). Os distúrbios causados pelas ações humanas 

nos ambientes aquáticos podem ocasionar alterações na composição e estrutura da fauna, provocando perda da 

biodiversidade nesses ecossistemas. O presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento taxonômico dos 

macroinvertebrados bentônicos e analisar sua, diversidade e abundância em quatro arroios da Bacia Lajeado 

Tacongava, RS.  

 

 

Metodologia 

 

A área de estudo localiza-se no município de União da Serra (Rio Grande do Sul, Brasil) (Figura 1), em uma região 

caracterizada, em sua maioria, pela presença de propriedades agropecuárias de pequeno porte. Muitas destas 

pequenas propriedades desenvolvem atividades relacionadas à suinocultura, as quais apresentam elevado potencial 

poluidor, principalmente na produção de nutrientes e matéria orgânica.  

As coletas foram realizadas ao longo de sete pontos amostrais, durante a estação inverno, com auxílio de   puçá 

aquático (malha 250µm). Cada área úmida foi representada por uma amostra qualitativa, consistindo numa varredura 

do substrato de fundo e da coluna d’água ao longo de seus diferentes microhábitats (folhiço retido em áreas de 

correnteza; folhiço retido em áreas de remanso ou folhiço de fundo; pedra com detritos vegetais aderidos e/ou 

perifíton e sedimento não consolidado). O esforço de amostragem foi medido através do tempo de coleta, 

determinado em 4 minutos por amostragem. Desta forma, pretendeu-se percorrer os diferentes microhábitats, 

aumentando a probabilidade de se levantar o maior número de famílias em cada área úmida amostrada. 



3 

 

As amostras coletadas foram fixadas in situ com álcool a 70%, armazenadas em sacos plásticos e levadas ao 

laboratório, onde foram lavadas por um jogo de redes de diferentes malhas, sendo a menor malha com tamanho de 

0,5 mm. Os macroinvertebrados foram triados com o auxílio de estereomicroscópio e acondicionados em frascos de 

vidro com álcool 80%, etiquetados e tombados no Laboratório de Pesquisa do Campus Universitário da Região dos 

Vinhedos (CARVI). A classificação taxonômica está sendo feita com o auxílio de bibliografia especializada (Costa e 

Simonka, 2006, Merrit e Cummins, 1996). Para a análise da diversidade dos macroinvertebrados foram calculadas 

abundância relativa, dominância e utilizados o índices de Shannon-Wienner e Margaleff. 

 

 

Figura 1. Localização do município da União da Serra, RS, Brasil. Fonte: Abreu (2006) 

 

 

Resultados 

 

Foram analisados ao todo 1670 indivíduos distribuídos em 15 táxons: Hirudinae, Oligochaeta, Nematoda, Aeglidae, 

Bivalvia, Gastropoda, Acari, Collembola, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera e 

Hemiptera. Em todas as amostras examinadas os grupos mais representativos foram os insetos perfazendo 98.02 % 

dos organismos analisados.  Os insetos compõem a maior parte da fauna de águas correntes, predominando em 

diversidade e abundância. As ordens que apresentaram maior abundância relativa foram Diptera (64.25%) e 

Ephemeroptera (19.58%) (Tabela 1).  

 

Dentre os dípteros foram identificadas as famílias Chironomidae, representando 61.55% de toda a fauna aqui 

estudada, seguidas respectivamente por Simuliidae (1.91 %), Culicidae (0.35%), Tabanidae (0.29 %) e 

Ceratopogonidae (0.12%). Os Chironomidae normalmente são o grupo mais abundante e rico dentre os encontrados 

em riachos. Seus representantes ocupam diversos habitats e possuem grande habilidade fisiológica para tolerar 

ambientes diversos. Em relação aos pontos estudados, os pontos três (3), seis (6) e sete (7) estão dentre aqueles que 

apresentaram os mais altos índices de diversidade e menores valores de dominância, enquanto os pontos amostrais, 

um (1) e dois (2), foram os que apresentaram os índices de diversidade mais baixos (0.8) e as maiores dominâncias 

de espécies (Tabela 2). 
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Tabela 1. Relação dos táxons encontrados neste trabalho e sua abundância relativa 

Taxa Abundância relativa (%) 

ENTOGNATHA 

Colembola 0.06 

ANNELIDA 

Oligochaeta 0.36 

Hirudinae 0.30 

NEMATODA 0.24 

CRUSTACEA  

Aegla sp. 0.12 

MOLLUSCA 

Bivalvia 0.72 

Gastropoda 1.02 

ARACHNIDA 

Acari 0.36 

INSECTA 

Ephemeroptera 19.58 

Odonata 0.60 

Plecoptera 1.50 

Coleoptera 5.63 

Trichopetra 5.81 

Diptera 64.25 

Hemiptera 0.66 

 

 

Tabela 2. Dados comparativos entre os pontos estudados. P = ponto 

 P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 

Dominância 0.68 0.64 0.41 0.45 0.48 0.26 0.27 

Índice de 

Shannon 0.80 0.80 1.22 1.20 1.07 1.61 1.51 

Índice de 

Margalef 1.78 1.22 2.50 1.63 1.19 1.51 1.26 

 

 

Conclusões 

 

A comunidade de macroinvertebrados na Bacia Lajeado Tacongava conteve grupos taxonômicos  normalmente 

conhecidos como representantes da comunidade lótica bentônica. Segundo Hynes (1970), os insetos compõem a 

maior parte da fauna de águas correntes, predominando em diversidade e abundância. Os representantes da Ordem 

Diptera, grupo mais abundante neste estudo, são comumente encontrados nos mais diversos habitats e profundidades 

(Callisto et al. 2001), sendo este resultado característico, inclusive para os Chironomidae. A presença de 

Ephemeroptera, segundo táxon mais abundante, pode estar associada à estação chuvosa (inverno) uma vez que este 

grupo possui características morfológicas que os favorecem em relação à correnteza. 

 

Avaliando-se a campanha amostral do presente trabalho, os pontos amostrais que apresentaram maiores diversidades 

parecem indicar um ambiente de maior qualidade ambiental, em relação aos pontos um (1) e dois (2) que 

apresentaram os índices mais baixos de diversidade a valores mais altos de dominância de espécies. Entretanto, ainda 

não é possível chegar-se a alguma conclusão em relação a estes índices, pois são necessárias mais campanhas 

amostrais para se verificar as relações entre as variações de diversidade e abundância e as flutuações sazonais das 

comunidades que até o momento não são conhecidas para a região. 

 

Os resultados sobre abundância e diversidade dos arroios da Bacia Lajeago Tacongava são informações pioneiras 

para os cursos d’água do Rio Grande do Sul. Espera-se que o refinamento taxonômico e o desenvolvimento deste 
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estudo através do prosseguimento das campanhas de coleta forneçam novos dados sobre a saúde ambiental deste 

ecossistema. 
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