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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Meio Ambiente: os desafios do novo 

cenário” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Agroecologia, Biodiversidade, Biotecnologia, Gestao de 

res;iduos sólidos, Meio Ambiente e desenvolvimento, 

Reflorestamento, Res;iduos s;olidos, Saúde e Meio Ambiente 

e Sustentabilidade garantem uma ampla discussão, 

incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

AGRICULTURA URBANA, 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E UMA 

ALTERNATIVA PARA O COMBATE A FOME 
NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA-RJ 

Jarlane de Souza LIMA 1 

Calebe Pedro de OLIVEIRA 1  

Tarci Gomes PARAJARA 2 
Fabiana de Carvalho Dias ARAÚJO 3 

1Graduandos do curso de Licenciatura em Educação do Campo, UFRRJ; 
2Orientador/Professor DECMSD/IE/UFRRJ; 3Professora do DECMSD/IE/UFRRJ 
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RESUMO: A Agricultura Urbana, Periurbana e Quintais 
Agroecológicos estão cada vez mais presentes em nossa 
realidade. Embora só tenha conseguido verba pública Federal 
a partir da criação do Programa Nacional de Agricultura Urbana 
e Periurbana, essa ideia de agricultura surge como uma 
alternativa organizada entre grupo de famílias e seus familiares, 
vizinhos próximos e comunidades do entorno, sendo mais uma 
ferramenta de combate a fome e uma alternativa de melhorar a 
própria qualidade de suporte alimentar, principalmente se os 
alimentos produzidos são de origem agroecológica. Nesta 
concepção, a agricultura é vista como um sistema vivo, 
complexo, rica em diversidade biológica e infinitas formas de 
relação entre os habitantes do nosso planeta. Os produtos 
gerados através do manejo agroecológico incluem manejo 
agroecológico do solo, da planta e da água, uso de insumos 
orgânicos, levando sempre em consideração o meio ambiente, 
propiciando um alimento agroecológico. Buscamos identificar a 
experiência ocorrida no Município de Seropédica-RJ, antes e 
durante o surgimento da pandemia do Covid-19 no país. Até 

mailto:jarlaneagronoma@gmail.com
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agosto de 2021, conseguimos registrar 21 experiências de 
sucesso durante este período, sendo idealizadas e 
desenvolvidas em sua maior parte por mulheres de meia idade 
e apoiadas por parentes e conhecidos. Identificamos algumas 
limitações de cunho técnico, organizacional e sobretudo 
comercial para o aumento da produtividade por área e sua 
respectiva comercialização. 
Palavras-chave: Agroecologia. Alimento saudável. Soberania 
e segurança alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil embora seja um país historicamente construído, 

desenvolvido e pautado na agricultura como forma econômica 

principal de desenvolvimento nacional e, por mais que, 

sabidamente por todos, possua a maior área agricultável do 

mundo, não consegue eliminar a fome da grande maioria da 

população, principalmente a mais carente. Entre vários motivos 

para essa realidade, podemos citar a maior parcela da 

agricultura nacional e suas novas áreas abertas, sobretudo no 

atual governo, baseada em Commoditys e no Agronegócio que 

visa apenas o lucro e o mercado de exportação, além dos 

grandes e históricos latifúndios de monocultura, que deixam em 

segundo plano a agricultura familiar, camponesa e a população 

interna consumidora. Sem mencionar a falta de políticas 

públicas de larga abrangência, tanto estrutural quanto 

executora, a dificuldade de organicidade e prática de 

comercialização e preços, que desestimulam a permanência e 

a produção no meio agrícola, desde o século XX.   

Na década de 80, com o surgimento dos primeiros 

debates sobre o modelo hegemônico, orientador do 
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desenvolvimento rural e da agricultura brasileira desde a 

segunda guerra mundial, o uso excessivo de agrotóxicos na 

agricultura plantada e colhida e sobretudo nas contínuas 

amostras de esgotamento ambiental e fracasso fitossanitário, 

surge a reflexão sobre o uso adequado, dos espaços 

agricultáveis, rurais e/ou urbanos, sob o ponto de vista 

agroambiental, social e mais saudável.  

Nesta mesma década, é iniciada a busca por 

perspectivas de uma agricultura alternativa; vislumbra-se, ao 

horizonte, o conceito da Agroecologia que conhecemos hoje. 

Em Cuba, iniciam-se os primeiros movimentos para a criação 

das possibilidades de Agricultura Urbana, apoiada por todos os 

setores envolvidos na produção de alimentos, materializada 

pelo Grupo Nacional de Agricultura Urbana (Gnau). E no Brasil, 

pesquisadores como Johanna Dobereiner trazem à tona 

técnicas de que um novo caminho é possível. Se entendermos 

e trabalharmos respeitando os recursos naturais e não 

degradando excessivamente os recursos renováveis e não 

renováveis. 

No contexto social, político e econômico dos anos 2000, 

o Governo Federal cria, em 2003, o Programa Fome zero, que 

visava combater a fome no país e suas causas extruturais. 

Através da criação de politicas públicas federais, estaduais e 

municipais participativas; como a Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional; e, em 2010, o Programa 

Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana que visava 

estimular a produção de alimentos agroecológicos nas cidades, 

utilizando como base de produção as áreas urbanas e 

periurbanas ociosas com o objetivo de promover o cultivo limpo 
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e sustentável de alimentos saudáveis, seu processamento e 

sua comercialização. 

Desde então e, ao longo dos anos, muito tem se escrito 

e publicado sobre o tema, contudo segundo Castelo e Alcântara 

(2011). 

  

...Diversas dificuldades foram relatadas, sendo as 
mais importantes a falta de organização social e a 
falta de acesso a assistência técnica, capital, terra 
e água. Até o momento, a maioria desses projetos 
foi de curta duração (menos de três anos). Assim 
sendo, é necessário que pesquisas 
multidisciplinares e de longo prazo sejam 
conduzidas a fim de que sejam melhor avaliados e 
compreendidos os benefícios e dificuldades dos 
projetos e as formas encontradas para superar 
essas dificuldades (CASTELO; ALCÂNTARA, 
2011). 

 

Intrigados pelos contínuos questionamentos nessa 

temática e movidos pela conjuntura política e econômica do 

país, associado às consequências a curto e médio prazo da 

pandemia de Sars-Covid-191, que assola o mundo todo 

atualmente; decidimos estudar a existência, estruturação e 

desenvolvimento da Agricultura Urbana e Periurbana dentro do 

município de Seropédica, localizado ao pé da serra das Araras 

no estado do Rio de Janeiro. 

Os objetivos deste trabalho foram realizar um 

levantamento de hortas urbanas e/ou quintais agroecológicos 

 
1 O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi 
identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde 
então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: 
primeiro pelo continente asiático, e depois por outros países. 
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existentes em Seropédica, RJ; identificar a capacidade 

produtiva individual de cada território encontrado; verificar a 

viabilidade de combater a fome no mesmo, sobretudo em 

tempos de pandemia e; estimular a construção de novos 

espaços produtivos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Seropédica é um município localizado no estado do Rio 

de Janeiro, com uma área territorial de 265,189 km², uma 

população estimada de 83.092 pessoas é subdivida em 19 

Bairros segundo dados disponibilizado pelo (IBGE-Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021). 

Foi idealizamos um questionário no Google Forms2, no 

qual constaram 32 perguntas semiestruturadas. O questionário 

foi subdividido em 4 temáticas investigativas principais, sendo 

elas: caracterização do respondente, identificação da 

tecnologia usada, identificação da produção, identificação da 

comercialização e por fim, percepção individual da tecnologia 

usada de cada produtor e sua respectiva área.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
2 O Google Forms, serviço gratuito para criação de formulários online, tem 
ganhado cada vez mais espaço entre os usuários, seja no meio acadêmico 
e escolar, seja em outros segmentos. Como o nome já indica, a plataforma 
possibilita a produção de questionários voltados para pesquisas ou 
avaliações. 
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A pesquisa alcançou 20 pessoas, sendo identificados 4 

homens e 16 mulheres envolvidos na temática de agricultura 

urbana.  

Os respondentes aceitaram participar voluntariamente 

da pesquisa ao concordar com o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Em relação as faixas etárias, pode-se identificar que; a 

faixa etária entre 10 a 20 anos compreendeu 10% dos 

participantes da entrevista. E que o maior porcentual ficou entre 

as idades de 41 a 50 anos, com 35% da população amostral; 

variando com 20% da população acima de 50 anos. A pesquisa 

estátistica do IBGE apontou uma maior faixa etária de ocupação 

no município de Seropédica que está entre 31 a 40 anos (IBGE 

2010).  

Em relação aos bairros, verificou-se que do bairro 

Ecologia, participaram cinco pessoas, e do Boa Esperança, 

quatro pessoas. Os outros bairros participantes foram: 

Avicultura – UFRRJ, Incra e Jardim Maracanã.  

 

INDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA UTILIZADA 

 

A produção agroecológica tem suas distinções pela 

preservação de todo um ecossistema presente na área em que 

é inserida, abrangendo as questões sociais e suas 

diversidades. A produção orgânica tem como função fornecer 

meios de melhorar a qualidade do alimento produzido, 
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descartando a possibilidade de uso de agrotóxicos e/ou outros 

aditivos químicos na produção agrícola.  

Os quintais produtivos surgem como uma alternativa 

agrícola de segurança alimentar para as áreas das cidades, 

sendo elas, quintais residenciais ou comerciais, áreas devolutas 

do estado ou terrenos privados em situação de abandono ou 

descarte de materiais inertes.  

As incidências do tema Agroecologia na região sudeste 

é conduzida pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). 

 
“Na região Sudeste, os principais temas que 
aparecem como apoio para a agricultura orgânica 
são: Apoio a feiras e circuitos curtos de 
comercialização; Abastecimento alimentar; 
Construção do conhecimento agroecológico; 
Agricultura urbana e periurbana; e Alimentação 
escolar.” (ANA 2021) 

 

TEMPO DE ATIVIDADE OU DE PRODUÇÃO 

 

O tempo de atividade (Figura 1) foi acima de 4 anos para 

45% dos respondentes, os quais são do grupo que já realizava 

algum tipo de produção em seu quintal a mais de 4 ano; e a 

pandemia surgiu não como fator causal dos quintais, mas como 

impulsionador. Entre os 55% restantes, ou seja 11 indivíduos 

que responderam; seis estão na prática do manejo produtivo em 

quintais por questões de soberania alimentar, dois afirmaram 

um contato maior com a natureza e seus benefícios, e um por 

questões financeiras. Já os grupos de atividade que trabalham 

a menos de um ano, têm os argumentos diversificados na 

questão educacional, hábitos de plantios, forma interativa 

familiar e soberania alimentar. 
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Figura 1. Tempo de existência de hortas e quintais 
agroecológicos. Seropédica-RJ. 2021. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 

 

FORÇA DE TRABALHO 

  

 Analisando a figura 2, verificamos que a maioria 

apresenta sua força de trabalho proveniente de mão-de-obra 

familiar em seus quintais produtivos; apontado no formulário em 

60% do bloco, com um total de doze indivíduos; e também que 

10% do mesmo, ou duas pessoas, afirmam ser a sua própria 

mão de obra no manejo de sua área. 
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Figura 2. Força de Trabalho. Seropédica-RJ. 2021 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 

 

A força de trabalho no conceito de Agroecologia é 

entendido como não só a força da mão-de-obra; seja ela 

familiar, coletiva ou individual, mas também em relação a força 

da natureza. Por tanto, o agregador ao valor do produto está 

também correlacionada a qualidade do agroecossistema. O 

valor do produto seja ele para fins de comercialização, troca ou 

doação está interligado a mão-de-obra e ao ecossistema, 

portanto quanto mais pessoas exerceram a função maior valor 

será agregado ao produto. 

  
“Conforme define Codo (1997, p. 26), o trabalho 
pressupõe "...uma relação de dupla transformação 
entre o homem e a natureza, geradora de 
significado." É por meio do trabalho que o ato de 
dar significado à natureza se concretiza; de 
mesmo modo a relação sujeito « objeto (S« O) é 
mediada pelo significado. Para o autor, o 
significado, transcende, permanece além da 
relação” (TOLFOI, R. S.; PICCININIII, V. 2007). 
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IDENTIFICAÇÃO AGRÍCOLA DA ÁREA 

 

 Enquanto 60% dos respondentes identificam sua área 

como produção orgânica, 35% identificam sua área como uma 

produção agroecológico (Figura 3).  

 

Figura 3. Identificação da área agrícola. Seropédica-RJ. 2021 

 

 

  

 

 

        

 

  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 

 

É importante o crescimento de produção agroecológica e 

ou orgânica nos quintais, devido a todas as questões 

socioambientais. 

Neste ponto, também observamos uma falha na 

compreensão dos conceitos entre cultivos Agroecológico, 

Orgânico e Convencional. Embora, tenhamos identificado no 

questionário que a pesquisa seria pautada na busca 

Agroecológica de produção, um dos respondentes identifica sua 

área como “convencional”.  
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TAMANHO DA ÁREA 

 

O município de Seropédica foi construído entre duas 

fazendas, Boa Esperança e Fazenda Caxias, onde a antiga 

estrada Rio-São Paulo, BR-465, realiza o trânsito e funciona 

como um dos limites do mesmo. Dentro da área urbana do 

município, o tamanho dos quintais residenciais variam entre 15 

à 1000 m². 

Na figura 4, observa-se que 31,6% dos entrevistados 

responderam que tem entre 25m² à 50m² de área plantada; 

26,3% correspondem a áreas plantadas acima de 200 m² e; 

26,3% tem uma área menor que 25 m² plantada. Muito 

interessante também é a informação de que 5,3 % dos 

entrevistados possuem uma área plantada de 1.000 m². Vales 

destacar que essa pergunta não foi respondida por uma 

pessoa.  

 

Figura 4. Tamanho da área para produção agrícola. 
Seropédica-RJ. 2021 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2021 
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IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 

 A produção Agroecológica não segue o modelo 

imperialista de produção, onde tudo e todos ficam pautados nos 

lucros e ganhos financeiros rápidos e sem pensar nas 

consequências que tais escolhas podem acarretar para a saúde 

humana e o meio-ambiente. A proposta daquela produção visa 

o sustento equilibrado e saudável a curto, médio e longo prazo; 

não só do indivíduo, família e colaboradores que aderem a 

técnica; mas sobretudo a sustentabilidade e longevidade de um 

sistema ecologicamente saudável aonde se insere, respeitando 

e avaliando sobretudo as consequências presentes e futuras de 

qualquer intervenção para o homem e o ambiente, em seu 

tempo e no seu tempo, visando inicialmente o necessário para 

a sobrevivência equilibrada do ponto de vista ecoagroambiental 

e a saúde humana. 

 

A produção agroecologia é uma forma de 
agricultura sustentável que retoma as concepções 
agronômicas anteriores à chamada Revolução 
Verde. São chamadas de agroecologia, as 
práticas de agricultura que incorporam as 
questões sociais, políticas, culturais, energéticas, 
ambientais e éticas, incluindo a agricultura familiar. 
Fonte: 
https://www.ecycle.com.br/agroecologia/2021 

 

Nessa questão, podemos identificar a alta porcentagem 

de alimentos apenas voltado para o consumo familiar com 85% 

das respostas, enquanto que 15% identificaram que sua 

produção não está relacionada ao consumo familiar, 

considerando o termo familiar como habitante do mesmo 

espaço de convívio em relação a moradia (Figura 5). 

https://www.ecycle.com.br/agroecologia/2021
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Figura 5. Identificação da Produção. Seropédica-RJ. 2021 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 

 

ROTATIVIDADE DE PRODUÇÃO 

 

 Tendo como base o manejo agroecológico, foi 

questionado se os respondentes conseguiam plantar e produzir 

o ano todo (Figura 6).  

 

Figura 6. Rotatividade da Produção. Seropédica, RJ. 2021. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 
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Verificou-se que 40% não conseguem produzir o ano 

todo, no entanto mais da metade confirma que consegue 

cultivar o ano todo (60%). Entende-se que este grupo consegue 

acompanhar as mudanças de manejos agrícolas adequadas a 

cada estação do ano e planta adequadamente suas variedades 

mais eficientes a cada momento do ano, inclusive no verão. 

Entre as pessoas que conseguem produzir o ano todo, três 

indivíduos apresentam excedente de mercadoria, e quatro não 

produzem para fins lucrativos de comercialização apenas 

produtos para consumo.  

 

PRODUÇÃO DE MUDAS 

 

Um dos fatores mais importantes da produção agrícola é 

a adequada produção de mudas e o bom preparo do substrato 

que irá fornecer o aporte físico e fértil para essas mudas. 

Independente de qual espécie se deseja produzir e plantar, de 

hortaliças a frutíferas, o cuidado adequado com as mudas 

garante a saúde fitotécnica de toda a produção agrícola por 

ciclo. O local, no qual são produzidas também garante melhor 

qualidade das plantas e, se protegidas do tempo e de insetos, 

condiciona-se a elas bom desenvolvimento e vigor. 

 

O sucesso do cultivo de hortaliças depende, em 
grande parte, da qualidade das mudas utilizadas, 
que devem ser uniformes e ter vigor, isentas de 
qualquer doença e de insetos-praga. As mudas 
das hortaliças são produzidas em bandejas de 
poliestireno expandido, sob ambiente protegido, o 
que reduz substancialmente a incidência de 
doenças e pragas, evita danos causados por 
chuvas e ventos, proporciona condições 
ambientais mais uniformes quanto à umidade e 



AGRICULTURA URBANA, DESENVOLVIMENTO LOCAL E UMA 
ALTERNATIVA PARA O COMBATE A FOME NO MUNICÍPIO DE 

SEROPÉDICA-RJ 

 
 

temperatura do ar e facilita o manejo da irrigação 
(EMBRAPA, 2021).  
 

 Foi observado que 15,8 % dos respondentes produzem 

mudas bimestral ou mensalmente e 21,1%; semestralmente. Os 

5,3% referem-se aos que produzem e compram semente, não 

reproduzem e nem compram e o que produz conforme a 

necessidade e compra mudas. 

 

Figura 7. Produção de mudas. Seropédica, RJ. 2021. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 

 

ORIGEM DO SUBSTRATO 

 

Um dos gargalos para a produção agroecológica, além 

da produção de sementes, é o fornecimento de substrato 

adequado para a produção e plantio de mudas sem a utilização 

em seu formulado total de fertilizantes químicos. 

A Instrução Normativa nº 05 de 10/03/16  Art. 16 trata da 

fabricação de substratos para cultivos. 

 

Na fabricação de substrato para plantas, deve ser 
observada a compatibilidade das matérias-primas 
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componentes utilizadas e o seguinte: I - as 
matérias-primas não devem conferir 
características indesejáveis ao produto, sejam 
estas físicas, químicas ou biológicas, de modo que 
prejudiquem sua qualidade a ponto de 
comprometer os fins a que se destinam; e II - as 
matérias-primas não devem apresentar 
contaminação por agentes fitotóxicos, agentes 
patogênicos ao homem, animais e plantas, metais 
pesados tóxicos, pragas e ervas daninhas, além 
dos limites estabelecidos em lei, regulamentos ou 
atos administrativos próprios. Fonte: 
https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-
agricolas/fertilizantes/legislacao/in-5-de-10-3-16-
remineralizadores-e-substratos-para-plantas.pdf 

 

Com a dificuldade de se encontrar um substrato sem 

aditivos ou com cerificação orgânica de garantia, observamos 

que 26,3 % realizam trocas de mudas com vizinhos, outros 

26,3% produz na própria área realizando pesquisas; e 26,3% 

produz na própria área com “traçado” definido pelo o próprio. 

 

Figura 8. Origem do substrato. Seropédica, RJ. 2021. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2021 
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CONCLUSÕES 

 

Essa pesquisa mostra que há quintais e hortas 

agroecológicas no território de Seropédida-RJ e que não é uma 

prática que surgiu com a pandemia por COVID 19, mas que se 

fez importante nesse momento. E que a força de trabalho é, em 

sua maioria, familiar. Há diversos tamanhos de áreas cultivadas 

e a maioria produz suas mudas e substratos. 

Também foi identificado que deve-se discutir mais os 

conceitos de agroecologia e agricultura orgânica para melhor 

entendimento 
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RESUMO: O presente trabalho visa apresentar a promoção na 

qualidade de vida de idosos por meio das atividades realizadas 

em hortas agroecológicas. O objetivo do presente trabalho foi 

estimular a implantação de quintais agroecológicos nas 

residências de idosos no Bairro Jardim Maracanã, município de 

Seropédica-RJ, proporcionando um entretenimento seguro e de 

qualidade, além de ocupar a mente com atividades prazerosas. 

Foram implantadas hortas com bases agroecológicas em 

quintais de três residências. Os idosos participaram de todas as 

atividades, desde a decisão do que seria plantado até os tratos 

culturais e colheita.  Observou-se melhoria na qualidade de vida 

dos participantes, que relataram ter mais vontade de viver após 
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a implantação das hortas em seus quintais, pois tiveram 

redução em seus níveis de estresse e de ansiedade, uma vez 

que passaram a possuir uma atividade externa no quintal, onde 

foi possibilitado que gastassem suas energias. O trabalho 

tornou evidente a melhoria na alimentação destes idosos, que 

puderam ter acesso diário a alimentos saudáveis e de 

qualidade. 

Palavras-chave: Terceira idade. Hortas agroecológicas. Saúde  

 

INTRODUÇÃO 

 

A implantação de hortas caseiras facilita o acesso a 

alimentos saudáveis e de qualidade, sendo assim, a prática 

agroecológica pode proporcionar uma alimentação saudável e 

diversificada. A implantação de uma horta em quintais surge 

como uma possibilidade de tirar idosos da inércia e preencher 

as horas vagas, que na maioria das vezes seriam passadas em 

frente a TV, assistindo noticiários, o que os deixariam mais 

desmotivados e nervosos, propensos a piorar o estado de 

saúde mental e físico. 

Trabalhos realizados por Seabra Júnior et al. (2010) com 

idosos possuindo entre 60 e 82 anos evidenciam os benefícios 

proporcionados pela atividade agrícola. Os idosos que 

participam da horta comunitária proposta pelo trabalho 

supracitado tiveram melhoria em sua qualidade de vida, 

fortaleceram vínculos e trocaram saberes expressando sua 

cultura, sendo esta atividade uma forma de lazer que minimiza 

as ações negativas do envelhecimento, permitindo que os 

idosos permaneçam ativos.  

Hortas caseiras são alternativas encontradas pela 

população para cultivar alimentos saudáveis e principalmente 
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fazer exercício físico e ocupar a mente, tendo em vista que a 

atividade agrícola pode proporcionar às pessoas de diferentes 

idades um exercício físico leve e de qualidade, trabalhando o 

cognitivo e as habilidades motoras dos mesmos, e segundo 

Silva et al. (2009), servem ainda como atividade terapêutica. 

A interação entre jovens e idosos pode promover o bem-

estar dos idosos, reduzindo a sensação de solidão, elevando a 

expectativa de vida, aumentando ainda a noção de sentido para 

vida desse idoso, pois o mesmo começa a se sentir alguém 

ativo na sociedade (AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS, 2017). 

Nesse sentido, a implantação de hortas agroecológicas nas 

residências dos idosos, por meio de uma iniciativa de jovens 

estudantes universitários, se faz uma prática de grande 

importância, que além de ser benéfica para a saúde de idosos 

permite o maior envolvimento da comunidade acadêmica com 

a população.  

 Atualmente, observa-se no mundo uma acentuada 

mudança na composição demográfica, principalmente quando 

se trata da composição etária de toda a população. Devido a 

fatores como a melhoria nas condições de vida e a diminuição 

das taxas de natalidade média, a proporção da população 

acima de 65 anos vem aumentando cada vez mais. Dados da 

ONU estimam que no mundo a população idosa acima dos 65 

anos pode chegar até 1,5 bilhões de pessoas até o ano de 2050, 

na América Latina é esperado que a população acima de 65 

anos aumente cerca de 159% (ONU, 2019). No caso do Brasil, 

estima-se que até o ano de 2040 o número de idosos no país 

ultrapassará o número de jovens até 14 anos de idade, saltando 

de 10,15% da população para 17,41% (IBGE, 2021).  

 Com a mudança da composição etária brasileira, faz-se 

necessário a realização de esforços para atender a 
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necessidade desse grupo de idosos que tende a crescer no 

Brasil, visto que essa parcela da população apresenta uma 

série de fragilidades nos mais diversos aspectos, tanto físicos 

quanto sociais. O aumento da fração correspondente a 

população idosa no Brasil irá acarretar também na mudança do 

perfil de doenças que mais atingem a população, pois, com um 

número maior de idosos, maior será o número de casos de 

doenças relacionadas com o processo de envelhecimento 

(OLIVEIRA, 2019). 

Para mitigar os efeitos que o envelhecimento da 

população causa na sociedade, as políticas públicas deverão 

se adaptar e focar no atendimento da população em processo 

de envelhecimento, oferecendo meios para que esse processo 

ocorra de forma saudável, o que segundo a OMS configura 

um “processo de desenvolvimento e manutenção da 

capacidade funcional que permite o bem-estar na idade 

avançada” (OMS, 2015). 

Com isso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI) foi regulamentada em 2006, com o objetivo de 

assegurar os direitos dessa parcela da população em 

crescimento em nosso país. Com o foco em um dos principais 

problemas que acometem os idosos – a perda da capacidade 

física e mental na realização de atividades rotineiras e básicas 

para a vida diária –, essa política visa à promoção da 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

 O envelhecimento não é apenas um fenômeno 

cronológico que afeta as pessoas, segundo Carvalho e Andrade 

(2000), o processo do envelhecimento é multifatorial e está 

relacionado com os âmbitos biopsíquicos e sociais dos idosos, 

sendo necessário que cada um desses aspectos do 

envelhecimento seja compreendido para conseguirmos 
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implementar medidas afim de torná-lo um processo mais 

saudável e gradual.  

 Na esfera biopsíquica, que está relacionada com a saúde 

física e mental dos idosos, há um aumento da incidência de 

doenças crônicas e também o agravamento destas. As doenças 

crônicas não transmissíveis podem surgir pelo acúmulo de 

danos decorrentes de hábitos praticados por um longo período 

de tempo, como doenças cardiovasculares, diabetes e artrites, 

que são relacionadas a uma população em processo de 

envelhecimento. Alguns transtornos psiconeurológicos também 

podem ser considerados como doenças crônicas, e estão 

ocorrendo na população idosa cada vez mais, como a 

depressão e a demência. 

A adoção de alguns hábitos saudáveis como a prática 

regular de exercícios físicos, adoção de uma dieta saudável e 

balanceada, e o engajamento em atividades ocupacionais, 

podem ajudar a mitigar os efeitos das doenças crônicas em um 

população idosa. Essas práticas estão dentro de um conjunto 

de medidas estabelecidas pela OMS para o gerenciamento das 

doenças crônicas, que visa o gerenciamento dessas moléstias 

de forma contínua por um longo período de tempo, a fim de 

evitar apenas a intervenção médica em casos agudos.  

 No Brasil, as doenças crônicas são uma das principais 

causas de morte na população idosa e, além das mortes, elas 

também são responsáveis por comprometerem a autonomia 

dessa população. Segundo Nascimento (2011), há uma 

tendência dos idosos brasileiros a apresentarem um estado 

nutricional desfavorável, que leva a ocorrência de doenças 

crônicas, através do aumento dos índices de obesidade e da 

redução do baixo peso. 
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 As estratégias para o enfrentamento das doenças 

crônicas e seus efeitos na população idosa são diversas. O 

atendimento médico em sua forma hospitalar e/ou ambulatorial, 

geralmente irá tratar de casos agudos, gerando maiores custos 

para a área da saúde, e agindo apenas como uma forma de 

amenizar os sintomas. Outras estratégias visam o 

acompanhamento a longo prazo do paciente, podem ser 

implementadas de forma integral em todos os aspectos da vida 

dos idosos. 

  Há várias atividades que contribuem para a saúde dos 

idosos. Entre elas, a horticultura é uma das atividades 

ocupacionais que possuem mais benefícios para a população 

idosa, pois age nos aspectos que são necessários para que os 

idosos tenham uma boa saúde.  

 A atividade da horticultura vem sendo implementada 

como atividade terapêutica para idosos, pois ela possibilita a 

realização de atividades interativas e multifuncionais. A horta é 

um espaço, cuja sua manutenção demanda atividade física 

moderada. Os elementos que compõe as hortas podem servir 

como estímulo sensorial, através da diversidade de cores, 

fragrâncias, texturas e sabores, estimulando o olfato, tato e todo 

o campo visual, permitindo o funcionamento cognitivo 

equilibrado.  

 O espaço da horta também serve para os idosos como 

um espaço de interação, no qual junto com seus pares podem 

trocar experiências e ter uma participação social ativa. 

 O Brasil sofreu um processo intenso de êxodo rural que 

se intensificou a partir da década de 50. Por conta desse 

evento, que teve seu início há mais de 70 anos, uma parte 

considerável das pessoas que migraram para os grandes 

centros urbanos do país durante esse êxodo e hoje são idosos, 
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tem reminiscências claras de seu passado vivido nas regiões 

rurais do país. Através da atividade da horticultura esses idosos 

tem a possibilidade de resgatar a memória afetiva de sua 

juventude, sendo esse um processo de extrema relevância para 

longevidade, pois isso permite uma revisão positiva de sua vida 

através do resgate das memórias positivas gerando uma maior 

auto-estima (ROACH, 2003). 

 Outro aspecto extremamente favorável da prática da 

horticultura como atividade ocupacional para os idosos é que 

durante o processo são obtidos produtos naturais, que podem 

ser utilizados para compor uma alimentação balanceada e 

saudável, que é responsável diretamente pelo aumento de 

qualidade de vida dos idosos durante o processo de 

envelhecimento (TRAMONTINO, 2017). Além da beleza das 

flores e de plantas medicinais que sempre são cultivadas. 

 Trabalhos disponíveis na forma de estudos de caso 

demonstram os benefícios alcançados pela prática da atividade 

da horticultura com grupos de idosos. Um grupo de idosos 

institucionalizados, que apresentavam diagnósticos clínicos de 

depressão, pré-demência e doenças vasculares, ao realizarem 

sessões de horticultura acompanhados por técnicos relataram 

sentir-se mais felizes durante e após as sessões, pois, por conta 

dos estímulos, puderam esquecer-se de suas condições no 

período da realização das atividades (CUNHA, 2017). 

O objetivo do presente trabalho foi melhorar a qualidade 

de vida dos idosos com o uso dos quintais agroecológicos 

residenciais no Bairro Jardim Maracanã, Seropédica-RJ, além 

de estimular a implantação de quintais agroecológicos nas 

residências de idosos; proporcionando entretenimento seguro e 

de qualidade; ter uma opção de alimentos saudáveis e frescos; 

apresentar uma atividade que contribua para a saúde mental 
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dos idosos e; contribuir com a maior interação entre jovens e 

idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi realizado em 2020, com idosos do Bairro 

Jardim Maracanã localizado em Seropédica-RJ. Esse projeto 

teve como título “Quintais agroecológicos na promoção de 

qualidade de vida de idosos”. 

Para tanto, primeiro foi realizado um diagnóstico através 

de entrevistas com os idosos para que as atividades realizadas 

pudessem atender aos interesses e expectativas dos mesmos. 

Os participantes foram questionadoa a respeito dos tipos de 

hortaliças que mais gostavam de consumir e sobre o acesso 

que tinham a estes tipos de produtos hortícolas. Em seguida, 

foram iniciadas as atividades relacionadas à implantação do 

projeto. Foram entrevistados três casais de idosos. 

Inicialmente, apenas dois participaram, mas com o sucesso dos 

primeiros quintais, logo em seguida o terceiro casal apresentou 

interesse em participar. 

A primeira atividade realizada foi a produção do 

composto a ser utilizado para a adubação. O composto foi 

preparado com a utilização de resíduos de cascas de frutas, 

legumes e cortes de grama, entre outros resíduos provenientes 

da casa dos idosos.  

Estes resíduos foram misturados com o auxílio de pás e 

enxadas, visando a produção de um composto homogêneo. A 

produção dos compostos foi realizada no quintal de cada idoso 

de forma individual, por isso, cada adubo teve sua formulação 

única com o que havia disponível para uso nas residências e, 

de acordo com Borges (2018), a compostagem pode ser 
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realizada com diferentes tipos de resíduos disponíveis na 

propriedade. O composto foi organizado em forma de pilha 

sobre um plástico para evitar a lixiviação, e revirado de forma 

cuidadosa a cada 7 dias, durante 70 dias, quando já estava com 

a temperatura reduzida. Aos 70 dias, a pilha de composto foi 

desfeita e este adubo foi peneirado e armazenado para ser 

utilizado na adubação. A manutenção do composto foi realizada 

pelos idosos com o apoio dos idealizadores do projeto. 

Durante o tempo de espera do composto, foram 

organizados e preparados os caixotes, que foram utilizados na 

implantação da horta suspensa para os idosos. Tais caixotes 

possuíam medida de 0,30m x 0,60m e foram provenientes de 

doação de feirantes da região e, por serem abertos, precisaram 

ser forrados com madeiras e papelão, para que fosse possível 

colocar o substrato e realizar o plantio. Os caixotes foram 

preenchidos com solo proveniente do quintal próprio de cada 

idoso. Além disso, foram preparados os canteiros na casa dos 

idosos que preferiram o cultivo dessa forma. A primeira 

adubação foi realizada 7 dias antes do plantio das mudas, com 

a utilização do composto orgânico preparado nos próprios 

quintais.  

Foram produzidas mudas de alface (Lactuca sativa), 

tomate (Solanum lycopersicum), couve (Brassica oleracea), 

repolho (Brassica oleracea var. capitata), pimentão (Capsicum 

annuum Group), pimenta (Piper nigrum), salsa (Petroselinum 

crispum), coentro (Coriandrum sativum), cebolinha (Allium 

schoenoprasum L), mostarda (Brassica juncea), manjericão 

(Ocimum basilicum, L.) e quiabo (Abelmoschus esculentus), 

com sementes de envelopes, adquiridas em mercados locais, 

com porcentagem de germinação de aproximadamente 90% 

para todas as culturas. Tais culturas foram selecionadas devido 
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a adaptabilidade a região de cultivo e as preferências 

alimentares dos assistidos pelo projeto, tendo sido escolhidas 

de comum acordo entre os idealizadores do projeto e os idosos 

assistidos. Foram utilizados recipientes reutilizados para a 

produção destas mudas, cedidos pelos próprios idosos, como 

caixas de leite e garrafa pet, que foram cortadas e perfuradas.  

Após 30 dias, estas mudas foram divididas e levadas 

para o plantio na residência dos idosos. O espaçamento 

adotado foi de 0,20m, sendo as culturas plantadas de forma 

alternada e em consórcio. 

Para diversificar os quintais, simultaneamente com o 

cultivo de hortaliças foi realizado o plantio de plantas medicinais 

das flores Zínia (Zinnia elegans) e crisântemo 

(Chrysanthemum). Além das plantas cultivadas após 

implantação do projeto, foram mantidas as que os próprios 

idosos já cultivavam em seus quintais, sendo realizados tratos 

culturais nas mesmas e adubação com o composto produzido. 

Após 15 dias do plantio foi realizada a adubação de 

cobertura em todas as plantas, com a utilização do composto 

produzido, visando favorecer o desenvolvimento das hortaliças 

e das outras culturas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A agroecologia visa a integração de saberes, permitindo 

a compreensão, analise e crítica do atual modelo de 

desenvolvimento da agricultura, também com propostas de 

novas estratégias de desenvolvimento no meio rural, agricultura 

sustentável, e abordagens transdisciplinares e holísticas 

(CAPORAL, 2009). Sendo assim, a implantação de hortas com 

bases agroecológicas é uma opção mais saudável e 
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sustentável, tendo sido este o tipo de manejo escolhido na 

realização deste trabalho. 

Segundo Oliveira; Aquino; Neto (2005), a compostagem 

é um processo capaz de realizar a transformação de diferentes 

tipos de resíduos orgânicos em adubo e a adição desse 

composto ao solo proporciona a melhora de suas 

características físicas, físico-químicas e biológicas. A prática da 

compostagem nos quintais permitiu que os resíduos orgânicos 

gerados nas residências tivessem um destino sustentável, 

compondo o adubo a ser utilizado nas plantas. 

O plantio das flores (Figura 1) visou tanto o 

embelezamento do quintal quanto a atração de polinizadores e 

inimigos naturais, o que favorece o controle biológico, tendo 

sido escolhidas como principais flores a Zínia (Zinnia elegans) 

e o crisântemo (Chrysanthemum), que segundo Zanúncio 

Júnior et al. (2018) possui uma substância chamada piretrina, 

capaz de atuar sobre diferentes tipos de insetos. 

 

Figura 1. Jardins cultivados pelos idosos. Projeto “Quintais 
agroecológicos na promoção de qualidade de vida de idosos”.  
2020. Bairro Jardim Maracanã, Seropédica/RJ 

 
Foto: Maria Lucena Calixto da Silva 
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O nível de diversificação de uma paisagem, 

principalmente a diversidade de sua vegetação, tem relação 

direta com o aumento na diversidade de insetos, que serão 

atraídos em busca da obtenção de alimentos como néctar e 

pólen. Parte dos insetos atraídos pela alimentação apresentam 

hábitos reprodutivos que estão baseados no parasitismo de 

ovos e larvas de insetos praga, sendo assim a diversidade de 

vegetação, principalmente quanto a plantas que forneçam 

néctar e pólen, é essencial para manter os sistemas em 

equilíbrio  (BEGUM et al., 2006).  

Observou-se no decorrer do projeto o aumento 

considerável de insetos polinizadores beneficiando a produção 

no quintal.  

Segundo Silva (2013), em projeto da Embrapa sobre a 

distribuição de plantas atrativas para inimigos naturais em 

cultivos orgânicos de hortaliças, as flores ajudam no controle 

dos inimigos naturais, ao diversificar a vegetação é possível 

controlar a produção de hortaliças, esta é uma alternativa 

utilizada por quem pratica cultura orgânica. Concordando com 

as afirmações acima, nos quintais assistidos pelo presente 

projeto observou-se esse controle natural, pois os quintais 

agroecológicos procuram essas alternativas para equilibrar o 

ecossistema e a produção ser mais segura.  

Quando um quintal se encontra em equilíbrio é possível 

o convívio de plantas de diferentes espécies com pragas e 

doenças de forma harmoniosa, sem que ocorram danos a 

produção. O manejo agroecológico proporciona equilíbrio nas 

unidades produtivas, onde a população de inseto praga diminui 

e de insetos benéficos aumenta (ZANÚNCIO JUNIOR et. al, 

2018).  As flores e plantas medicinais cultivadas favoreceram o 
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equilíbrio sendo observados níveis quase nulos de ataques por 

pragas e doenças nos quintais. Estas flores trouxeram ainda 

mais alegria para os locais de cultivo, pois proporcionaram um 

ambiente mais colorido e aconchegante, que atrai o olhar de 

todos que passam por esses locais, aumentando assim a auto 

estima dos proprietários de cada local. 

Pôde ser observado que os idosos passaram a 

demonstrar mais felicidade após a implantação das hortas, 

sempre ativos e com muita vontade de estarem presentes no 

quintal realizando os tratos culturais (Figura 2), relatando que 

se sentiam rejuvenescidos sempre que participavam das 

atividades. A troca de saberes entre os idosos e os integrantes 

do projeto é constante, desde as reuniões até as atividades 

desenvolvidas nos quintais. Essa troca, segundo SILVA, L.B et. 

al (2011), eleva a autoestima dos idosos, pois estes se sentem 

importantes e valorizados. Arnaud et al. (2012) observaram em 

seu trabalho que atividades realizadas em hortas 

proporcionaram redução da ansiedade e maior disposição física 

aos envolvidos, o que corrobora com as observações realizadas 

no presente trabalho em que os próprios idosos relatam sentir 

a diferença em suas vidas após o início da atividade em seus 

quintais, reconhecendo o benefício de tal atividade para a sua 

saúde física e mental.  
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Figura 2. Idosos participando de atividades no projeto 
“Quintais agroecológicos na promoção de qualidade de vida 
de idosos”. A: Idosos no quintal 1 e; B: Idosos no quintal 2. 
2020. Bairro Jardim Maracanã, Seropédica, RJ. 

 
Foto: Maria Lucena Calixto da Silva 

 

Nos quintais, a colheita é praticamente diária. A horta 

agroecológica facilitou o acesso a alimentos saudáveis e de 

qualidade, possibilitando o acesso diário a tais alimentos, que 

são colhidos frescos pouco antes do consumo. Além disso, 

houve ainda o incentivo a uma alimentação mais saudável, uma 

vez que este tipo de alimento passou a estar presente no 

cotidiano dos assistidos pelo trabalho.  O cultivo de diferentes 

espécies diversificou a alimentação dos idosos, com uma 

descoberta de sabores, havendo a promoção da soberania 

alimentar. Segundo Neto; Gomes; Martins (2018) as verduras 

possuem funções fitoquímicas, podendo possuir grande 

importância na manutenção da saúde, com efeitos hormonais, 

anti-inflamatórios ou antioxidantes. O quintal agroecológico 

contribuiu ainda para a segurança alimentar, sendo a produção 

suficiente para a demanda alimentar dos idosos e o excedente 

distribuído entre familiares e vizinhos, assim como mudas e 
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sementes, incentivando a implantação de hortas 

agroecológicas por outras pessoas. 

Alguns dos idosos que participam do projeto relatam que 

a horta os remete a lembranças de sua infância, onde 

plantavam e colhiam com seus pais e seus avós, e sempre têm 

experiências destes momentos para compartilhar durante as 

atividades de manejo realizadas em seus quintais, seja uma 

memória emotiva ou ainda alguma prática cultural aprendida 

por eles desde a infância.  

Outros idosos ainda tiveram sua experiência com hortas 

pela primeira vez por meio da implantação do projeto e 

demonstram muita animação com tal atividade, relatando não 

saberem o motivo de não estarem cultivando a muito tempo, 

pois realmente encontraram felicidade nas práticas agrícolas 

agroecológicas. Os que tiveram este contato pela primeira vez 

afirmam que pretendem continuar o cultivo devido aos inúmeros 

benefícios adquiridos por meio do cultivo, desde as próprias 

atividades até o consumo de alimentos agroecológicos sem o 

uso de nenhum tipo de agrotóxico. Quando houve a incidência 

de algum predador inesperado, os saberes ancestrais foram 

partilhados e utilizados no controle desses para proteger as 

hortaliças, porém, sempre com muito cuidado. Um fato que 

ocorreu no Quintal 2 foi o aparecimento de lagartas, o controle 

foi manual, cotidianamente era realizada a vistoria no canteiro 

de couves para retirar as lagartas evitando os ataques e 

aumentado a produção de couve na horta.  

Na figura 3 podem ser observados dois dos quintais em 

que o plantio foi realizado em caixotes, e na figura 4 podem ser 

observados dois dos quintais em que a horta foi realizada em 

canteiros. Vale ressaltar que o modelo da horta foi escolhido 

pelos idosos, proprietários dos quintais, e adaptados para cada 
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um conforme as suas habilidades, facilitando-os durante o 

manejo das hortas. 

 

Figura 3. Plantio em caixotes realizado nos quintais dos 
idosos, no projeto  “Quintais agroecológicos na promoção de 
qualidade de vida de idosos.” A e B: Quintal 1. 2020. Bairro 
Jardim Maracanã. Seropédica, RJ. 

 
Foto: Maria Lucena Calixto da Silva 

 

Figura 4. Plantio em canteiros realizado nos quintais dos 
idosos no projeto “Quintais agroecológicos na promoção de 
qualidade de vida de idosos”. A: Quintal 3 e; B: Quintal 2. 
2020. Bairro Jardim Maracanã. Seropédica, RJ. 
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Foto: Maria Lucena Calixto da Silva 

 

Em termos gerais, as hortas dos quintais apresentaram-

se como um resultado satisfatório do trabalho, pois, além de 

possibilitar aos idosos uma atividade leve e prazerosa serviu 

como fonte de alimentos de qualidade. 

Nos quintais agroecológicos é constante o cultivo de 

plantas medicinais, pois essa é uma prática que passa de 

geração em geração. São diversas as receitas caseiras 

ensinadas pelos avós, tios e tias, que são difundidas ao longo 

dos anos. Neste contexto, percebe-se que as práticas 

ancestrais são resgatadas através da prática agrícola 

agroecológica, pois durante os tratos culturais há uma interação 

entre os mais jovens e os idosos.  

A utilização de plantas medicinais para o preparo de chás 

ou maceração é muito conhecida desde os tempos mais 

antigos, como remédios naturais para a cura ou alívio de 

doenças e mal estar. 

As plantas medicinais escolhidas as culturas de erva-

cidreira (Melissa officinalis), boldo (Peumus boldus), poejo 
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(Mentha pulegium) e hortelã (Mentha spicata), as quais são 

muito utilizadas para o preparo de chás (Figura 5).   

 

Figura 5. Plantas medicinais cultivadas em caixotes. Projeto 
“Quintais agroecológicos na promoção de qualidade de vida 
de idosos”. Bairro Jardim Maracanã, Seropédica/RJ. 2020. 

 
Foto: Maria Lucena Calixto da Silva 

 

CONCLUSÕES  

 

O cultivo de diferentes espécies nos quintais 

proporcionou a diversificação da alimentação de todos os 

assistidos pelo projeto. 

As atividades realizadas no quintal proporcionaram 

redução da ansiedade e maior disposição física além de 

melhoria na autoestima, devido a mudanças no cotidiano dos 

idosos.  
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RESUMO: O mercado de cosméticos brasileiro já é bem 
estabelecido e o país se destaca como o quarto maior produtor 
mundial. Baseado nisso, neste trabalho foi conduzido um 
estudo de prospecção tecnológica para mapeamento do uso do 
tucumã e do extrato lipídico da casca de  abacate Hass como 
ingredientes para formulação de biocosméticos como insumos 
para formulação de  cosméticos. O perfil de ácidos graxos da 
gordura de tucumã é similar ao do óleo de coco, 
tradicionalmente usado na indústria de cosméticos pelo seu 
elevado teor de ácido láurico, um ácido graxo que além de 
hidratante apresenta atividades anti-inflamatórias e 
antifúngicas. O mapeamento realizado indicou que pesquisas 
relacionadas às propriedades funcionais da gordura de tucumã 
e dos extratos obtidos a partir da casca do abacate Hass estão 
em ascensão.  Segundo os trabalhos reportados na literatura, a 
gordura do tucumã possui  alta espalhabilidade devido à sua 
composição em ácidos graxos e ao seu ponto de fusão e a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antif%C3%BAngico
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casca de abacate Hass possui alta concentração de compostos 
fenólicos conferindo ação antioxidante. Embora não tenham 
sido  encontrados documentos científicos que abordem o uso 
simultâneo da gordura de tucumã e da casca de abacate Hass. 
Com base nestes estudos, pode-se inferir que a associação 
destes ingredientes é inovadora para produção de 
biocosméticos e, em especial, para formulação de cremes 
hidratantes. 
Palavras-chave: Gordura de tucumã. Casca de abacate. Hass. 
Biocosmético. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O Brasil ocupa a quarta posição em  

relação ao mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos, sendo superado pelos EUA, China e Japão. Em 

2020, os maiores destaques no setor nacional foram os 

produtos para tratamentos faciais, que apresentaram 

crescimento de 91%  (ABIHPEC., 2020). Em meio à 

adequação da indústria de cosméticos a uma produção 

sustentável surgiram os produtos classificados como 

“biocosméticos”. O termo se aplica àqueles que se originam a 

partir de compostos bioativos de origem vegetal ou baseados 

em biotecnologia (FEITOSA et al., 2021). No emprego de 

nanotecnologia no setor de  produtos para pele o Brasil é 

superado apenas pelos Estados Unidos e Alemanha, 

justificando uma maior exploração deste ramo em razão do 

grande potencial brasileiro para consumo destes produtos.  

Considerando que o Brasil possui a maior biodiversidade 

do planeta e a segunda maior base de dados de produtos 

naturais, em seu território há grande disponibilidade de matéria 
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prima cientificamente inexplorada. Tal fato o torna um país 

promissor em relação à atual demanda da indústria em 

substituir produtos sintéticos por naturais (FAPERJ., 2020).  

O tucumã é uma palmeira nativa da América do Sul que 

possui um fruto oleaginoso constituído de polpa de cor 

alaranjada, contendo um mesocarpo fibroso, rico em β-

caroteno, vitamina A, ácidos graxos insaturados, carotenóides, 

tocofenol e polifenóis (OLIVEIRA et al., 2020) (GOMES et al., 

2020) (KOWALSKA et al., 2017). Estes compostos  apresentam 

propriedades antioxidantes, atividades genoprotetoras, 

antitumorais e antimicrobianas (DA CRUZ; BARBISAN; 

RIBEIRO, 2020). Da polpa produzem-se, em média,  

37% de óleo e da amêndoa, de 30 a 50% de gordura (FEITOSA 

et al., 2021). O óleo da polpa é utilizado localmente para 

formulação de alimentos artesanais e a gordura vem sendo 

empregada por indústrias de médio e grande porte, na 

formulação de cosméticos. Por possuir propriedades funcionais, 

a gordura do fruto tucumã tornou-se uma fonte potencial de 

lipídios para aplicação em cremes para pele devido às suas 

propriedades fotoprotetoras e hidratantes (GOMES et al., 

2020). 

As gorduras vegetais desempenham um papel 

importante na percepção sensorial de alimentos e cosméticos 

por promover uma melhor textura, liberação de aromas com 

impacto positivo na aceitação dos produtos derivados (DE 

HOOG et al., 2011).  

A gordura do tucumã apresenta estabilidade térmica até 

350 °C e ponto de fusão de 35 °C. Estas características devem-

se à sua composição em ácidos graxos, majoritariamente 
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saturados, cerca de 85%. O perfil em ácidos graxos da gordura 

do tucumã é semelhante ao do óleo de coco, e contém 

majoritariamente os ácidos láurico (48%), mirístico (cerca de 

24%), oleico (cerca de 12%) e palmítico (cerca de 6%), 

apresentando também características físicas e químicas 

apropriadas para aplicação na indústria de alimentos, 

farmacêutica e cosmética (GOMES et al., 2020) (PEREIRA et 

al., 2019). 

Embora a literatura já apresente dados relevantes sobre 

o fruto tucumã, principalmente na área alimentícia, no setor de 

cosméticos diversos atributos precisam ainda ser mais bem 

explorados.  

Visando uma cadeia produtiva sustentável e adotando-

se simultaneamente o conceito de economia circular, observa-

se uma busca crescente por subprodutos do processamento de 

matérias-primas de origem vegetal contendo, em grande 

medida, compostos bioativos (FIGUEIROA et al., 2018). Neste 

cenário, é promissor o uso de subprodutos do processamento 

da polpa do abacate Hass, o qual gera anualmente mais de uma 

tonelada de resíduos ricos em compostos antioxidantes (Del 

Castillo-Llamosas., 2021). 

 Figueiroa et al. (2018) otimizaram e quantificaram a 

extração de compostos fenólicos da casca do abacate Hass 

pelo método de extração com solventes a partir de líquidos 

pressurizados. Neste estudo, os autores identificaram 47 

compostos fenólicos e concluíram que o método aplicado 

possibilitava a obtenção de extratos altamente concentrados 

em compostos bioativos viabilizando sua aplicação no setor 

cosmético.  
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Portanto, a combinação da gordura de  tucumã e do 

extrato da casca de abacate Hass pode se tornar 

potencialmente atrativa para produção de biocosméticos 

(PARDAUIL et al., 2017). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

potencial de aplicação simultânea da gordura de tucumã e do 

extrato da casca de abacate Hass na formulação de 

biocosméticos, com base em um estudo de prospecção 

tecnológica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia aplicada nesta pesquisa visou selecionar 

o maior número de trabalhos científicos dentro do tema em 

estudo. Para este fim, o mapeamento foi conduzido na base 

Scopus agrupando-se diferentes palavras-chave. Em seguida, 

os softwares Mendeley e Microsoft excel foram usados para 

tratamento dos dados.  

A análise de prospecção foi elaborada no dia 10 de julho 

de 2021 e nesta primeira etapa foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave: “Tucuma”, “Cosmetic” e “Vegetable fat”. Para o 

levantamento dos principais artigos associados ao tema 

proposto foram feitas as seguintes combinações: “Tucuma”, 

“Tucuma” & “Cosmetic”, “Cosmetic” & “Vegetable fat” e 

“Tucuma”, “Cosmetic” & “Vegetable fat”.    

A segunda etapa da prospecção foi realizada no dia 5 de 

setembro de 2021. Para este fim foram usadas as seguintes 

palavras-chave: “Avocado peel”, “Vegetable fat” e “Hass”. 

Finalmente, para uma análise mais direcionada ao tema 
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agruparam-se estas com duas palavras-chave da primeira 

etapa: “Tucuma” e “Cosmetic”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da base Scopus foi possível obter  o número de 

publicações por ano, países de publicação, número de 

publicações por universidade, principais palavras-chave, 

número de publicações por área de estudo e divisão por tipo de 

documento por busca de palavras-chave como ilustrado nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Número de Publicações por palavra-chave de 2000 a 
2020.  

Palavra-Chave 2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

"Tucuma" 5 12 29 49 

"Tucuma" & "Cosmetic" 0 0 0 3 

"Cosmetic" & "Vegetable 
fat" 

2 2 4 5 

"Tucuma" & "Cosmetic" 
&  "Vegetable  fat" 

0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

Tabela 2. Número de publicações por palavra-chave de 2000 a 
2021. Grupo 2. 

Palavra-Chave 2000-2006 2007-2011 2012-2016 2017-2021 

"Avocado peel"  0 10 13 42 

“Tucuma” & "Avocado 

peel" 
0 0 0 0 

"Cosmetic" & "Avocado 

peel" 
0 0 4 2 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

A partir de uma análise macroscópica foi possivel 

observar que o número de documentos contendo apenas a 

palavra-chave “Tucuma” apresentou o maior crescimento no 

período de 20 anos com destaque para o ano de 2017, no qual 

atingiu o pico de 13 publicações. A linha de tendência (Figura 

1) indica uma maior taxa de crescimento de trabalhos científicos 

contendo o termo tucumã se comparado às outras palavras- 

chave constatando-se um interesse no desenvolvimento de 

produtos inovadores à base deste fruto. 

 

Figura 1. Série temporal de publicações no período de 20 anos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 
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No que se refere às palavras-chave contendo o termo 

tucumã, observou-se uma predominânciada dos estudos 

científicos a partir da espécie “Astrocaryum Aculeatum”. No 

período avaliado, este termo aparece 27 vezes, enquanto o 

termo “Astrocaryum Vulgare” ocorre apenas 10  vezes. 

 Conforme ilustrado no gráfico da Figura 2,  as pesquisas 

envolvendo o fruto do tucumã se concentram na área de 

Agricultura e Ciências Biológicas, Química, Bioquímica, 

Genética e Biologia Molecular. Em relação a categoria de 

publicação, mais de 91% foram divulgadas por meio de 

documentos científicos. Tais publicações ocorreram 

principalmente no Brasil (96%) seguido da União Européia 

(12%), demonstrado na Figura 3. 

 

Considerando apenas as instituições brasileiras, foi 

possível visualizar o número de publicações por estado no 

Brasil e por região, conforme ilustra-se na Figura 4. Pode-se 

observar também que a região norte se destaca com 4% do total 

de publicações e, em seguida, as regiões sul e sudeste com 

23% e 22%, respectivamente. 
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Figura 2. Número de trabalhos acadêmicos por área contendo 

o termo tucumã. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

  

Figura 3. Percentual de publicação por país de artigos 
acadêmicos contendo o termo tucumã. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 
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Figura 4. Total de publicações no Brasil, por região, de artigos 
acadêmicos contendo o termo tucumã. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

Na Figura 5 ilustra-se o mapa do Brasil em que a escala 

representa 47 para o máximo de publicações no estado do 

Amazonas e o mínimo de 0 publicações para Espírito Santo, 

Mato Grosso, Tocantins, Sergipe e Roraima. Os estados com 

maior número de publicações são Amazonas, Rio Grande do 

Sul e São Paulo com 47, 36 e 29 publicações, respectivamente.                                                 

No Amazonas as instituições que mais publicaram foram 

a Universidade Federal do Amazonas com 45% do total, 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia com 28% e 

Universidade do Estado do Amazonas com 13%. Na região 

sudeste, São Paulo se destaca com maior número de 

publicações com destaque para a UnIversidade de São Paulo 

(USP), 38% do total, seguida da Universidade Estadual de 

Campinas (31%). 
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Figura 5. Distribuição de documentos, contendo o termo 
tucumã, por estado brasileiro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

Na busca pelo segundo agrupamento “Tucuma” & 

“Cosmetic” foram obtidos apenas 3 resultados de 2016 a 2021. 

As palavras-chave predominantes foram  Astrocaryum Vulgare, 

Fatty acid analysis, Plant, Acid e Vegetable oil. As áreas  com 

estudos mais relacionados ao tema foram Farmacologia, 

Toxicologia e Farmacêutica e Ciências Agrárias e Biológicas 

retornando duas e uma publicação, respectivamente.   

No Norte do Brasil, as publicações contendo os termos 

“Tucuma” & “Cosmetic” ocorreram na Universidade do Oeste do 

Pará, Universidade Federal do Pará e Universidade da 

Amazônia. Já no Sudeste, na Universidade Federal de Juiz de 

Fora e Universidade Estadual de Campinas, todas com uma 

publicação. 

Finalmente, retornaram 13 publicações contendo as 

palavras-chave “Cosmetic” & “Vegetable fat” no período de 
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2000-2020, com destaque para os anos de 2009, 2016 e 2017 

(Figura 6).  

 

Figura 6. Total de publicações contendo as palavras-chave 
"Cosmetic” & ”Vegetable fat” no período de 20 anos. 

     
             Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

As palavras-chave que predominaram na busca foram: 

Chromatography, Butter, Fatty and Oil. A seguir estão 

apresentados os assuntos predominantes relacionados ao 

tema desta pesquisa obtidos na plataforma Scopus. As 

publicações que prevaleceram, 8 no total, foram na área de 

Ciências Agrárias e Biológicas e em seguida na área de 

Bioquímica, Genética e Biologia Molecular conforme 

apresentado na Figura 7. 

 



A GORDURA DE TUCUMÃ, FRUTO DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA, 
ASSOCIADA AO EXTRATO DA CASCA DE ABACATE TEM POTENCIAL 

PARA PRODUÇAO DE BIOCOSMÉTICOS 

 
 

Figura 7. Publicações por área contendo as palavras-chave 
"Cosmetic” & “Vegetable fat” no período de 20 anos. 

     
             Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

Considerando-se os resultados retornados por tipo de 

publicação, o maior número de documentos, 10 no total, 

ocorreu em revistas científicas, duas em livros e uma em 

conferência. Destas, 67% foram publicadas na União Européia, 

sem nenhum registro no Brasil. A busca na qual foram 

agrupados os termos  “Tucuma” & “Cosmetic” & “Vegetable fat” 

não retornou nenhum resultado. 

 Feitosa et al. (2021) avaliaram a influência dos 

parâmetros sensoriais e físico-químicos da gordura de tucumã 

destacando a importância do controle de qualidade das 

matérias primas naturais para garantir sua aplicabilidade em 

bioprodutos. Entretanto, não foram encontrados trabalhos 

científicos envolvendo diretamente a aplicação da gordura de 

tucumã na obtenção de cosméticos. 

 Na Figura 8 ilustra-se a linha de tendência de 2000 até 

2021 para a segunda etapa deste estudo. O número de 

publicações contendo a palavra chave “Avocado peel” 

apresentou alta taxa de crescimento ao longo dos 21 anos, com 

destaque para o ano 2021 que atingiu, até a data desta 
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pesquisa, 17 publicações. Agrupando-se os termos  “Avocado 

peel” & “Tucuma” e “Tucuma” & “Avocado peel” & “Vegetable 

fat” não retornou, como esperado, nenhum resultado. 

Em relação à busca contendo apenas os termos 

“Avocado peel”, as palavras-chave predominantes foram: 

Avocado, Fruits, Persea americana, Antioxidants e Avocado 

peel. Em relação às áreas de estudo, 29% versa sobre 

Agricultura e Ciências Biológicas, 18% Química, 10% 

Engenharia Química, 9% Bioquímica, Genética e Biologia 

Molecular, 6% Ciência Ambiental, Engenharia e Ciência dos 

Materiais, 4% Farmacologia, Toxicologia e Farmacêutica e 

cerca de 2% nas outras áreas. 

 

Figura 8. Linha de tendência, por grupo, para o número de 
publicações ao longo dos 21 anos. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 

 

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

"Avocado peel"

"Avocado peel"
"Tucuma"

"Cosmetic" " Avocado
peel"

"Tucuma" "Avocado
peel" " Vegetable fat"

"Avocado peel" "Hass"

Linear ("Avocado
peel")



A GORDURA DE TUCUMÃ, FRUTO DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA, 
ASSOCIADA AO EXTRATO DA CASCA DE ABACATE TEM POTENCIAL 

PARA PRODUÇAO DE BIOCOSMÉTICOS 

 
 

Os resultados foram também discriminados em relação 

à categoria da publicação sendo 61 do total de documentos 

divulgados em revistas científicas e somente 4 em  conferência. 

Estes foram publicados na União Européia com 30% do total, 

México 17%, Chile 11%, Brasil 8%, China 4%, Austrália, 

Equador e India com 3%, Japão, Arábia Saudita e Coréia do Sul 

com 2% e os demais países com 1% das publicações.    

Em relação aos documentos científicos em instituições 

fora do Brasil, a Universidade Bio-Bio se destaca, totalizando 5 

publicações. Em se tratando do Brasil, pode-se observar que a 

Universidade Estadual de Maringá foi a que participou com 

maior número de publicações, seguida pelo Instituto 

Politécnico, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e 

Universidade Paulista, a única localizada em São Paulo com 2 

publicações. As demais contribuíram com apenas uma 

publicação. 

Apenas 6 publicações foram listadas quando se 

agruparam os termos “Cosmetic” & “Avocado peel”, 4 entre 

2012 a 2016 e apenas 2 entre 2017 a 2021. Estes trabalhos 

foram publicados nas seguintes áreas de estudo: Química (4), 

Agricultura e Ciências Biológicas (3), Negócios, Gestão e 

Contabilidade, Engenharia e Ciência dos Materiais (2)  

Bioquímica, Genética e Biologia Molecular (1). Todos os 

documentos foram publicados em revistas científicas, destes 6 

na União Europeia e 2 no Brasil e Equador. 

As palavras-chave retornadas com destaque foram: 

Avocado e Avocado peel. O maior número de publicações 

ocorreu na Univesidade de Granada e no Centro de 

Investigação e Desenvolvimento Alimentar -  CIDA.  
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Finalmente, retornaram 14 publicações para o 

agrupamento “Avocado peel” & “Hass”. Neste caso, destacam-

se as seguintes palavras-chave: Persea Americana, 

Antioxidants, Avocado, Fruit, Antioxidants e Activity. Observa-

se na Figura 8 um  pico no número de publicações no ano 2021, 

se consideradas até o mês de setembro. 

Foram encontradas para os termos “Avocado peel” &  

“Hass” 13 publicações em revistas científicas e apenas 1 em  

conferência. As principais áreas de estudo relacionadas à 

busca distribuíram-se em 40% na área de Agricultura e Ciências 

Biológicas, seguidos com 10% na área de Química, Bioquímica, 

Genética e Biologia Molecular. Destas, 33% foram publicadas 

no México, 22% na União Européia, e 17%  no Brasil (Figura 9). 

 

Figura 9. Publicação por país para documentos contendo as 
palavras-chave “Avocado peel” & “Hass” no período de 21 anos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 2021. 
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 Melgar et al. (2018) identificaram, quantificaram novos 

compostos fenólicos na casca do abacate “Hass” e constataram 

sua capacidade antioxidante, hidrofílica e liofílica, que se 

mostrou superior à capacidade na polpa. 

 

CONCLUSÕES  

 

As pesquisas acadêmicas reportadas na literatura  

destacam o potencial para o emprego da gordura de tucumã na 

produção de biocosméticos devido às suas características 

químicas e físicas. A composição em ácidos graxos e seu ponto 

de  fusão garante a esta matéria-prima boa espalhabilidade em 

particular para o uso em cremes hidratantes. Além disso, o 

tucumã tem perfil de ácidos graxos muito semelhante ao óleo 

de coco que já é tradicionalmente empregado na indústria de 

cosméticos. No que diz respeito à casca de abacate, esta 

destaca-se como um subproduto sustentável para aplicação 

como ingrediente na formulação de biocosméticos devido a seu 

elevado teor de compostos fenólicos. 

Os dados do mapeamento tecnológico destacam o uso 

da gordura de tucumã e da casca de abacate, separadamente, 

como ingredientes promissores na formulação de produtos 

sustentáveis para a indústria de alimentos e cosméticos. Neste 

cenário pode-se constatar o potencial da associação destas 

matérias-primas para o setor de bioprodutos ampliando as 

perspectivas de pequenas empresas inovadoras em expansão 

no Brasil. 
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RESUMO: Bidens subalternans é uma espécie nativa do Brasil, 
conhecida popularmente como “picão preto”, usada na 
medicina popular no tratamento de feridas, infertilidade, 
diabetes, dentre outros usos. Neste trabalho realizou-se um 
estudo farmacobotânico de folhas e caule de B. subalternans, 
tendo como objetivo contribuir para sua caracterização e 
controle de qualidade de suas etnodrogas. Análises 
macroscópicas e microscópicas de folhas e caule foram 
realizadas em amostras frescas. Efetuaram-se seções 
paradérmicas (lâmina foliar) e transversais (folhas, caule), à 
mão livre, com lâmina cortante, coradas com safranina e/ou 
safrablue, posteriormente analisadas e fotografadas ao 
microscópio óptico. B. subalternans é uma erva, com folhas 
simples, pinatissectas, lâmina foliar elíptica, margem serrada; o 
caule é quadrangular, com ramos verdes a marrons. 
Anatomicamente, a espécie caracteriza-se por possuir folhas 
com epiderme anfiestomática, com estômatos anomocíticos e 
anisocíticos, paredes anticlinais sinuosas, indumento 
pubescente, com tricomas tectores; mesofilo dorsiventral, 
sistema vascular formado por 3-7 feixes colaterais na nervura 
principal, e sete feixes no pecíolo. O caule possui estrutura 
eustélica. Os testes histoquímicos evidenciaram a presença de 
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cutina, lignina, bem como demonstraram reação positiva para 
amido e compostos fenólicos. Os principais caracteres 
diagnósticos para o reconhecimento de B. subalternans foram 
a anatomia da nervura principal, em conjunto com a morfologia 
do caule, que fornecem subsídios para o controle de qualidade 
das drogas vegetais.  
Palavras-chave: Histoquímica. Morfoanatomia. Picão. Planta 

medicinal.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Asteraceae Berchtold & J. Pres é considerada uma das 

maiores famílias do reino vegetal, com 1620 gêneros e cerca de 

25.040 espécies, com distribuição cosmopolita (STEVENS, 

2017). No Brasil, de acordo com Roque et al. (2020), a família 

está representada por 20.205 espécies, distribuídas em 326 

gêneros, os quais estão agrupados em 28 tribos, dentre as 

quais Coreopsideae, com 10 gêneros, onde podemos destacar 

Bidens L. 

O gênero Bidens possui cerca de 340 espécies 

(STEVENS, 2017), das quais 19 ocorrem no Brasil, sendo 6 

endêmicas (BRINGEL Jr.; REIS-SILVA, 2020). Bidens 

subalternans DC. é uma espécie nativa do Brasil, com ampla 

distribuição em todos os domínios fitogeográficos, em áreas de 

vegetação antrópica, campo limpo, floresta ciliar ou galeria 

(BRINGEL Jr.; REIS-SILVA, 2020).  

Popularmente conhecida no Brasil como “picão preto” 

(SILVA et al., 2020), morfologicamente B. subalternans é 

facilmente confundida com Bidens pilosa, podendo assim ser 

utilizada como sucedânea desta espécie. De acordo com 

Kujawska e Schmeda-Hirschmann (2022), ambas as espécies 
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são utilizadas no tratamento de feridas, para diabetes, hepatite, 

infertilidade, como purificador do sangue e para problemas de 

próstata. 

Estudos farmacológicos pré-clínicos revelam que os 

extratos orgânicos de B. subalternans apresentam atividades 

antimicrobiana e antifúngica (GONÇALVES et al., 2018). 

Triagem fitoquímica realizada por Emediato et al. (2021) em B. 

subalternans evidenciou a presença de alcaloides, cumarinas, 

esteroides e flavonoides. 

Devido ser uma planta daninha, invasora de culturas 

agrícolas (SILVA et al., 2020), as informações encontradas na 

literatura para B. subalternans estão sob a forma, 

principalmente, de estudos fisiológicos, abordando, 

principalmente o seu manejo e controle químico (SILVA et al., 

2018; MENDES et al., 2019; TAKANO et al., 2020). Além destes 

aspectos, podemos destacar ainda estudos taxonômicos 

(SOARES; GARCIA; LOEUILLE, 2020), fitossociológicos 

(SANTOS et al., 2018), e farmacológicos (GONÇALVES et al., 

2018). Entretanto, são inexistentes até o presente momento 

estudos farmacobotânicos dos órgãos vegetativos desta 

espécie.  

Estudos da anatomia dos órgãos vegetativos das 

Asteraceae ocorrentes no Brasil são realizados, principalmente, 

com espécies de interesse medicinal ocorrentes na região 

Sudeste e Sul (ALMEIDA et al., 2017; ALMEIDA, 2020; BUDEL 

et al., 2018), que contam com o maior número de taxa no País, 

com 1.368 e 912 espécies, respectivamente (FLORA DO 

BRASIL 2020). 

As análises farmacobotânicas de espécies com potencial 

terapêutico são imprescindíveis para o controle de qualidade 

das matérias primas vegetais, que através da diagnose de suas 
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etnodrogas possam auxiliar na caracterização e possível 

distinção entre espécies. Um dos primeiros parâmetros para o 

controle de qualidade da droga vegetal é a correta identificação 

da espécie estudada, através das análises dos caracteres 

morfológicos e anatômicos (BUDEL; DUARTE, 2008).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo realizar uma caracterização morfoanatômica e 

histoquímica de folhas e caules de Bidens subalternans, cujas 

drogas vegetais são utilizadas na medicina popular para 

diversas enfermidades, de modo a contribuir para sua 

caracterização e controle de qualidade de suas etnodrogas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A coleta de Bidens subalternans foi realizada em uma 

área de caatinga, no Horto Florestal Olho da água da Bica, no 

município de Cuité, localizado na microrregião do Curimataú 

Paraibano, em junho de 2019. O material coletado foi utilizado 

para a identificação botânica, estudos morfológicos, 

anatômicos e histoquímicos. As amostras destinadas ao estudo 

anatômico foram imediatamente fixadas em FAA 50% 

(formaldeído, ácido acético glacial, etanol 50%) por 48 horas e, 

posteriormente, conservado em álcool etílico 70% G.L, de 

acordo com a metodologia de Johansen (1940). A outra parte 

foi herborizada, e posteriormente as exsicatas depositadas na 

coleção do Herbário CES (Centro de Educação e Saúde), da 

UFCG, sob número de tombamento 1889. A identificação do 

táxon foi realizada pelos taxonomistas Msc. Gleison Soares 

Santos e Msc. Valdeci Fontes. 

Para a morfodiagnose macroscópica foram utilizadas 

amostras de material fresco e fixado em FAA 50%. As análises 
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morfológicas das partes vegetativas para as descrições das 

folhas e caules foram realizadas a vista desarmada, com o 

auxílio de estereomicroscópio binocular Zeiss. 

Para a morfodiagnose microscópica, realizaram-se 

secções paradérmicas (faces adaxial e abaxial da lâmina foliar), 

e transversais de folhas adultas (regiões proximal, mediana e 

distal da lâmina foliar, pecíolo) coletadas do segundo ao quinto 

nó, e de caules, à mão livre, utilizando lâmina cortante e medula 

do pecíolo de Cecropia sp. (imbaúba) como suporte, seguindo-

se a metodologia usual. Posteriormente, todas as secções 

foram clarificadas com hipoclorito de sódio (NaClO) a 20%, 

neutralizadas com água acética (1:500), lavadas em água 

destilada, coradas com safrablue (secções transversais) e 

safranina (secções paradérmicas), montadas entre lâmina e 

lamínula com glicerina a 50%. 

As análises histoquímicas foram realizadas com seções 

transversais de folhas e fragmentos de caule, de amostras 

frescas, obtidas a mão livre, com auxílio de lâmina cortante, que 

foram submetidas a diferentes corantes e reagentes: Sudan III 

(JENSEN, 1962) para evidenciação de compostos de natureza 

lipídica; cloreto férrico (JOHANSEN, 1940) para compostos 

fenólicos; solução de floroglucinol ácido (SASS, 1951) para 

ligninas, e reagente de lugol (BERLYN; MIKSCHE, 1976) para 

grãos de amido. 

As estruturas foram analisadas e fotografadas ao 

microscópio óptico NOVEL BM 2100, acoplado a uma câmera 

filmadora TUCSEN Model ISH 500, com sistema TC de captura 

de imagens por meio de um microcomputador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Morfodiagnose macroscópica 
 

Folhas simples, pinatissectas, alternas, com indumento 

pubescente, constituído de tricomas tectores pluricelulares em 

ambas as faces (figura 1A-C); pecíolo 1,5-2,8 cm compr., 

subcilíndrico; lâmina com 3-5 segmentos, elípticos, os basais 

pinatissectos, 1,7-5,8 cm compr., base decorrente, margem 

serrada, ápice agudo a atenuado, cartácea, discolor. Caule 

quadrangular, com ramos angulosos, verde a marrom, 

glabrescente (figura 1D).  

A morfologia de Bidens sulbalternans é semelhante a 

descrição de Soares, Garcia e Loeuille (2020) para esta 

espécie, coletada na mesma área, no município de Cuité-PB.  

Considerando que B. pilosa e B. sulbalternans são 

espécies facilmente confundidas, as quais compartilham a 

maioria dos caracteres morfológicos, as espécies se 

diferenciam pela forma dos seguimentos foliares, sendo ovados 

em B. pilosa (BRINGEL Jr; REIS-SILVA, 2020) e estreito-

lanceolados em B. sulbalternans. Entretanto, mesmo esta 

diferença não é suficiente para a distinção das espécies, uma 

vez que, de acordo com os autores acima citados, B. pilosa é 

uma espécie com grande plasticidade morfológica. 

Portanto, evidencia-se a importância da diagnose morfológica 

no controle de qualidade da droga vegetal, pois auxilia na 

distinção de espécies 
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Figura 1. Bidens subalternans DC. A. Ramo florido. B-C. Folha: 
face adaxial da lâmina foliar (B), face abaxial da lâmina foliar 
(C); D. Caule.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

que são utilizadas na medicina popular com os mesmos 

fins.  

 
Morfodiagnose microscópica da folha 
 

Em vista frontal, o contorno das paredes anticlinais das 

células epidérmicas de B. subalternans apresentou-se sinuoso 

em ambas as faces (figura 2A-B), semelhante ao relatado para 

Bidens pilosa (SÁ; SILVA, RANDAU, 2017), e Bidens odorata, 
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assim como também em outras espécies da tribo 

Coreopsideae, como Cosmos bipinnatus, Cosmos parviflorus e 

Heterosperma pinnatum (RIVERA et al., 2019). Entretanto, 

paredes de contorno curvo ocorre em ambas as faces da lâmina 

foliar de Cosmos sulphureus e Dahlia pinnata (YOUNIS et al., 

2020). 

Os estômatos são anomocíticos e anisocíticos (figura 2A-

B), com distribuição na lâmina foliar anfiestomática, semelhante 

ao reportado para outras espécies da tribo Coreopsidae, como 

Dahlia coccinea e Heterosperma pinnatum (RIVERA et al., 

2019), inclusive do gênero Bidens (SÁ; SILVA, RANDAU, 

2017). Entretanto, já foi descrito o padrão de distribuição 

hipoestomático para outras espécies da tribo Coreopsideae, 

assim como também a presença de estômatos diacíticos e 

paracíticos (YOUNIS et al., 2020). Outros tipos de estômatos 

são referidos na literatura para Bidens, como tetracítico, 

registrado na face abaxial da lâmina foliar de B. bipinnata 

(TAHIR et al., 2017). 

 

Figura 2. Bidens subalternans DC. Folha: A-B. Epiderme em 
vista frontal, com células de paredes sinuosas: A. face adaxial; 
B. face abaxial, com estômatos.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Em secção transversal, a epiderme é uniestratificada, 

com células que variam de retangulares a ovais, e cujas 

paredes periclinais externas são revestidas por uma cutícula 

lisa e delgada. O contorno das células epidérmicas é distinto do 

relatado para Bidens pilosa, que apresenta formato 

arredondado (SÁ; SILVA, RANDAU, 2017).  

As células estomáticas estão inseridas no mesmo nível 

das células epidérmicas, característica que também ocorre em 

outras espécies da tribo Coreopsideae, como Cosmos 

bipinnatus, C. parviflorus, Dahlia coccinea, Heterosperma 

pinnatum, inclusive do gênero Bidens (B. odorata, B. pilosa) 

(RIVERA et al., 2019). 

O indumento é pubescente, constituído por tricomas 

tectores, pluricelulares, unisseriados (figura 3A-C), semelhante 

ao relatado para outros gêneros de Asteraceae, como Acmella 

(RAMACHANDRAN; RADHAKRISHNAN, 2020), Coreopsis e 

Zinnia (YOUNIS et al., 2020). Tricomas tectores pluricelulares 

também ocorrem nas folhas de Bidens pilosa (SÁ; SILVA, 

RANDAU, 2017; REHEM et al., 2018). Embora tricomas 

glandulares ocorram em espécies da tribo Coreopsideae, como 

Cosmos sulphureus e Dahlia pinnata (YOUNIS et al., 2020), 

este tipo não foi observado para B. subalternans no presente 

trabalho. 
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Figura 3. Secções da lâmina foliar de Bidens subalternans DC., 
com a presença de tricomas tectores (A-C). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A tipologia e distribuição dos tricomas têm importância 

taxonômica em Asteraceae, sendo importantes marcadores 

anatômicos em alguns gêneros, como em Baccharis, onde já 

foram encontrados tricomas tectores cônicos, tricomas 

glandulares flageliformes (ALMEIDA, 2020), e tricomas 

glandulares capitados bisseriados (BUDEL et al., 2018; 

MINTEGUIAGA et al., 2018; ORNELLAS et al., 2019; 

ALMEIDA, 2020). 

O mesofilo é dorsiventral, heterogêneo, assimétrico, com 

uma camada de parênquima paliçádico e 5-6 camadas de 

parênquima esponjoso (figura 4). 

De acordo com Metcalfe e Chalk (1950), os mesofilos 

das folhas das espécies de Asteraceae variam entre os 

gêneros, sendo o tipo dorsiventral o mais frequente, já tendo 

sido descrito para espécies de Acmella (RAMACHANDRAN; 

RADHAKRISHNAN, 2020), Ageratum (ALADE et al., 2020), 

Picris (WANG; WEN; GAO, 2018), Pterocaulon, Wedelia 

(FERRARO; SCREMIN-DIAS, 2018) e Verbesina (BEZERRA et 

al., 2018). Entretanto, mesofilo homogêneo já foi registrado 
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para Cosmos bipinnatus, espécie da tribo Coreopsideae 

(RIVERA et al., 2019). 

 

Figura 4. Secção transversal do mesofilo de Bidens 
subalternans DC. Legendas: eab = epiderme na face abaxial; 
ead = epiderme na face adaxial; pp = parênquima paliçádico; pe 
= parênquima esponjoso. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A nervura principal, em seção transversal, exibe contorno 

biconvexo (figura 5A-C), semelhante a Bidens pilosa (SÁ; 

SILVA, RANDAU, 2017). Nos segmentos basais o contorno é 

biconvexo e alado (figura 5C). Entretanto, diverge do descrito 

para B. odorata e B. pilosa, que possuem contorno redondo a 

ligeiramente protuberante (RIVERA et al., 2019), bem como de 

outros gêneros de Asteraceae, como Artemisia (JANAĆKOVIĆ 

et al., 2019), Baccharis (ALMEIDA, 2020) e Picris (WANG; 

WEN; GAO, 2018). Adjacente a epiderme encontra-se o 

colênquima angular, com 1-2 camadas, seguido pelo 

parênquima fundamental. Este tipo de colênquima é relatado 

em outros gêneros de Asteraceae, como em Baccharis (BUDEL 

et al., 2017; ORNELLAS et al., 2019; ALMEIDA, 2020), Cosmus 

(RIVERA et al., 2019), Mikania (ALMEIDA et al., 2017), 

Solidago (SOUZA et al., 2018), Pterocaulon, Wedelia 

(FERRARO; SCREMIN-DIAS, 2018) e Verbesina (BEZERRA et 

al., 2018). 
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O sistema vascular é colateral, característica comum 

entre as espécies de Asteraceae (METCALFE; CHALK, 1950). 

Quanto ao número de feixes da nervura principal, ocorre uma 

variação de 3-7, sendo 3 feixes na região apical (figura 5A), bem 

como nos segmentos basais (figura 5C), e 7 feixes na região 

mediana (figura 5B). A presença de 3 feixes vasculares também 

foi registrada em Bidens pilosa (REHEM et al., 2018; RIVERA 

et al., 2019), e em B. odorata (RIVERA et al., 2019). 

 

Figura 5. Secção transversal da nervura principal de Bidens 
subalternans DC.: A. Região apical; B. Região basal; C. 
segmentos basais. Legendas: fl = floema; tr tec= tricoma tector; 
xl = xilema. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
O pecíolo, em secção transversal, exibe contorno que 

varia de plano-convexo na região apical (figura 6A) a côncavo-

convexo na região basal (figura 6B), com sete feixes colaterais 

(figura 6A-B). Bidens pilosa, entretanto, só exibe a forma 

côncavo-convexo (SÁ; SILVA, RANDAU, 2017). 

 

Figura 6. Secções transversais do pecíolo de Bidens 
subalternans DC.: A. Região apical; B. Região basal. Legendas: 
fl = floema; tr tec= tricoma tector; xl = xilema. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Idioblastos cristalíferos (figura 7A) e canais secretores 

(figura 7B), ocorrem próximo aos feixes vasculares na nervura 

principal e no pecíolo. A presença de inclusões de oxalato de 

cálcio, para Metcalfe e Chalk (1950), é frequente entre as 

espécies de Asteraceae. Ductos secretores ocorrem próximo 

aos feixes vasculares nas folhas e caule de Bidens pilosa (SÁ; 

SILVA, RANDAU, 2017). 

 

Figura 7. Secção transversal da folha de Bidens subalternans 
DC.: A. Idioblastos cristalíferos no parênquima fundamental da 
nervura principal; B. Canais secretores no parênquima 
fundamental do pecíolo. Legendas: cr= idioblastos cristalíferos; 
cs: canal secretor; fl=floema.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Morfodiagnose microscópica do caule 
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O caule de B. subalternans em crescimento primário, em 

secção transversal, exibe contorno quadrangular, costelado 

(figura 8), forma que difere do descrito para outras espécies da 

tribo Coreopsideae, como Bidens pilosa (SÁ; SILVA, RANDAU, 

2017), Cosmos sulphureus e Synedrella nodiflora, que 

apresentam caule arredondado (TETE; FULZELE, 2020). 

 

Figura 8. Secção transversal do caule de Bidens subalternans 
DC. Legenda: cs= canal secretor, fl= floema, xl= xilema. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A epiderme é unisseriada, formada por células de 

formato oval (figura 9A), similar a Bidens pilosa (SÁ; SILVA, 

RANDAU, 2017), recoberta por um indumento formado por 

tricomas tectores pluricelulares, que se distribuem 

esparsamente ao longo do caule (figura 9A).  

Na região cortical do caule de B. subalternans, 

subjacente a epiderme, evidencia-se o colênquima do tipo 

angular, formado por 3-4 estratos, descontínuos (figura 9A-B), 

diferente do relatado para outros gêneros de Asteraceae, como 
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em Senecio (NURHAN; ÇÖLGEÇEN; BUDAK, 2017), que 

possui colênquima lamelar. O parênquima cortical é formado 

por cerca de quatro camadas de células isodiamétricas, com 

pequenos espaços intercelulares (figura 9B). 

 

Figura 9. Secção transversal do caule de Bidens subalternans 

DC., evidenciando a região cortical (A-B). Legenda: col= 

colênquima; ep=epiderme; tr tec= tricoma tector.  

 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Não foi observado a presença de canais secretores nesta 

espécie, diferente do relatado para outras espécies da tribo 

Coreopsideae, como Bidens pilosa (SÁ; SILVA, RANDAU, 

2017) e Cosmos sulphureus (TETE; FULZELE, 2020), que 

apresentam canais no parênquima cortical.  

O sistema vascular é colateral, possuindo estrutura 

eustélica, com 16 feixes descontínuos. Esta organização difere 

do relatado para outras espécies de Asteraceae, como Acmella 

ghoshinis (RAMACHANDRAN; RADHAKRISHNAN, 2020), que 

possui feixes vasculares bicolaterais. 

O floema se organiza em polos nos feixes vasculares, e 

o xilema é formado por elementos de vaso distribuídos 

radialmente, e parênquima xilemático. O parênquima medular é 
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bem desenvolvido, constituído por células isodiamétricas e 

pequenos espaços intercelulares (figura 10). 

 

Figura 10. Secção transversal do caule de Bidens subalternans 

DC., evidenciando as regiões vascular e medular. Legenda: fl= 

floema; pm= parênquima medular; xl=xilema.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

ANÁLISE HISTOQUÍMICA 

 

Secções transversais das folhas e caules de Bidens 

subalternans quando submetidas a reagentes evidenciou a 

presença de cutina, lignina, bem como demonstraram reação 

positiva para amido e compostos fenólicos. 

Pelo tratamento com lugol, grãos de amido foram 

observados nas células do parênquima foliar (figura 11A-B), 

região perivascular da nervura principal (figura 11C), pecíolo, e 

no córtex do caule (figura 11D). Grãos de amido também foram 

evidenciados em outros gêneros de Asteraceae, como 

Acanthospermum (YHI-PÊNÊ et al., 2019), Baccharis 

(ALMEIDA, 2020; BUDEL et al., 2018) e Trichocline (ZEVIESKI, 
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2019). Floroglucinol acidificado evidenciou xilema lignificado 

nas folhas (figura 11E) e no caule (figura 11F). 

 

Figura 11. Secções transversais de folha e caule de Bidens 
subalternans DC. tratados com reagentes histoquímicos: A-D. 
Lugol; E-F. Floroglucinol acidificado.  

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Substâncias lipofílicas foram evidenciadas pelo reativo 

Sudan III nas paredes cutinizadas da epiderme da folha (figura 

12A), epiderme e endoderme do caule (figura 12B). Compostos 

lipofílicos, normalmente, fazem parte da cutícula de 

Angiospermas, como da família Asteraceae, já tendo sido 

evidenciada em vários gêneros, como Acmella 

(RAMACHANDRAN; RADHAKRISHNAN, 2020), Artemisia 

(ZHANG; YANG; SEAGO JR, 2018), Baccharis (ORNELLAS et 

al., 2018; ALMEIDA, 2020), Pectis, Pterocaulon, Wedelia 

(FERRARO; SCREMIN-DIAS, 2018), Solidago (SOUZA et al., 

2018), Trichocline (ZEVIESKI, 2019) e Verbesina (BEZERRA et 

al., 2018). 
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Figura 12. Secções transversais de folha (A) e caule (B) de 
Bidens subalternans DC. tratados com Sudan III.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A presença de compostos fenólicos foi demonstrada pela 

coloração enegrecida pelo cloreto férrico nas regiões da folha, 

como mesofilo (figura 13A), nervura principal (figura 13B), e nas 

regiões cortical (figura 13C) e medular do caule (figura 13D). 

Análises histoquímicas também indicaram a presença de 

compostos fenólicos em Acanthospermum (YHI-PÊNÊ et al., 

2019), Baccharis (ALMEIDA, 2020; BUDEL et al., 2018), Pectis, 

Pterocaulon, Wedelia (FERRARO; SCREMIN-DIAS, 2018), 

Solidago (SOUZA et al., 2018), Tagetes (NAIDOO et al., 2021) 

e Trichocline (ZEVIESKI, 2019). 

Compostos fenólicos, como taninos e flavonoides, são 

metabólitos secundários amplamente distribuídos nos vegetais, 

exercendo um papel no mecanismo de defesa do organismo, 

como, por exemplo, atividade antioxidante (VUOLO; LIMA; 

MARÓSTICA JUNIOR, 2019). 

Figura 13. Secções transversais de folha e caule de Bidens 
subalternans DC. tratados com cloreto férrico.  
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A presença dos compostos fenólicos nos tecidos das 

folhas e caule de B. subalternans confirma a presença de 

flavonoides e cumarinas, já evidenciado para esta espécie 

numa triagem fitoquímica realizada por Emediato et al. (2021).  

A atividade antimicrobiana apresentada pelo extrato da 

folha desta espécie, pode estar diretamente ligado a presença 

de flavonoides, segundo Gonçalves e colaboradores (2018), os 

quais são compostos fenólicos. A presença destes metabólitos, 

com tal bioatividade, justificam o conhecimento empírico da 

população que faz uso de B. subalternans para o tratamento de 

feridas.  

Os resultados dos testes histoquímicos de B. 

subalternans foram similares ao descrito por Sá e 

colaboradores (2017) na caracterização farmacobotânica de 

Bidens pilosa, que evidenciou a presença de compostos 

fenólicos, compostos lipofílicos, lignina e amido nas folhas. 
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CONCLUSÕES 

 

A análise farmacobotânica de Bidens subalternans 

forneceu caracteres que podem possibilitar a correta 

identificação da espécie. As características macroscópicas, em 

conjunto com os dados anatômicos, podem ser extremamente 

úteis na distinção de outras espécies do gênero.  

A caracterização microscópica, como a forma da nervura 

foliar, em conjunto com o contorno do caule e ausência de 

canais secretores são caracteres diagnósticos no controle de 

qualidade de suas drogas vegetais, além de serem importantes 

na diferenciação de Bidens subalternans de B. pilosa. 

Os resultados da análise histoquímica indicaram reações 

positivas para amido, cutina, lignina e lipídeos nos tecidos dos 

órgãos analisados, além de ser verificado a presença de 

metabólitos secundários, como compostos fenólicos, comuns a 

outras espécies da família, e que relaciona-se com alguns usos 

populares desta espécie, bem como com a presença de 

compostos bioativos como flavonóides. 

Sendo assim, através das análises morfoanatômicas 

realizadas, foi possível traçar o perfil farmacobotânico de 

Bidens subalternans, especialmente por seus caracteres 

anatômicos, os quais são diagnósticos na caracterização desta 

planta medicinal, e para o controle de qualidade de suas drogas 

vegetais, fornecendo subsídios para distinção de outras 

espécies do gênero, como B. pilosa. 
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RESUMO: As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 
são espécies vegetais que não costumam estar no cotidiano 
alimentar das comunidades, no entanto podem ser uma boa 
opção de inclusão na dieta diária, em virtude do fácil acesso e 
diversidade nutricional. Ao considerar isso, o presente trabalho 
tem por objetivo realizar um levantamento na literatura sobre as 
características nutricionais e o conhecimento a respeito de 
PANCs estudadas no estado do RN. Este trabalho é uma 
revisão de literatura de caráter integrativo, que utilizou como 
pergunta norteadora: Quais os saberes populares e científicos 
a respeito de PANCs no RN? A pesquisa e seleção resultaram 
em um total de 4 trabalhos com conteúdo sobre conhecimento 
popular e 6 sobre valor nutricional de PANCs no estado do Rio 
Grande do Norte. O conhecimento popular explana uma gama 
de informações sobre o uso das PANCs na culinária e medicina; 
e os levantamentos científicos revelam predominância de 
compostos biotivos como antioxidantes e flavonóides presentes 
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em abundância na maioria das PANCs estudas, informações 
compatíveis com demais estudos realizados na região do 
Nordeste brasileiro, revelando assim a importância de se 
manter e/ou incluir essas plantas na alimentação cotidiana. 
Mesmo em número reduzido, os trabalhos encontrados 
demonstram um caminho a ser traçado sobre o conhecimento 
científico e a manutenção do conhecimento popular a respeito 
dessas espécies vegetais, sendo importante frisar a 
necessidade de investimento nesse campo de estudo que vem 
se mostrando promissor para a manutenção da biodiversidade 
e melhoria da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
da população brasileira. 
Palavras-chave: Biodiversidade. Nutrientes. Conhecimento 
popular. Compostos bioativos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) 

são, como o nome propõe, espécies vegetais cujo consumo não 

é comum na rotina das comunidades. Essas plantas podem 

variar em cada região geográfica, mas comumente possuem as 

mesmas características de serem espontâneas e resistentes, e 

por isso são muitas vezes confundidas com espécies daninhas 

e “pragas” e retiradas do ambiente de cultivo (LIBERATO; LIMA 

e SILVA, 2019). 

Apesar de tal fama, essas espécies possuem um bom 

potencial enquanto alimentos a serem incluídos na dieta usual, 

uma vez que possuem características nutricionais promissoras, 

além de características de cunho terapêutico, podendo ser 

assim utilizadas com o objetivo de melhorar o aspecto 

gastronômico e agregar valor nutricional às preparações 

(ROCHA et al, 2017).  
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São consideradas PANCs aquelas plantas que detém de 

uma ou mais partes comestíveis, podendo ser: bulbos, raízes, 

folhas, sementes, frutos, entre outras (TERRA e VIERA, 2019). 

No entanto, apesar da diversidade de vegetais e de seu 

potencial promissor na alimentação, alguns fatores como a não 

identificação das espécies pela população, a falta de 

conhecimento sobre suas propriedades e sobre os modos de 

preparo e consumo atrapalham bastante a sua introdução nos 

hábitos alimentares, principalmente quando se trata de 

moradores urbanos, já que em comunidades rurais, ainda é 

possível encontrar algumas pessoas que conhecem, usam e 

propagam conhecimento popular sobre o uso dessas plantas 

(KINUPP & BARROS, 2008). 

Atualmente há a identificação de cerca de trinta mil 

espécies vegetais com propriedades comestíveis, porém a 

maior oferta dentro do mercado mundial de consumidores gira 

em torno de 4 principais gêneros, sendo eles: trigo, batata, 

milho e arroz; desconsiderando o uso de plantas não 

convencionais na dieta popular (JACOB, 2020). 

Entre a gigantesca biodiversidade do território brasileiro, 

estima-se a existência de cerca de três mil espécies de PANCs 

(LIBERATO, TRAVASSO e SILVA, 2019). Algumas dessas 

plantas são utilizadas por comunidades de povos tradicionais e 

povos locais, a partir de seus conhecimentos passados através 

das gerações, oralmente (KINUPP & BARROS, 2008) 

normalmente não sendo armazenados de maneira escrita. 

Nesse sentido, é importante realizar trabalhos que 

busquem documentar o conhecimento a cerca dessas 

espécies, especialmente em regiões onde o uso dessas plantas 

pode melhorar a qualidade nutricional e de vida da população. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo realizar um 
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levantamento na literatura sobre o conhecimento popular e as 

características nutricionais a respeito de Plantas Alimentícias 

Não Convencionais (PANCs) estudadas no estado do Rio 

Grande do Norte (RN). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho é uma revisão de literatura de 

caráter integrativo, e para sua elaboração foram seguidas as 

seis etapas recomendadas para a produção de uma qualificada 

revisão integrativa, que são elas: seleção do tema e sua 

pergunta norteadora; critérios de inclusão e exclusão a serem 

seguidos; seleção dos trabalhos; categorização dos trabalhos; 

análise e interpretação dos dados e síntese do conhecimento 

encontrado; fases estas que serão explicadas a seguir.  

A partir da pergunta norteadora: “Quais os saberes 

populares e científicos a respeito de PANCs existentes no Rio 

Grande do Norte?”, a busca foi realizada em plataformas de 

dados online, sendo estas: Repositório Acadêmico da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN; 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) e Pubmed.  

Foram usados os seguintes descritores em português: 

“Plantas Alimentícias”; “Consumo”; “Conhecimento popular”; 

“nutrientes”; “composição química”, e em inglês: “food plants”; 

“comsuption”; “popular knowledge”; “nutrientes”; “chemical 

composition” e os operadores booleanos AND e OR foram 

utilizados nos campos de busca para combinar os descritores 

da pesquisa. 

Como critérios de inclusão foram considerados os 

estudos transversais; experiementais e livros sobre PANCs que 
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foram produzidos com informações do estado do Rio Grande do 

Norte, além de estar disponível na íntegra para leitura.  

Não foi utilizado recorte temporal, uma vez que a 

intenção era encontrar todos os trabalhos disponíveis acerca do 

tema. Ainda, se considerou como critérios de exclusão: estudos 

de outros estados brasileiros que não o RN e aqueles que não 

estivessem disponíveis para leitura na íntegra. 

Inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos 

das publicações resultantes da pesquisa nas bases de dados, 

eliminando os trabalhos repetidos e aqueles que não 

apresentavam nexo com a pesquisa. Para os que foram 

identificados como condizentes com o objetivo do trabalho, a 

versão completa do artigo era obtida e lida para análise 

criteriosa e comprovação da sua elegibilidade na revisão.  

Cada etapa da revisão foi tabulada em uma planilha no 

software Microsoft Excel 2013 para a organização das 

principais informações, sendo as seguintes: título do artigo, 

autores, ano de publicação, e a designação de artigo em 

“incluído ou excluído”, além do motivo de exclusão. 

Por fim, os principais dados foram sistematizados em 

quadros e apresentados na seção dos resultados, considerando 

o nome científico da PANC, os respectivos nomes populares, o 

uso popular, a indicação de uso, nutrientes e compostos 

bioativos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As pesquisas nas bases de dados resultaram em apenas 

8 trabalhos no Repositório da UFRN que diziam respeito a 

conhecimentos populares, em que apenas 4 foram elencados 
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na seleção final; enquanto que para a seleção com informações 

de cunho nutricional sobre PANCs foram encontrados 224 

trabalhos na pesquisa inicial, entre as bases BVS (13), 

PUBMED (10) e o repositório da UFRN (201), dos quais 

restaram 15 trabalhos para a leitura da íntegra após a análise 

inicial. Não foram encontrados resultados na plataforma Scielo. 

Por fim, ficaram 4 trabalhos com conteúdo sobre conhecimento 

popular e 6 sobre valor nutricional de PANCs no estado do Rio 

Grande do Norte.  

Os trabalhos excluídos da revisão foram assim 

classificados na segunda etapa de leitura, que incluiu a leitura 

na íntegra do arquivo, e avaliou diretamente a relevância do 

trabalho para o tema pesquisado, sendo descartados aqueles 

que não respondiam à pergunta norteadora. 

As publicações encontradas sobre saberes populares de 

PANCs no RN são todos exemplares que fazem parte do 

repositório da UFRN, sendo o primeiro um livro que traz em seu 

conteúdo informações sobre PANCs presentes principalmente 

na região metropolitana da capital (Natal) e os outros cinco 

foram pesquisas de campo e de laboratório em formato de 

artigo, que trazem informações sobre a região Seridó do estado. 

O Quadro 1 demonstra as principais plantas citadas nesses 

trabalhos com a indicação dos usos populares. 

 
  



Plantas Alimentícias Não Convencionais no Rio Grande do Norte: uma 
revisão de literatura 

106 
 

Quadro 1. Descrição das principais PANCs identificadas no Rio 
Grande do Norte, de 2009 a 2020. 

Nome científico Nome popular Usos populares 

Portulaca 
oleracea L. 

Beldroega, caaponga, 
verdolaga, porcelana, 
beldroega-da-horta, 
bredo-de-porco, onze 
horas, portulaca.  

Podem ser consumidas as 
folhas, talos e flores; cruas e 
cozidas. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Amaranthus 
viridis L. 

Bredo, caruru, caruru-
verdadeiro, caruru-de-
porco, caruru-de-
mancha.  

Há registros de usos 
alimentícios, sendo 
popularmente utilizada em 
saladas e como incremento 
em cozidos, como o caruru. 
Há ainda o uso medicinal do 
chá, considerado diurético, 
laxativo e estimulante da 
amamentação. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Physalis 
pubescens L.  

Fisális, camapú, 
camapum, canapum, 
cerejas de judeu, 
balãozinho, capucho. 

Seus frutos são consumidos 
in natura, na forma de sucos, 
doces, molhos e geleias; 
além do seu uso como 
decoração gastronômica nos 
pratos. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Costus spiralis 
(Jacq.) Roscoe 

Cana-do-brejo, cana-de-
macaco.  

Flores consumidas in natura e 
folhas pós branqueamento. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Talinum Cariru, beldroega- Suas folhas, talos e flores 
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fruticosum (L.) 
Juss. 

graúda, major gomes, 
lustrosa-grande, maria-
gorda, beldroegão, 
beldroega grande, erva-
gorda, water leaf.  

podem ser consumidos crus 
ou cozidos. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Turnera subulata 
Sm. 

Chanana, damiana, for-
do-guarujá, albina, boa-
noite, bom-dia e 
oreganillo.  

As flores são consumidas 
cruas, ou como geléia ou 
cristalizadas; e as folhas 
podem ser utilizadas em chás 
ou cozidas, no preparo de 
molhos e suflês.  
E enquanto método 
medicamentoso: 
Expectorante, estimulante, 
anti-inflamatório, asma, 
indigestão, reumatismo e 
abortivo. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020 e Brito, 2009) 

Porophyllum 
ruderale (Jacq.) 
Cass. 

Couvinha, erva-
couvinha, arnica-
paulista, quirquiña, 
papalo, papaloquelite, 
tepelcasho e tepegua.   

Os caules e folhas podem ser 
consumidos crus ou em 
molhos e como 
complementos de saladas 
cruas e guacamole. 
Além disso é utilizada no 
auxílio do tratamento da dor e 
cicatrização, além de seu 
óleo essencial poder ser 
utilizado para controle de 
pragas. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Dysphania 
ambrosioides 
(L.) Mosyakin & 
Clemants 

Mastruz, menstruz, 
mastruço, erva-de-
santa-maria, chá-do-
México, epazote.  

O seu uso na culinária é 
quase nulo, porém pode ser 
utilizado como tempero ou 
base para preparações 
salgadas. 
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Também é considerada uma 
das plantas mais utilizada 
como remédio no mundo, 
podendo ser usado de 
maneira tópica ou consumido 
em forma de chá, lambedores 
ou xarope. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Pachira aquática 
Aubl. 

Monguba, castanheira, 
mamorana, falso cacau 
ou cacau selvagem. 

Podem ser consumidas as 
suas sementes (cruas ou 
cozidas), as folhas 
branqueadas como salada 
crua  e as castanhas torradas 
em forma de farinha ou como 
base de leite vegetal. 
Também pode ser usada para 
arborização urbana. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Pereskia 
aculeata Mill. 

Ora-pro-nóbis, lobrobô, 
lobrobró, carne-depobre, 
mata-velha, guaiapá, 
mori.  

Suas folhas e frutos podem 
ser consumidos crus e suas 
folhas devem ser 
branqueadas antes do 
consumo. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Opuntia fcus-
indica (L.) Mill 

Figo-da-índia, palma, 
palmatória, palma-
gigante, jamaracá, 
jurumbeba, fgueira da 
Índia, cacto.  

Podem ser consumidos os 
filocádios jovens (média 30 
dias), as flores, sementes e 
frutos de maneira crua, ou 
cozidos. 
 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 
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Commelina 
erecta 

Trapoeraba, erva de 
Santa Luzia, lágrima de 
Santa Luzia. 

Podem ser utilizadas para 
alimentação as folhas, ramos 
e flores. Também é bastante 
utilizada como medicamento, 
de uso tópico na pele e nos 
olhos. 
(Jacob, Cintra e Almeida, 
2020) 

Myracrodruon 
urundeuva 

Aroeira  Uso medicinal e energético 
(Davi,  2020 e Roque, 2009) 

Amburana 
cearensis 

Cumaru  Uso medicinal e energético 
(Davi,  2020 e Roque, 2009) 

Croton 
blanchetianus 

Marmeleiro  Uso medicinal e energético 
(Davi,  2020 e Roque, 2009) 

Phyllanthus 
niruri 

Quebra pedra  Uso medicinal 
(Roque, 2009) 

Atallea phalerata  Babaçu Alimentação Alternativa 
(Costa, 2019) 

Fonte: Autoria própria 

Podemos observar que nesse primeiro quadro, algumas 

das plantas são citadas por mais de um trabalho, e em alguns 

casos com propriedades diferentes citadas por cada um. São 

mencionados principalmente os usos alimentícios e medicinais, 

provenientes da cultura popular e empírica, principalmente o 

uso medicinal, que surgiu provavelmente a partir da observação 

e testes intuitivos para suprir necessidades momentâneas 

(BEZERRA E BRITO, 2020). 

A maior parte das PANCs citadas na Quadro 1 estão 

presentes no livro “Culinária selvagem: saberes e receitas de 

plantas alimentícias não convencionais”, de Jacob, Cintra e 

Almeida (2020), que é exemplo de um compilado de 
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informações que pode servir de material para as comunidades, 

permitindo o conhecimento sobre estas plantas e estimulando 

seu consumo de volta a rotina alimentar.  

Este livro, que surgiu como resultado de um projeto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, traz em sua 

escrita informações sobre usos populares, composição química 

e opções de receitas que podem ser elaboradas com 

participação de algumas PANCs encontradas no estado do RN 

e em algumas outras regiões do país. É um material de leitura 

fácil e que pode prontamente servir de base para a produção de 

ações de educação alimentar e nutricional e oficinas, visando a 

expansão da visão da população, um resgate de tradições e a 

estimulação do consumo, em busca de uma maior variedade 

alimentar e segurança alimentar e nutricional. 

Já nas pesquisas de campo, os resultados encontrados 

por Roque (2009) sobre uso culinário e medicinal de PANCs 

estão de acordo com o encontrado por Silva e Andrade (2005) 

em estudos em outros locais na região Nordeste, mostrando 

que as principais PANCs consumidas são os frutos in natura de: 

juazeiro (Ziziphus joazeiro), quixabeira (Sideroxylon 

obtusifolium), mandacaru (Cereus jamacaru) e xique-xique 

(Pilosocereus gounellei); além do uso principalmente das folhas 

das plantas para a produção de remédios como chás e 

lambedores caseiros. 

É importante considerar que a alimentação ao redor do 

planeta costumava ser diferenciada em cada continente e país, 

garantindo aos moradores de cada espaço uma alimentação 

saudável, balanceada e completa. No entanto, com o avançar 

das tecnologias e globalização o número de espécies vegetais 

consumidas em todo o mundo caiu drasticamente de 10 mil 
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para 170 espécies, basicamente unificando a alimentação a 

nível global (LIRA, 2018). 

Dentro desse período de mudanças alimentares, 

espécies vegetais antes utilizadas amplamente perderam seu 

lugar no prato, e apenas alguns membros das comunidades 

guardaram memórias e saberes sobre a presença e uso dessas 

plantas na rotina diária (KINUPP & BARROS, 2008). 

O conhecimento popular é uma maneira eficaz de 

repasse de conhecimentos. No entanto, de acordo com o 

interesse dos mais jovens e a correria que se tornou o dia a dia, 

torna-se mais confiável a documentação de tais informações 

com grande valor, como é o caso dos conhecimentos a respeito 

de PANCs. 

A respeito do conhecimento científico, a Quadro 2 

mostra os arquivos finais selecionados que apresentaram 

informações de cunho nutricional das PANCs.  

 

Quadro 2. Artigos finais sobre componentes bioativos e 
nutrientes de PANCs. 

Autor e Ano Nome 

Cientifico 

(E Popular) 

Utilização ou 

indicações de uso e 

benefícios à saúde 

Nutrientes e 

compostos 

bioativos 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020); 

Portulaca 

oleracea L. 

 

(Beldroega; 

Caaponga; onze 

horas verdoalga; 

bredo-de-porco) 

Uso alimentício Além 

de possuir 

propriedades 

neuroprotetoras 

antimicrobianas, 

antidiabéticas, 

antioxidantes, anti-

inflamatórias, 

Fonte de vitamina 

A, ácidos graxos 

ômega 3; 

flavonóides, 

alcaloides e 

ácidos graxos. 
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antiulcerogênicas e 

anticarcinogênicas. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Amaranthus 

viridis L. 

 

(Bredo) 

Uso alimentício e 

medicinal com 

propriedades 

laxativas, diuréticas e 

estimulantes da 

lactação. 

Possui fatores 

antinutricionais 

como taninos, 

fitatos e oxalatos, 

mas também 

ácido alfa-

linoleico e 

antioxidantes 

como compostos 

fenólicos. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Costus spiralis 

(Jacq.) Roscoe 

(Cana-do-brejo, 

cana-de-

macaco) 

Uso alimentício, pós 

branqueamento.  

 

Possui caráter anti-

hiplerglicêmico. 

Rica em 

compostos 

antioxidantes 

como cumarina, 

compostos 

fenólicos e 

antocianinas, 

além de 

flavonóides. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Talinum 

fruticosum (L.) 

Juss. 

(Cariru; 

beldroegão) 

Uso alimentício Contém 

quantidades 

significativas de 

carotenóides, 

flavonóides e 

ácidos graxos de 

cadeia média. 
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JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Porophyllum 

ruderale (Jacq.) 

Cass.  

(Couvinha, erva-

couvinha, 

arnica-paulista, 

quirquiña, 

papalo, 

papaloquelite, 

tepelcasho e 

tepegua)   

Uso alimentício e 

caráter antioxidante. 

Contém boa 

quantidade de 

compostos 

fenólicos. 

 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Dysphania 

ambrosioides 

(L.)  

 

(Mastruz; 

menstrus) 

Uso alimentício e 

principalmente 

medicinal. 

Considerado anti-

helmíntico, além de 

ser utilizado para 

tratar doenças 

gástricas e bronquite. 

Pode também ser 

utilizado de forma 

tópica em feridas, 

contusões e fraturas. 

Rico em 

antioxidantes 

como flavonoides, 

compostos 

fenólicos e 

tocoferóis. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Pachira aquática 

Aubl. 

(Monguba, 

castanheira, 

mamorana, falso 

Uso alimentício. 

Pode ter efeito 

hipoglicemiante no 

tratamento de 

diabetes e sintomas. 

Possui ácido 

palmítico, oleico e 

linoleico; assim 

como 

antocianinas, 
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cacau ou cacau 

selvagem) 

flavonoides 

amarelos, 

licopeno e B-

caroteno. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Pereskia 

aculeata Mill. 

 

(Ora-pro-nóbis, 

lobrobô, 

lobrobró, carne-

depobre, mata-

velha, guaiapá, 

mori)  

Uso alimentício Seus frutos 

possuem 

carotenóides pró-

vitamina A, com 

potencial 

antioxidante. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Opuntia fcus-

indica (L.) Mill 

 (Figo-da-índia, 

palma, 

palmatória, 

palma-gigante, 

jamaracá, 

jurumbeba, 

fgueira da Índia, 

cacto) 

Uso alimentício Todas as partes 

da planta são 

ricas em 

flavonóides como 

o ácido gálico e 

quercetina. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020) 

Commelina 

erecta 

(Trapoeraba, 

erva de Santa 

Uso alimentício e 

medicinal tópico em 

eczemas, infecções 

de pele e doenças 

oculares. 

Rica em 

flavonoides, 

alcaloides, 

esteróis e  

triterpenos. 
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Luzia, lágrima 

de Santa Luzia) 

LEAL, 2008 Cleome spinosa  

Jacq 

Pavonia varians 

(Mussambé, 

Cabeça de boi) 

Estimulante e 

estomática. 

Infecções no 

aparelho digestivo, 

boca e garganta.  

Catequinas, 

chalconas e 

flavonoides. 

JACOB, 

CINTRA e 

ALMEIDA 

(2020);  

Turnera 

subulata sm.  

(Chanana; 

Albina ou Saca-

estepe) 

Expectorante, 

estimulante, anti-

inflamatório, asma, 

indigestão, 

reumatismo e 

abortivo. 

Flavonoides e 

compostos de 

natureza 

polifenólica, que 

atuam como 

antioxidantes. 

OLIVEIRA, 

2011  

Prosopis juliflora 

(Algaroba) 

Alimento alternativo. Açúcares, 

proteínas e 

gorduras. 

ALVES, 2014 Genipa 

americana L. 

 

(Jenipapo) 

Alimentação  

Purgativo, 

antigonorréico, 

diurético, asma, 

anemia, diarreia e 

sífilis.  

  

Flavonoides e 

manitol. 

 

ARAÚJO, 

2014 

Syzygium 

cumini 

 

(Azeitona do 

Nordeste) 

Antioxidante, anti-

inflamatória, 

antidiarreica entre 

outras.    

Compostos 

fenólicos, 

antocianinas e 

ácido ascórbico. 
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PINHEIRO, 

2017 

Copaifera 

multijuca hayne 

(Copaíba ou pau 

d`óleo) 

Anti-inflamatória, 

expectorante, 

estimulante entre 

outros.   

Ácidos resinoso e 

compostos 

voláteis.  

Fonte: Autoria própria 

O Quadro 2 apresenta um resumo dos resultados 

encontrados sobre nutrientes e compostos bioativos de PANCs 

presentes em trabalhos realizados no RN. É notória a grande 

quantidade de plantas que apresentam compostos fenólicos e 

antioxidantes em sua composição (41%), sendo esta uma 

característica comum às PANCs. 

Também há a utilização de 59% delas com fins 

medicinais, nas mais diversos formas, desde a produção de 

chás até lambedores e pastas para uso tópico na pele e olhos, 

como é o caso da “lágrima de Santa Luzia”, que justamente por 

essa sua aplicação é conhecida por essa nomenclatura. 

Mendonza, Santos, Sanjinez-Argadoña (2019) em seu 

estudo, encontaram que o babaçu do Mato Grosso do Sul 

compartilha de propriedades nutricionais semelhantes com o 

babaçu encontrado no Rio Grande do Norte por Costa (2019), 

possuindo elevada composição de antioxidantes e fenólicos. 

Já em relação ao Jenipapo, em trabalho realizado na 

cidade de Fortaleza, Mendes e Morais (2017) encontraram 

como principais ativos: antioxidantes, ácido gálico e 

flavonóides; enquanto que no Rio Grande do Norte, o trabalho 

elaborado por Alves (2014) revelou que o Jenipapo em território 

potiguar apresenta composição com maior quantidade de 

flavonoides e manitol. 

Na Universidade Federal da Paraíba, realizou-se um 

trabalho sobre o Cereus jamacaru DC, popularmente conhecido 
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como “Mandacaru”, onde foi encontrado propriedades 

fitoterápicas para o tratamento de: bronquite, tosse, sinusite e 

infecção do trato urinário (LUCENA, 2018), enquanto que Anjos, 

et al. (2017) em seu estudo não encontrou propriedades 

específicas em seu estudo, apenas utilidades para alimentação 

alternativa. 

A copaíba possui diversas propriedades, entre elas 

cicatrizante e antioxidante, segundo estudo do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), além disso o seu 

óleo é caracterizado por sua textura densa, possuindo odor 

marcante e cor vibrante que remete à cumarina (ROLIM, 2021). 

Em concordância, Pinheiro (2017) indica ainda características 

expectorante e estimulante pelo seu uso, contendo em sua 

composição ácido resinoso e compostos voláteis, fazendo jus 

ao odor e textura encontrados pelo INPA.  

Ainda, a chanana (Turnera subulata sm.) citada por dois 

trabalhos encontrados na revisão se mostra rica em compostos 

antioxidantes, comprovado cientificamente para além do 

conhecimento e uso popular, apresentando um bom uso para 

fins medicinais, inclusive com função hepatoprotetora (BRITO, 

2009). 

Como não convencionais, as plantas silvestres 

conhecidas como PANCs são espécies vegetais ainda pouco 

estudadas no meio científico; no entanto os poucos estudos 

desenvolvidos demonstram um bom potencial nutritivo e fazem 

delas uma boa opção para a incrementação na dieta 

(LIBERATO, 2019).  

Dessa forma, se faz necessário a preservação dos 

conhecimentos sobre formas de uso dessas plantas na culinária 

diária, a partir da disseminação dos saberes populares através 

das gerações, assim como a documentação desse 
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conhecimento como uma forma de memorizar a cultura e 

sabedoria ancestral, inclusive fortalecendo a importância de 

seus consumos a partir da descoberta de suas propriedades 

nutricionais e bioativos. 

 

CONCLUSÕES  

As PANCs no Rio Grande do Norte somam um montante 

de espécies que podem ser utilizadas na culinária e na 

medicina, a partir de diferentes métodos de uso a depender da 

planta e de sua parte utilizada, e um diverso conhecimento 

sobre elas provém do conhecimento popular. 

Os artigos avaliados para essa revisão expõem o déficit 

de estudos na área de pesquisa sobre essas plantas, no 

entanto já indicam um bom caminho iniciado em meio científico, 

estimulando a busca e a continuação de pesquisas que visem 

a documentação de conhecimento popular e científico a 

respeito dessas espécies vegetais. 

Dessa forma, é importante o incentivo a essa busca em 

campo, galgando investimento público e visando o auxílio em 

vários campos da sociedade, inclusive na manutenção da 

biodiversidade natural dos espaços e na segurança alimentar e 

nutricional de muitas famílias, principalmente as de baixa renda. 
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RESUMO: A destruição da camada de ozônio preocupa 
especialistas por desproteger a superfície terrestre da radiação 
ultravioleta (UV), uma vez que essa radiação é descrita como 
causa de inúmeros prejuízos a saúde. As algas destacam-se 
como produtores de metabólitos secundários com diversas 
aplicações, como a atividade fotoprotetora. Por ser um material 
de fácil acesso e natural faz-se necessário avaliar o potencial 
fotoprotetor do Sargassum spp spp. O trabalho foi realizado no 
Laboratório de Biologia de Microrganismo (BIOMICRO), 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde foram 
preparados dois extratos, e calculado o seu fator de proteção 
solar (FPS) através da absorbância encontrada, foi avaliado a 
fotoestabilidade das amostras pela exposição aos diferentes 
tipos de raios UV. Os estudos apontaram um FPS de 15 no 
extrato AT(seco na temperatura ambiente) e 30 no extrato ES 
(seco na estufa), em contrapartida possui uma fotoestabilidade 
muito baixa de menos de 50 minutos de exposição, esses 
resultados mostraram que a elaboração de um protetor solar 
com esse extrato não seria eficiente. É importante salientar que 
a constante poluição dos mares é um fato atenuante no que diz 
respeito a produção de compostos com funções biológicas. 
Uma vez que a qualidade do Sargassum spp spp é proporcional 
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ao seu meio é necessário além de novos estudos com o intuito 
do uso em cosméticos a preservação dos mares. 
Palavras-chave: Sargassum spp. Fator de Proteção Solar. 

Protetores solares. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os raios solares emitem a radiação ultravioleta (UV), 

sendo esta, a responsável pela manutenção da vida na Terra. 

Ao serem absorvidos, os raios UV ativam os cromóforos que 

emitem sinais bioquímicos, gerando uma resposta celular que 

depende do tipo de raio. Os raios UV-A e UV-B são os mais 

preocupantes, e mais penetrantes, sobretudo o UV-A, visto que 

o UV-C fica retido na atmosfera. A redução da camada de 

ozônio, o filtro para regular a entrada dessa radiação e 

consequentemente a maior concentração de raios UV-A e UV-

B são motivo de preocupação ao redor do globo (BAIS et al., 

2018; BALDERMANN; LORENZ, 2019). 

Os raios UVA (320-400 nm) são os mais penetrantes 

correspondendo a cerca de 95% da radiação que chega no 

planeta, os raios UVB (208-320 nm) são menos penetrantes e 

são capazes de causar queimaduras na pele, os raios UVC 

(100-280 nm) não atingem o planeta pois se dissipam na 

atmosfera, e embora a radiação UVB seja por volta de 5% de 

toda a radiação ultravioleta que atinge o planeta Terra é a que 

traz mais prejuízos para a saúde. Dentre os efeitos da 

exposição à radiação UV pode-se incluir eritema, supressão 

da imunidade, hiperpigmentação e câncer de pele. 

A fotoproteção através do uso de protetores solares ajuda a 

diminuir muito os efeitos crônicos provenientes dessa 
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exposição na busca por uma maior qualidade de vida da 

população exposta (YOUNG et al, 2017). 

Não obstante os danos causados pela radiação 

proveniente do sol, desde a popularização dos eletrônicos a luz 

emitida por esses aparelhos vêm trazendo diversos outros 

problemas, sendo descrito principalmente a alteração no ritmo 

circadiano do cérebro. Foi descrito que altera também o ritmo 

circadiano da pele, que foi descrito como programado para 

proteger durante o dia, quando temos um maior número de 

agressões e a noite reparar os danos (DONG et al., 2019; 

MATSUI et al., 2016). 

Os raios UV-A são os mais prevalentes na atmosfera e 

através de diversos mecanismos de ação induz o 

envelhecimento, seja por estresse oxidativo, inflamação e 

degradação da matriz extracelular. Dentre os compostos 

derivados de macroalgas e com função de proteção contra 

radiação, temos os polissacarídeos, proteínas, vitaminas, 

minerais, lipídeos e metabólitos secundários, tais quais 

compostos fenólicos, terpenóides e compostos halogenados 

(PRASEDYA et al., 2020).  

A biodiversidade marinha reveste 70% da área terrestre 

e se adaptou extremamente bem às condições ambientais 

variáveis, tais quais pH, temperatura e exposição solar. A 

diversa composição bioquímica desses organismos traz um 

excelente reservatório para explorar compostos funcionais 

ausentes ou raros em outros grupos e que são positivos para a 

saúde (PANGESTUTI et al, 2017). 

Tendo em vista a grande quantidade de raios solares que 

o ambiente marinho recebe, destacando-se os que se 

encontram em ambientes costeiros, e seus malefícios para o 

ecossistema aquático, principalmente pela mudança de 
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temperatura das águas que afetam também os hábitos da 

população marinha e consequentemente o pH, os organismos 

tendem então a desenvolver maneiras de se proteger. Os 

organismos marinhos passam a ganhar destaque na produção 

de metabólitos secundários com ação fotoprotetora, uma vez 

que devem se adaptar as variações para se proteger e durante 

esse processo, produzem metabólitos que podem ser utilizados 

com função biológica (THIYAGARASAIYAR et al., 2020) 

Sendo considerados as maiores fontes de 

polissacarídeos sulfatados, excluindo-se os animais,as algas 

marinhas atraem muita atenção para sua utilização em produtos 

para proteção da pele. Além de seus ativos possuírem ação 

protetora da luz solar, possuem outras ações biológicas, como 

ação anti-inflamatória e antioxidante. Além dessas ações, 

também são aditivos seguros e permitidos na grande maioria 

dos países (PANGESTUTI et al., 2018). 

Nessa vertente, o presente estudo buscou avaliar o 

potencial fotoprotetor do extrato etanólico do Sargassum 

spp recolhido da costa de Cabedelo-PB ( latitude –6,9680 e 

longitude –34,8293).        

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 
Coleta do Material 

O material foi coletado em regiões costeiras da Paraíba 

(latitude –6,9680 e longitude –34,8293) e levado para o 

laboratório de biologia de microrganismo situado no 

departamento de biologia celular e molecular do Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da 

Paraíba. Uma vez no laboratório, o Sargassum spp spp foi 

limpo e sanitizado adequadamente, através de lavagem em 

água corrente para retirar a areia da praia, e depois lavado com 
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água destilada, para seguir para os próximos protocolos de 

pesquisa. 

  
 Obtenção do extrato 
  

O Sargassum spp foi dividido e uma parte foi seca em 

temperatura ambiente (extrato AT) e outra parte foi seca numa 

estufa (extrato ES) a 37°C por 48 horas. Uma vez seco, 

o Sargassum spp foi moído, e foi pesado 30g para 300 mL de 

etanol, e encubado no agitador por 24 horas, após isso, foi 

filtrado, seguindo Jesumani et al (2020). 

  

Capacidade fotoprotetora UV-B 
  

A capacidade fotoprotetora é dada através do fator de 

proteção solar (FPS). Dessa forma, foi feita em vitro com base 

os estudos de Mansur et al. encontrado em Pinho et al (2014). 

Na qual as absorbâncias dos extratos foram lidas em um 

espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 290 nm a 

320 nm em intervalos de 5 nm, usando como branco o etanol 

PA. No fim aplica-se a formula: FPS (espectrofotométrico) = FC 

x ∑ 320290 x EE(λ) x I(λ) x 2 x abs(λ), onde FC é o fator de 

correção igual a 10, EE(λ) é o efeito eritematógeno da radiação 

solar, I(λ) é a intensidade da luz solar e Abs(λ) absorbância da 

amostra. 

  
Capacidade de proteção UV-A 
   

Para a determinação de proteção UV-A, foram feitas 

leituras de absorbância de varredura a fim de determinar o 

comprimento de onda crítico, que é o comprimento de onda 

para o qual a área sob a curva integrada de densidade ótica que 
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começa em 290 nanômetros é igual a 90% da área integrada 

entre 290 e 400 nanômetros (BRASIL, 2012). 

  
Fotoestabilidade 
 

A análise de fotoestabilidade, consistiu na exposição da 

amostra em luz UV, sendo UVA, UVB e UVC separadamente 

através de lâmpadas especificas que emitem esse comprimento 

na faixa UVA (320- 400nm) e UVB ( 280 a 320 nm) e UVC ( 200 

a 290 nm) por 50 minutos utilizando um controle negativo, 

depois ler a variação no espectrofotômetro e refazer o cálculo 

do FPS, seguindo a metodologia proposta por KOCKLER et al 

(2012). 

  
Análise estatística 
  

As leituras de absorbância antes e depois das 

exposições aos raios UV-A, UV-B e UV-C, foram analisadas por 

teste t pareado para comprovar se a diminuição da absorbância 

era significante.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi avaliado o espectro de absorção de luz UV no 

intervalo de 200-700 nm. Os picos de absorbânciam 

demonstram em quais faixas de comprimento de onda há a 

maior absorção, sendo, portanto, correspondente a proteção 

UV-A (320-400 nm), e mais significante a proteção UV-B (290-

320 nm).  

A figura 1 mostra um maior potencial de proteção UV-B, 

e um baixo potencial de proteção UV-A.  

A figura 2 traz um maior potencial de proteção UV-B e UV-A 

quando comparada com a primeira figura. 
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 Figura 1. Espectro de absorção UV do extrato AT 
 
 

           
          Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 2. Espectro de absorção UV do extrato ES 

              
            Fonte: Dados da pesquisa 
 

A proteção UVA pode ser comprovada através do cálculo do 

comprimento de onda crítico, que estando superior a 

370 nm comprova a proteção contra essa radiação.  
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As figuras 3 e 4 demonstram que o comprimento de onda crítico 

é superior a 380 nm. 

 
Figura 3. Demonstração aproximada do comprimento de onda 
crítico do extrato AT 
 

                   
                     Fonte: Dados da pesquisa 
  

Os valores de FPS (luz UV-B) encontrados nas duas 

amostras condizem com os resultados das figuras anteriores, 

tendo o extrato AT um FPS de 15 e o extrato ES um FPS de 

30.  

Os extratos foram expostos a luz UV de diferentes 

comprimentos de onda. A exposição por 50 minutos em todos 

os comprimentos de onda mostrou uma baixa estabilidade, 

exceto pelo extrato ES quando exposto à luz UV-C, sendo, 

portanto, um extrato não foto estável. 
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Figura 4. Demonstração aproximada do comprimento de onda 
crítico do extrato ES 
 

                    
                   Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 5. FPS do extrato AT antes e depois da exposição à luz 
UV 

        
      Fonte: Dados da pesquisa  
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Figura 6.  FPS do extrato ES antes e depois da exposição à luz 
UV 
 

        
       Fonte: Dados da pesquisa 
 

Tabela 1. Porcentagem de FPS mantido após 50 minutos de 
exposição  
  UV-A  UV-B  UV-C  

AT  82,56  34,07  89,31  

ES  85  45,05  93,59  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os resultados referentes ao FPS antes e depois da 

exposição foram submetidos ao teste t pareado 

usando GraphPad Prism version 8.0.0 for Windows, GraphPad 

Software, San Diego, California USA, www.graphpad.com. E foi 

encontrado o p< 0,05 em todos os testes e nos dois extratos, 

mostrando que há uma diminuição significativa da absorbância 

quando exposta a radiação, comprovando a 

baixa fotoestabilidade. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2020) o 

câncer de pele não melanoma corresponde a 30% dos tumores 

malignos no Brasil e é o mais frequente. Embora sua 

prevalência seja maior em pessoas acima de 40 anos, a 

constante exposição de jovens aos raios UV está diminuindo a 

média de idade.  

Prasedya et al (2019) estudou a proteção UV-A da 

macroalga marrom, e na varredura feita nesse estudo, pode se 

notar um pico quando feita a leitura em 380 nm, mas com uma 

absorbância menor das encontradas no presente trabalho, 

ilustrado pelas figuras 1 e 2.  

Os FPS encontrados são relevantes para o 

desenvolvimento de um produto, tendo em vista que ao 

conhecer o potencial de proteção in vitro é útil para buscar 

formas de melhorar o resultado final, e não foram encontrados 

artigos que calculem o FPS do Sargassum spp, entretanto 

estudos foram feitos com o extrato da folha 

da Moringa oleifera e seus resultados foram de FPS 2 

(BALDISSEROTTO et al, 2018). Embora seu FPS seja positivo, 

sua fotoestabilidade é muito baixa, na tabela 1 mostra que 

apenas o extrato ES, quando exposto à radiação UV-C 

consegue se manter estável por 50 minutos. A composição 

química do extrato pode ser a responsável por isso.  

http://www.graphpad.com/
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Jesumaniet al (2020) realizou um estudo comparando a 

eficiência de dois compostos extraídos de Sargassum spp, 

polifenóis e polissacarídeos, na proteção da pele, sendo os 

polifenóis as substâncias com resultados mais positivos, 

apresentando alta taxa de captura de radicais livres, já descritos 

como auxiliares na proteção solar (PETRUK et al.,2018). As 

algas marinhas são produtores de diversos metabólitos, 

variando de acordo com o tipo de alga marinha, sendo as mais 

conhecidas e utilizadas em estudos as algas marrons, 

vermelhas e verde, que são obtidos utilizando diferentes 

técnicas de extração, sendo eles carotenoides, aminoácidos 

semelhantes à micosporinas, polissacarídeos sulfatados e 

polifenóis (KOSTYUK et al., 2018; PANGESTUTI et al., 2018).  

Dentre os compostos encontrados em algas marrons 

com potencial bioativo, algumas se destacam, como o fucoidan, 

descrito como polissacarídeo composto por L-fucose, grupo 

sulfato e pequenas proporções de xilose e manose , composto 

esse que apresenta diversas funções, tais quais atividade 

antioxidante, anti-câncer, anti-inflamatória, dentre outras. Se 

destacam também os compostos fenólicos, os terpenóides e os 

compostos halogenados, sendo sua presença atribuída aos 

melhores resultados na proteção solar contra radiação 

ultravioleta (LUTHULI et al., 2019; PRASEDYA et al.,2020). 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários 

sintetizados na parede celular das algas e também como defesa 

química em resposta a condições de estresse, produzidos por 

plantas e algas e incrivelmente difíceis de isolar industrialmente, 

deve-se isso ao fato de interagirem com outros compostos e 

apresentarem diversas similaridades. Estruturalmente são 

caracterizados pelo anel aromático com a presença de grupos 

hidroxil. Os compostos polifenóis são um grupo extenso, e se 
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destaca os flavonóides, os terpenoides fenólicos e os 

aminoácidos semelhantes a micosporinas. 

Os flavonoides são amplamente descritos em plantas 

terrestres, mas em relação as algas a literatura ainda é pobre e 

pouco se sabe. Nos estudos encontrados as isoflavonas foram 

descritas relacionadas a algumas espécies de Sargassum spp 

(COTAS et al., 2020; PRASEDYA et al.,2020; SANTOS et al., 

2019). 

Os terpenoides já são substâncias mais difundidas em 

relação a sua presença na composição das algas marrons. Os 

fenóis prenilados, os monoterpenos, principalmente o 

epiloliolide, e meroditerpenoides são amplamente encontrados 

no Sargassum spp. Estruturalmente podem ser cíclico ou 

acíclico e são identificados por uma cetona terminal ou aldeído. 

As funções biológicas variam de atividade, antibactericida e  

anti-câncer (LEVER, et al., 2020). 

Os metabólitos halogenados refletem a alta oferta de 

íons brometo, cloreto e iodeto, o iodeto pelo seu alto potencial 

de oxidação é o menos relevante. As substâncias contendo 

brometo são as mais encontradas e principalmente em algas 

vermelhas. O potencial biológico desses componentes se 

repete em relação aos outros, destacando-se a ação 

antioxidante (JESUS et al., 2019). 

No que diz respeito a fotoproteção, uma alternativa seria 

buscar extrações em que o produto final fosse rico em 

aminoácidos semelhantes à micosporinas, seja pela polaridade 

dos compostos, ou pela adição de um tipo diferente de alga, 

uma vez que essa substância é altamente fotoestável. São 

conhecidas como moléculas de baixo peso molecular, solúveis 

em água e enriquecidas com nitrogênio. Podem ser 

consideradas protetores solares ideais, graças a uma série de 
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características, sejam a alta estabilidade tanto térmica, quanto 

à presença de luz e possuem alta absorção UV, com absorção 

máxima entre 310-365nm (FIGUEROA, 2021;LAWRENCE et 

al., 2017). 

Importante salientar que dois oligossacarídeos já foram 

isolados de uma bactéria marinha, e comercializados por seu 

efeito protetor de queratinócitos e células de Langerhans, fato 

que exemplifica as diversas riquezas inexploradas nos oceanos 

(BRUNT; BURGESS, 2018). 

Embora possua muito potencial é importante destacar a 

crescente preocupação com o ambiente marinho que é 

colocado em risco diariamente pelo alto índice de poluição. O 

plástico é o principal poluente dos mares, mas a maior 

preocupação são os microplásticos. Com um tamanho diminuto, 

são mais facilmente difundidos no mar, e dificilmente 

detectados além de conseguirem transportar poluentes e 

metais pesados, afetando negativamente a vida marinha, 

afetando a produção de substâncias pelas algas e colocando 

em risco a vida humana (FENG et al., 2020; GALLOWAY et al., 

2017). 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho alcançam os 

objetivos estabelecidos e comprovam a existência de proteção 

solar, sendo o melhor resultado encontrado no extrato o qual foi 

submetido à secagem na estufa com a temperatura de 37°C, 

mas devido a baixa fotoestabilidade encontrada no produto a 

utilização para a produção de um protetor solar não seria 

efetiva, visto que não cumpriria seu papel como deveria, e sua 
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proteção acabaria muito rapidamente quando exposto ao sol. O 

FPS é considerável e mais pesquisas devem ser feitas acerca 

de melhorar a estabilidade utilizando outras formas de extração, 

visando os compostos que possuem alta estabilidade. A sua 

atividade protetora da radiação solar assim como as outras 

atividades biológicas se dá aos seus metabólitos, produzidos 

mediante estímulo. 

As propriedades naturais do Sargassum spp., tal qual 

sua capacidade de se adaptar às variações da radiação e 

produzir compostos com atuação biológica no corpo humano  o 

tornam uma grande promessa no uso para composição de 

novos produtos com foco além da proteção solar como também 

cuidados com a pele, algo que está cada dia ganhando mais 

espaço. A busca por produtos de origem natural e limpa está 

cada dia maior, e deve ser aproveitada para investimento em 

estudos em como melhorar as propriedades naturais dos 

compostos, assim como que as mudanças climáticas e a 

poluição afetam capacidade das algas se protegerem. 
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RESUMO: A lagarta-rosca Agrotis ipsilon é considerada uma 
praga em espécies vegetais de relevância econômica no Brasil. 
A aplicação de agroquímicos para seu controle é comum, mas 
pode selecionar populações resistentes do inseto. Alternativas 
para o seu manejo são importantes, como a utilização de 
agroquímicos compatíveis com fungos entomopatogênicos. 
Beauveria brongniartii e Paecilomyces sp. TP08 são fungos 
com ação entomopatogênica em A. ipsilon. Portanto, buscou-
se avaliar a fitotoxicidade e compatibilidade dos agroquímicos 
Fipronil, Diazinon e Malathion sobre B. brongniartii e 
Paecilomyces sp. TP08. Os experimentos foram realizados em 
triplicata e os isolados fúngicos foram repicados em meio Ágar-
Sabouraud-Dextrose contendo na sua formulação os três 
agroquímicos. As placas foram conservadas a 29 ± 1 °C durante 
10 dias. Os conídios produzidos nos meios foram diluídos até 1 
× 107 conídios/mL-1. De cada solução, foram inoculados 100 µL 
nos meios contendo os agroquímicos e o controle. 
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Posteriormente incubadas por 18 horas (T = 29 ± 1 °C) para 
contagem de colônias. B. brongniartii não apresentou redução 
do crescimento vegetativo na presença dos agroquímicos. Já 
Paecilomyces sp. TP08, mostrou redução no crescimento na 
presença do Diazinon e Malathion, mas não significativo em 
relação ao controle. Constatou-se compatibilidade in vitro do 
Fipronil e Diazinon com os dois isolados, evidenciando 
potencial para uso no manejo integrado de A. ipsilon.  
Palavras-chave: Controle biológico. Fungo entomopatogênico. 

Agroquímicos. Lagarta-rosca. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A lagarta-rosca Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) 

(Lepidoptera: Noctuidae) é considerada uma praga no Brasil e 

ataca diversas espécies vegetais de relevância econômica, tais 

como hortaliças, cana-de-açúcar, milho, algodão, alho, batata 

doce, feijão, fumo, trigo e algumas plantas daninhas. Os 

prejuízos ocasionados por A. ipsilon são bastante significativos. 

Os danos causam falhas de germinação nas linhas de plantio, 

murcha e tombamento nas plantas mais jovens, já nas plantas 

adultas, as lagartas abrem galerias na base do caule e nas 

raízes mais superficiais. Na fase inicial, os danos têm uma 

maior importância, já que as plântulas possuem uma menor 

capacidade de recuperação.  Essa praga secciona as plantas 

próximas ao solo recém-emergidas com até 10 cm de altura, e 

acomete a base do colmo, de plantas maiores. Quando o 

ataque acontece em plantas maiores, normalmente ocorre o 

sintoma de coração morto, podendo perfilhar, porém 

reproduzindo touceiras improdutivas. Apenas uma lagarta pode 

cortar várias plântulas, causando a redução de plantas da 
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lavoura e impactando o processo de produção (El-HAWARY, 

2019).  

A forma mais habitual de controle desse inseto é a 

aplicação de agroquímicos, que podem proporcionar a seleção 

de populações resistentes desses insetos. Além disso, nos 

últimos anos vem crescendo a preocupação da população com 

os resíduos em alimentos in natura decorrentes do uso 

indiscriminado de agroquímicos na agricultura. Esses dados 

preocupam diversos segmentos da sociedade e têm levado a 

uma demanda crescente por alternativas que atendam às 

restrições ambientais e às exigências dos consumidores. A 

necessidade da utilização de métodos mais seguros, eficientes, 

viáveis economicamente e não poluentes deve estimular e 

intensificar a busca por métodos alternativos de controle de 

doenças de plantas. O controle biológico entra neste contexto, 

como uma alternativa promissora para a substituição total ou 

parcial de pesticidas químicos. Pois é considerado um 

fenômeno natural que ocorre amplamente no ambiente. Pode 

ser inserido, também, no Manejo Integrado de Pragas (MIP), 

como uma das opções viáveis para atender aos anseios da 

sociedade na busca constante por soluções sustentáveis 

(PAULA JÚNIOR et al., 2016). 

O controle associado ou MIP, utilizando agroquímicos 

seletivos em conjunto com a aplicação de entomopatógenos, 

pode contribuir para o manejo de uma determinada praga. O 

termo “Manejo Integrado de Pragas” foi criado na metade dos 

anos 60 e surgiu como uma reação dos pesquisadores ao uso 

excessivo de agroquímicos no combate as pragas. Pode ser 

definido como “um processo baseado em decisões envolvendo 

o uso coordenado de múltiplas táticas para o controle de todas 
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as classes de pragas (insetos, patógenos, ervas daninhas e 

vertebrados) de uma maneira ecologicamente e 

economicamente segura”. Além do aspecto ecológico e 

econômico, no MIP há que se considerar o aspecto sociológico, 

ou seja, toda e qualquer medida a ser adotada deve buscar o 

bem-estar da sociedade, uma vez que esta irá consumir os 

produtos agrícolas produzidos. Na prática, o MIP consiste em 

ter o domínio de alguns conhecimentos básicos sobre a correta 

identificação e o comportamento das pragas, da sua dinâmica 

populacional, da sua ecologia, da flutuação estacional e 

mortalidade natural das mesmas (efeito do clima e dos inimigos 

naturais), entre outros, sendo monitoramento da praga-alvo o 

ponto inicial para a escolha do método de controle mais 

adequado (LAURENTIS, 2017).  

O MIP representa um avanço significativo, pois seu 

principal objetivo é a utilização mínima de agroquímicos, 

contribuindo para amenizar os problemas de contaminação 

ambiental e para diminuir as taxas de resíduos no produto final, 

melhorando, desse modo, a qualidade de vida tanto dos 

produtores quanto dos consumidores. A combinação de 

defensivos químicos e fungos entomopatogênicos pode 

constituir uma alternativa, na qual espera-se que o agroquímico, 

em doses subletais, atue como um agente estressor na 

população-alvo, tornando os insetos mais susceptíveis e 

aumentando a eficiência do micopatógeno. Essa estratégia visa 

obter uma maior eficácia de controle, levando em conta tanto 

resultados econômicos como ecológicos. No entanto, é 

necessário se certificar de que existe compatibilidade, haja vista 

que certos defensivos químicos podem interferir no 

desempenho do microorganismo. Em vista disso, devem ser 
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utilizados, para esse tipo de controle, agroquímicos sintéticos 

recomendados por entidades especializadas. Essas 

recomendações levam em consideração alguns parâmetros, 

tais como a eficiência e toxicidade dos produtos, além do seu 

efeito sobre os inimigos naturais das pragas e os riscos de sua 

aplicação (RODRIGUES et al., 2016). 

O fipronil ou 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-

(trifluoromethyl)phenyl]-4- (trifluoromethylsulfinyl)-1H-pyrazole-

3-carbonitrile é um exemplo de agroquímico sintético que vem 

sendo empregado no controle da lagarta-rosca e em outros 

organismos invasores. Pertence ao grupo químico fenil 

pirazonil, sendo o primeiro agroquímico dessa classe a ser 

introduzido no controle de pragas (BRITTO et al., 2016).  

Esse agroquímico apresenta alto grau de toxicidade aos 

insetos. Seu mecanismo de ação se dá devido a uma interação 

com receptores do ácido gama-aminobutirico associados a 

canis de cloreto, atuando assim no sistema nervoso central do 

hospedeiro. Essa interação ocasiona o bloqueio da passagem 

de íons de cloreto, culminando assim na inibição dos impulsos 

nervos, que leva a um aumento da atividade neural e seguinte 

paralisia e morte do organismo (TOFOLO et al., 2015).  

O fipronil apresenta uma gama de aplicabilidade e é 

usado em mais de 100 distintos tipos de culturas. No Brasil seu 

primeiro relato de utilização foi na região Nordeste no ano 2000, 

sendo aplicado para o controle de besouros, cupins, lagartas e 

broca em plantações de milho, soja, algodão, batata, entre 

outros. É ainda utilizado para o controle de pulgas e carrapatos 

em animais domésticos. O fipronil assim como a maioria dos 

agroquímicos, pode vir a causar prejuízos a partir de efeitos 

tóxicos indesejáveis para organismos não alvo que se 
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encontram próximos as lavouras e danos ao meio ambiente, 

principalmente a lençóis de água subterrânea e ao solo 

(TEJEDA et al., 2017).  

O uso contínuo e indiscriminado do fipronil tem causado 

o aparecimento de resíduos tóxicos no ambiente aquático e 

terrestre. Estudos de solo, vegetação e lençóis de água 

próximos às lavouras onde este agroquímico é aplicado, 

mostraram a degradação do mesmo em quatro produtos de 

degradação (redução, hidrólise, oxidação e fotólise) 

(MAGALHÃES et al., 2015). 

O Malathion ou organofostarado MLT 500 EC® é um 

agroquímico com ação inseticida apresentado como 

concentrado emulsionável na sua forma pura. É um líquido com 

aparência amarelada; na sua forma comercial (técnica) contem 

de 95 a 98 % de puricidade, e se torna um líquido com coloração 

marrom-escuro, com um cheiro característico de alho, possui 

baixa solubilidade em solventes orgânicos, como cetona, éter, 

álcool, óleos vegetais e hidrocarbonos aromáticos (TORIANI, 

2017).  

O Malathion se apresenta como dietil 

(dimethoxitiofosforiltio) succinate (matationa) 500 g/L (50 % 

m/v). Sua composição química é de dimetibenzeno (xileno-

solvente) 431 g/L.  Esse agroquímico apresenta toxidade nível 

II para o ser humano e outros mamíferos, assim como para o 

meio ambiente, sendo extremamente danoso a abelhas, peixes 

e organismos aquáticos (TORIANI, 2017). 

O Malathion pode ser aplicado diretamente em folhas de 

algodão, berinjela, alface, brócolis, café, cacau, frutas cítricas, 

feijão, couve, morango, maça, pepino, pera, repolho, pêssego, 

tomate, rosa e soja. Além disso, é utilizado para o controle de 
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piolhos em humanos, e pulgas em animais domésticos 

(BASTOS et al., 2020). 

O mecanismo de ação do Malathion se baseia na inibição 

da colinesterose, impedindo sua ação atuação sobre a 

acetilcolina, provocando acumulo desse neurotransmissor e 

estimulação das terminações nervosas que atuam em células 

musculares, ganglionares, glandulares e do sistema nervoso 

central. Também possui vinculação com possíveis efeitos 

imunossupressores em diversos níveis, podendo acarretar 

alterações fisiológicas, intervir no estado nutricional e no 

metabolismo hepático. Pode ainda interferir no metabolismo 

das imunoglobulinas, macrófago, células T e na biossíntese 

macromolecular (HUSSAIN et al., 2015).    

Diazinon é um defensivo agrícola da família dos 

organofosfarados, classificado como éster fosfato e com 

registro IUPAC de O,O-Diethyl O-[4-methyl-6-(propan-2-

yl)pyrimidin-2-yl] phosphorothioate. É comercializado em forma 

de pó que deve ser dissolvido em água para aplicação em 

plantações ou líquido já dissolvido, normalmente utilizado para 

uso veterinário (AL-OTAIBI et al., 2019). 

O mecanismo de ação do Diazinon se caracteriza por 

sua atuação na inibição da enzima anticolinesterase. Esse 

processo culmina em um acúmulo de acetilcolina na sinapse 

nervosa, causando hiperexcitabilidade devido à transmissão 

continua e descontrolada de impulsos nervosos, que causam 

tremores, convulsões, e eventualmente, colapso do sistema 

nervoso central. Pode ocorrer ainda, uma paralisia dos 

músculos, principalmente os intercostais, impedindo a 

respiração e provocando a morte do individuo devido à 

ausência de oxigênio na circulação (OLA-DAVIES et al., 2015).    
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A interação dos aspectos à seletividade e ao controle 

associado deve ser bem estabelecida, principalmente no caso 

da lagarta-rosca A. ipsilon onde se aplica a estratégia de 

controle biológico com fungos entomopatogênicos e 

agroquímicos, porém a utilização de pesticida é a mais 

convencional (HUANES-CARRANZA; WILSON-KRUGG, 

2016). A ação de agroquímicos sobre entomopatógenos pode 

variar desde a inibição do crescimento vegetativo do fungo, da 

conidiogênese, até a ocorrência de mutações genéticas, 

alterando a virulência fúngica (ALVES, 1998). Ao se considerar 

a estratégia do controle associado, deve-se atentar para os 

possíveis efeitos fungitóxicos dos agroquímicos a serem 

utilizados. 

A utilização associada de agroquímicos e fungos 

entomopatogênicos para o controle de pragas nas lavouras é 

capaz de auxiliar na redução da sua população e incidência, 

devido à presença de substâncias contidas nos dois elementos 

que conseguem atuar como estressantes, favorecendo então a 

infecção de fungos que realizam o biocontrole de pragas 

(SILVA; BRITO, 2015).  

Segundo Xiao et al. (2012), a 

seletividade/compatibilidade nos programas de manejo 

integrado de pragas é um conceito muito importante. No 

momento da escolha do agroquímico ou da maneira de aplicá-

lo, deve-se visar a preservação dos inimigos naturais, espécies 

inofensivas à cultura e a outros organismos benéficos que 

convivem no agroecossistema, pois a aplicação desses 

agroquímicos podem afetar a população dos entomófagos. 

Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch (Hypocreales: 

Cordycipitaceae) é a segunda espécie do gênero mais utilizada 
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no controle biológico de pragas (SABBOUR; ABDEL-RAHEEM, 

2015). Tem sido utilizada como um agente no controle biológico 

de Melolontha melolontha L. (Coleoptera: Scarabaeidae), cujas 

larvas e adultos causam danos consideráveis a uma variedade 

de culturas na Europa Central, ao se alimentarem das raízes e 

das folhas das plantas, sendo considerados pestes na 

agricultura (SIERPIŃSKA et al., 2015).  

O gênero Paecilomyces foi descrito em 1907 e reúne 

várias espécies entomopatogênicas, entre elas P. farinosus e 

P. fumosoroseus, sendo responsáveis pela doença 

“muscardine amarela” em insetos pertencentes às ordens 

Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera e Hemiptera 

(LOPES, 2007). No Brasil, já existem produtos comerciais à 

base de fungos entomopatogênicos recomendados para o 

manejo de algumas pragas (MASCARIN; JARONSKI, 2016).  

Dentro do tema exposto, este trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito fungitóxico dos agroquímicos Fipronil, 

Malathion e Diazinon, utilizados no manejo de A. ipsilon, sobre 

os fungos entomopatogênicos Beauveria brongniartii e 

Paecilomyces sp. TP08, visando determinar se há 

compatibilidade para o uso no manejo integrado para o controle 

da lagarta-rosca.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Genética Molecular e Biotecnologia Vegetal (L G M BIOTEC), 

Centro de Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Campus I, João Pessoa, Paraíba.  
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Produtos fitossanitários: foram testadas três 

formulações comerciais de agroquímicos registrados para o 

controle A. ipsilon: Fipronil (Regent 800 WG, Rhodia Agro Ltda), 

Malathion (100 mL, DIPIL, Agroline) e Diazinon (40 PM, Agener 

União). Todas formulações foram testadas na concentração 

média recomendada pelo fabricante.  

Origem dos isolados fúngicos: foram utilizados dois 

isolados fúngicos, B. brongniartii (Acesso URM 2915 – cedido 

pela Micoteca URM do Departamento de Micologia/ 

Universidade Federal de Pernambuco/UFPE) e Paecilomyces 

sp. TP08 isolado de Óleo diesel/Posto de gasolina/João 

Pessoa/Paraíba – 2014 e pertencente à coleção de cultura do 

L G M BIOTEC.  

Meio de cultura e manutenção das culturas fúngicas: 

ágar-Sabouraud-dextrose 2 % (5 g/L de peptona de carne, 20 

g/L de glicose, 5 g/L de peptona de caseína e 15 g/L de ágar 

bacteriológico. pH 5,6 ± 0,1). As amostras foram repicadas para 

tubos de ensaio contendo meio ágar-Sabouraud-dextrose 2 %, 

onde as culturas foram mantidas à temperatura ambiente de 10 

a 15 dias e, em seguida, sob refrigeração à 4 ºC.  

Avaliação do efeito dos agroquímicos sobre o 

crescimento vegetativo e esporulação dos isolados 

fúngicos: a metodologia utilizada baseou-se no trabalho de 

Rashid et al. (2012). O meio de cultura ágar-Sabouraud-

sextrose 2 % foi autoclavado a 121 °C durante 20 minutos, 

aproximadamente. Após esfriar por alguns minutos em 

temperatura ambiente, foi adicionado o antibiótico penicilina, na 

concentração de 0,3 g/L, e então, em frascos separados, 0,8 

g/L do agroquímico comercial Fipronil, 3 mL/L do Malathion e 

0,25g/L de Diazinon. Os agroquímicos foram previamente 
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filtrados utilizando-se filtros de 0,22 µm de diâmetro com o 

intuito de remover os contaminantes e impurezas. Os frascos 

contendo ágar-Sabouraud-dextrose, penicilina e os 

agroquímicos foram agitados manualmente durante um minuto 

para homogeneização dos componentes, e em seguida os 

meios foram vertidos em placas de Petri estéreis. Após a 

solidificação do meio, as placas foram armazenadas em 

refrigerador à temperatura de 4 °C durante 24 horas e, 

posteriormente, foram feitos os inóculos com os isolados 

fúngicos, com o auxílio de uma alça de platina (um ponto por 

placa). O controle negativo foi feito cultivando-se os isolados em 

meio ágar-Sabouraud-dextrose contendo apenas penicilina, 

sem os agroquímicos. Os experimentos foram realizados em 

triplicata e as placas foram mantidas à temperatura de 28 ± 2 

°C durante 10 dias. Ao final, avaliou-se o diâmetro da colônia 

fúngica em cada placa com o auxílio de uma régua milimetrada 

e foi feita a contagem do número de conídios produzidos por 

colônia em câmara de Neubauer ao microscópio óptico.  

Teste de viabilidade dos conídios produzidos nos 

meios de cultura contendo os agroquímicos: os conídios 

produzidos no meio ágar-Sabouraud-dextrose contendo 

Fipronil, Malathion e Diazinon passaram por uma diluição em 

série para atingir uma concentração de 1 × 107 conídios/mL-1. A 

partir das suspensões, foram inoculados 100 µL em placas de 

Petri contendo meio ágar-Sabouraud-dextrose e os 

agroquímicos em triplicata e posteriormente as placas foram 

incubadas por 18 horas (T = 28 ± 2 °C). Após o período de 

incubação, foi feito a contagem das colônias para cada placa, 

com 200-300 conídios viáveis ou não viáveis contados sob um 

microscópio óptico (ampliação de 400X). Para o teste de 
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viabilidade dos conídios, um grupo controle foi preparado pela 

cultura dos isolados em meio ágar-Sabouraud-dextrose 

contendo apenas penicilina, sem os agroquímicos.  

Classificação dos agroquímicos quanto à toxicidade 

sobre os isolados fúngicos: para a classificação dos 

agroquímicos quanto a toxicidade sobre os isolados fúngicos in 

vitro foi utilizado o modelo proposto por Alves (1998), seguindo 

a equação 1. 

 

𝑇 =
20(𝐶𝑉) + 80(𝐸𝑆𝑃) 

100
 

Equação 1. 

 

 Onde: T = valor corrigido do crescimento vegetativo e 

esporulação para classificação do produto; CV = porcentagem 

de crescimento vegetativo com relação à testemunha; ESP = 

porcentagem de esporulação com relação à testemunha.  

A partir do valor de T, os produtos químicos foram 

classificados como muito tóxico (0 a 30), tóxico (31 a 45), 

moderadamente tóxico (46 a 60) ou compatível (> 60).  

Análises estatísticas: Os dados foram analisados 

estatisticamente quanto à variância (ANOVA), seguido do teste 

de variação múltipla de Ducan, onde P < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise do crescimento vegetativo na presença dos 

agroquímicos 

As culturas dos dois isolados apresentaram aspectos 

fenotípicos característicos das espécies (Figura 1). B. 
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brongniartii evidenciou um aspecto farinoso de coloração creme 

claro na frente da colônia e uma pigmentação mais escura no 

verso. Já Paecilomyces sp. TP08 formou uma colônia de 

aspecto farinoso de coloração marrom claro na frente da colônia 

e uma pigmentação amarelada no verso. 

Para B. brongniartii não se observou redução do 

crescimento vegetativo nos meios com os agroquímicos. As 

médias de crescimento foram maiores nos meios contendo 

Fipronil, Malathion e Diazinon quando comparadas ao grupo 

controle, conforme conforme mostra a Tabela 1. 

Estes resultados diferiram dos obtidos para a espécie 

Beauveria bassiana em relação ao agroquímico Fipronil no 

trabalho de Rashid et al. (2012), onde foi testado o agroquímico 

em três concentrações, e houve redução do crescimento em 

todos os tratamentos.  

Para Paecilomyces sp. TP08, o aumento da média de 

crescimento das colônias pôde ser observado apenas nos 

ensaios contendo Fipronil. Nos demais ensaios com os 

agroquímicos Diazinon e Malathion foi constatada uma redução 

desse crescimento em relação ao grupo controle (Tabela 2). No 

entanto, a redução de crescimento observada em Diazinon não 

foi significativa, e apenas Malathion influenciou negativamente 

o crescimento vegetativo do isolado. 
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Figura 1. Aspecto macroscópico das colônias de Beauveria 
brongniartii (Frente: A1 e Verso: A2) e Paecilomyces sp. TP08 
(Frente: B1 e Verso: B2) (E1). Período de incubação 15 dias em 
meio ágar-Sabouraud-dextrose. 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Tabela 1. Efeito dos agroquímicos Fipronil, Malathion e Diazinon sobre o crescimento 
vegetativo (cm) de Beauveria brongniartii, baseado na porcentagem média ± EP.   

Tratamentos        Crescimento vegetativo 
(cm)        

Redução do crescimento 
vegetativo (%) 

Controle  0,96 ± 0,13 a 0,0 ± 0,0 a 

Fipronil 2,00 ± 0,06 b 0,0± 0,0 a 

Malathion 1,00 ± 0,22 a 0,0 ± 0,0 a 

Diazinon 2,50 ± 1,01 b 0,0 ± 0,0 a 
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*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de variação múltipla 
de Duncan (P<0,05). 

Fonte: Autora, 2021. 

 
Tabela 2. Efeito dos agroquímicos Fipronil, Malathion e Diazinon sobre o crescimento 
vegetativo (cm) de Paecilomyces sp. TP08, baseado na porcentagem média ± EP.   

Tratamentos        Crescimento vegetativo 
(cm)        

Redução do crescimento 
vegetativo (%) 

Controle  3,90 ± 0,22 a 0,0 ± 0,0 a 

Fipronil 7,30 ± 0,09 c 0,0 ± 0,0 a 

Malathion 2,10 ± 0,12 ab 1,80 ± 0,18 c 

Diazinon 3,70 ± 1,00 ab 0,20 ± 0,10 ab 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de variação 
múltipla de Duncan (P<0,05). 

Fonte: Autora, 2021. 

 

A inibição do crescimento vegetativo de um fungo por 
parte de um produto químico, não é, necessariamente, um 
indicativo de redução da sua esporulação ou viabilidade conidial 
(CAZORLA; MORENO, 2010). Desse modo, se uma colônia 
fúngica cresce pouco, mas produz muitos conídios, a taxa de 
disseminação da doença tende a ser maior do que a de uma 
colônia bem desenvolvida, porém com menor conidiogênese 
(MOINO JR.; ALVES, 1998). 

 

Análise da esporulação e viabilidade dos conídios na 

presença dos agroquímicos 

Os resultados expressos na Tabela 3 demonstraram que 

para B. brongniartii houve redução da esporulação em todos os 

ensaios com os agroquímicos, no entanto, apenas o 

agroquímico Malathion apresentou valores significativos, 

indicando, provavelmente, um nível de toxicidade maior. A 

viabilidade dos conídios também seguiu esse padrão redutivo, 



EFEITO FUNGITÓXICO DE AGROQUÍMICOS SOBRE FUNGOS 

ENTOMOPATOGÊNICOS USADOS NO BIOCONTROLE DA LAGARTA-

ROSCA AGROTIS IPSILON (HUFNAGEL, 1766) 

155 
 

tendo queda significativa apenas no tratamento contendo 

Malathion.  

Para Paecilomyces sp. TP08, diferente do ensaio com B. 

brongniartii, nos meios de cultura com Diazinon foi observado 

um aumento tanto na esporulação quanto na viabilidade dos 

conídios. Nos demais tratamentos, constatou-se um padrão 

semelhante ao de B. brongniartii, havendo uma diinuiçao 

significativa desses valores no meio de cultura contendo 

Malathion, e uma leve diminuição no tratamento com Fipronil. 

Apesar do crescimento vegetativo e da esporulação 

serem importantes para a colonização do hospedeiro e 

transmissão do fungo, a germinação deve ser igualmente 

considerada, pois os fungos entomopatogênicos infectam os 

insetos através da germinação dos conídios por contato. 

Havendo inibição da germinação dos conídios, é possível inferir 

que o fungo afetado não irá penetrar no hospedeiro e, por 

conseguinte, não ocorrerá o desenvolvimento da doença 

(MERTZ et al., 2010). 

Esses são parâmetros importantes na determinação dos 

valores de toxicidade, e os resultados preliminares indicaram 

uma provável compatibilidade de dois dos três agroquímicos 

testados para os isolados fúngicos. 
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Tabela 3. Efeito dos agroquímicos Fipronil, Malathion e Diazinon sobre a esporulação 
e viabilidade dos conídios (%) de Beauveria brongniartii e Paecilomyces sp. TP08. 

Tratamentos        Esporulação (1×108 
conídios/mL) 
(%) 

Viabilidade (1×108  
conídios/mL) 
(%) 

 Beauveria 
brongniartii 

Paecilomyces 
sp.    TP08 

Beauveria 
brongniartii 

Paecilomyces 
sp. TP08 

Controle 10.99 ± 0.08 a 10.36 ± 0.71 a 99,11 ± 0,65 a 95,01 ± 0,11 a 

Fipronil 10,48 ± 0,21 a 8,06 ± 1.03 b 95,01 ± 0,09 a 81,26 ± 0,25 a 

Malathion 4,50 ± 0,12 bc 5,81 ± 1.36 bc 53,13±0,14 bc 55,01 ± 0,30 b 

Diazinon 7,21 ± 0,21 b 10,59 ± 1.21 a 81,00 ± 1,06 b 97,09 ± 0,51 a 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de variação múltipla 
de Duncan (P<0,05). 

Fonte: Autora, 2021. 

 

Análise da toxicidade e compatibilidade dos 

agroquímicos com os fungos entomopatogênicos 

Os valores de toxicidade dos agroquímicos para os dois 

isolados fúngicos, estão descritos na Tabela 4. Os valores de T, 

tanto para B. brongniartii quanto para Paecilomyces sp. TP08, 

dos agroquímicos Fipronil e Diazinon foram compatíveis (T > 

60). Ao passo que, pelo baixo valor de T, Malathion foi 

classificado como moderadamente tóxico (46 < T < 60) e, 

portanto, incompatível para uso no manejo integrado de pragas. 

Quando o produto é compatível em condições 

laboratoriais, existem fortes evidências sobre a sua seletividade 

em condições de campo. Contudo, ressalta-se a importância da 

realização de experimentos em condições de semicampo e 

campo para se avaliar a eficácia dos fungos entomopatogênicos 
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quando associados com agroquímicos para o controle de 

insetos-praga (ALVES, 1998; RASHID et al., 2012). 

 
Tabela 4. Classificação dos agroquímicos Fipronil, Malathion e Diazinon quanto à 
toxicidade in vitro sobre Beauveria brongniartii e Paecilomyces sp. TP08. 

Tratamentos Valores de “T” Classificação* 

 Beauveria 
brongniartii 

Paecilomyces 
sp. TP08 

Beauveria 
brongniartii 

Paecilomyces 
sp. TP08 

Fipronil 90 86 Compatível Compatível 

Malathion 49 51 Incompatível Incompatível 

Diazinon 73 91 Compatível Compatível 

*Classificação em conformidade com Rossi-Zalaf et al., 2008. 

Fonte: Autora, 2021. 

 

CONCLUSÕES  

 

Beauveria brongniartii e Paecilomyces sp. TP08 

responderam de maneiras semelhantes na presença dos 

agroquímicos. Dois dos três agroquímicos testados, Fipronil e 

Diazinon, foram compatíveis com os fungos entomopatogênicos 

in vitro e se mostraram promissores para sua utilização no 

manejo integrado da lagarta-rosca (Agrotis ipsilon). Já o 

agroquímico Malathion foi considerado como incompatível com 

os isolados fúngicos, de acordo seus valores de T para as duas 

espécies. 

Esses resultados preliminares abrem espaço para novas 

pesquisas, com experimentos de campo, que avaliem a 

disseminação dos patógenos através da dispersão de insetos 

contaminados, e a permanência dos fungos nos hospedeiros 

naturais no ambiente com os agroquímicos Fipronil e Diazinon. 
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 Assim, será avaliado o potencial dos agroquímicos no 

manejo integrado de pragas juntamente com as espécies 

fúngicas testadas como alternativa no biocontrole de Agrotis 

ipsilon. 
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RESUMO: Pleurotus ostreatus é uma das espécies de 
cogumelos mais produzidas e comercializadas atualmente. São 
classificados como sapróbios primários por degradarem 
materiais lignocelulósicos e, nas últimas décadas, pesquisas 
vêm sendo realizadas com espécies do gênero, visando 
aprimorar e adaptar o cultivo em matéria orgânica reciclada, 
objetivando a otimização e diminuição dos custos de produção. 
Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento do micélio e frutificação de P. ostreatus var. 
florida em diferentes formulações com o bagaço de malte. Para 
avaliação da frutificação em bagaço de malte em conjunto com 
o coco verde reciclado como recipiente foram testados 7 
tratamentos. As formulações que evidenciaram capacidade de 
converter o substrato em biomassa fúngica saudável entre 26 e 
29 dias foram os tratamentos TC6 (bagaço de malte 
suplementado com borra de café e gesso agrícola), TC7 
(bagaço de malte e fibra de coco suplementado com borra de 



RESÍDUO DE MALTE CERVEJEIRO: UM SUBSTRATO ALTERNATIVO 
PARA PRODUÇÃO DO COGUMELO COMESTÍVEL Pleurotus ostreatus 

var. florida (JACQ.) P. KUMM.  

162 
 

café e gesso agrícola) e TC3 (bagaço de malte), 
respectivamente. O tratamento TC6 atingiu os melhores 
resultados em relação à eficiência biológica, rendimento e 
produtividade de 19,6 %, 103 % e 0,40, respectivamente, 
evidenciando o potencial produtivo do malte com a adição de 
suplementos adequados para equilibrar a relação C/N para a 
melhora de produtividade. Além disso, o coco verde reciclado 
mostrou-se viável como recipiente por favorecer 
enriquecimento nutricional e retenção de umidade. 
Palavras-chave: Basidyomicota. Resíduos cervejeiros. 

Cogumelos. Bagaço de malte. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Agaricomycetos do filo Basidiomycota são antigos 

conhecidos de muitas culturas por apresentarem uma estrutura 

macroscópica variável em forma, cor, tamanho e propriedades 

nutricionais e organolépticas. Por serem fungos filamentosos, 

muitas espécies de cogumelos como as do gênero Pleurotus 

possuem alta capacidade em degradar uma grande variedade 

de materiais lignocelulósicos e por isso são uma potente 

alternativa para a bioconversão de resíduos agroindustriais 

comuns em biomassa alimentar (SEKAN et al., 2019). 

A produção de cogumelos no Brasil ainda é modesta 

quando comparada a outros setores do agronegócio, contudo 

há uma forte propensão no mercado do contínuo aumento de 

consumidores que buscam produtos inseridos em uma 

economia mais circular, sustentável e com apelo nutricional. 

Ocorrendo também maior preferência por produtos que trazem 

atributos socioambientais por serem fabricados por pequenos 
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agricultores e grupos locais de maneira mais igualitária 

(GUADAGNINI, 2020). 

Esse nicho de produção se faz pertinente também 

quando é evidenciada a importância da investigação de novas 

formas de reutilizar e agregar valor aos subprodutos 

descartados por pequenas agroindústrias, importante para 

melhoria da gestão de resíduos sólidos urbanos. Já que muitas 

vezes os descartes são feitos de forma imprudente, 

contribuindo para a disseminação de vetores de doenças e 

diminuição do tempo de vida útil de aterros sanitários (SILVA et 

al., 2019). 

O setor cervejeiro está entre as principais indústrias 

geradoras de resíduos sólidos. E como obrigação legal, as 

micro cervejarias devem realizar um descarte adequado dos 

seus subprodutos. A classificação ABNT segundo a norma NBR 

10.004/04 indica que os resíduos cervejeiros não são perigosos 

por serem de origem orgânica e não inertes, destaca também 

elevadas concentrações de proteínas e fibras no bagaço de 

malte. O que potencializa o reaproveitamento desse composto 

em outros processos. Assim, a maioria das cervejarias 

destinam seus resíduos para a suplementação alimentar de 

animais, contudo este modelo não oferece retorno econômico 

atrativo fazendo-se necessário desenvolver novos tipos de 

destinações, mais rentáveis e adaptadas a cada região 

(MARSARIOLI, 2019). 

Portanto, visando baratear o processo de produção do 

Pleurotus ostratus var. florida, um cogumelo comercial 

conhecido como shimeji buscou-se a reutilização de resíduos 

descartados na região paraibana, utilizando o bagaço de malte 

em conjunto com a fibra de coco; borra do café e gesso agrícola 
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na composição de diferentes formulações para um cultivo 

acondicionado no mesocarpo do coco verde para avaliar 

também o uso de um recipiente de cultivo biodegradável. 

Assim, o principal objetivo do estudo foi avaliar o vigor micelial 

e a frutificação de P. ostreatus nos diferentes compostos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Genética Molecular e Biotecnologia Vegetal (L G M Biotec), 

Centro de Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Campus I, João Pessoa, Paraíba.  

 A matriz de P. ostreatus var. florida foi adquirida através da 

Empresa Fungicultura (http://www.fungicultura.wixsite.com.br). 

A linhagem está acondicionada sob refrigeração no L G M 

Biotec em meio de manutenção ágar-Sabouraud-dextrose 2 % 

(5 g/L de peptona de carne, 20 g/L de glicose, 5 g/L de peptona 

de caseína e 15 g/L de ágar bacteriológico). 

 As amostras foram repicadas para tubos de ensaio 

contendo meio ágar-Sabouraud-dextrose 2 %, onde as culturas 

foram mantidas à temperatura ambiente de 10 a 15  dias e, em 

seguida, sob refrigeração a 4 ºC, conforme metodologia 

descrita por Furlan et al. (1997). 

 Foram utilizados arroz, bagaço de malte, coco verde 

(endocarpo como recipiente), borra do café e gesso agrícola. 

Todos os substratos foram adquiridos no mercado local da 

região metropolitana de João Pessoa, conforme especificado 

na Tabela 01. 
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Tabela 01: Origens dos materiais orgânicos (substratos e 

suplementos). 

Substratos Origem 

Arroz Produto comercializado 

Bagaço de malte Laboratório de Química Orgânica 

Aplicada.  CBIOTEC/UFPB (João 

Pessoa - PB) 

Fibra de coco verde Barraca de coco da Região 

Metropolitana de João Pessoa 

Suplementos  

Pó de café Produto comercializado reutilizado 

(borra de café) 

Gesso agrícola Produto comercializado 

Recipiente para 

cultivo 

 

Coco verde – 

mesocarpo 

Barraca de coco da Região 

Metropolitana de João Pessoa 

 

Para o teste de frutificação foi utilizado o bagaço da 

cevada e a fibra do coco verde como aditivo. A borra de café e 

o gesso agrícola foram utilizados como suplementos. E como 

grupo controle foi utilizado arroz comercial com casca com e 

sem gesso agrícola como evidenciado na Tabela 2.  
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Tabela 02: Formulações para fungicultura de Pleurotus 

ostreatus var. florida. 

Tratamentos 

em coco verde 

reciclado (TC) 

Substratos/Proporções 

TC1 (Controle -) Arroz (100%)  

TC2 (Controle +) Arroz (98%) + Gesso agrícola (2%) 

TC3 Bagaço de malte (100%) 

TC4 Bagaço de malte (98%) + Gesso agrícola 

(2%) 

TC5 Bagaço de malte (98%) + Borra de café 

(2%) 

TC6 Bagaço de malte (96%) + Borra de café 

(2%) + Gesso agrícola (2%) 

TC7 Bagaço de malte (48%) + Borra de café 

(2%) + Gesso agrícola (2%) + Fibra de 

coco (48%) 

Fonte: Autores. 

 

Todos os substratos foram pesados, acondicionados no 

endocarpo da banda do coco verde, posteriormente colocados 

dentro de sacos plásticos e autoclavados a 121 ºC por 15 

minutos (Figura 1). Para inoculação foram utilizados discos (10 

mm) de micélio. Para todos os tratamentos foram realizadas 

três repetições. Após frutificação, os basídios foram colhidos 

quando apresentaram o máximo desenvolvimento, comprovado 
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pelo início do desenrolamento das margens do píleo, ocasião 

em que foi anotado o tempo decorrido para a colheita. Os cocos 

verdes reciclados/substratos foram submetidos às condições de 

frutificação por um período de 30 dias (15 dias de incubação e 

15 dias para frutificação), posteriormente os cogumelos obtidos 

foram pesados em balança eletrônica para cálculo do 

rendimento (peso fresco). Após a secagem em estufa com 

circulação de ar, temperatura de 80 ± 5 oC, por 24 h, foram 

pesados novamente, para obtenção do peso seco. A mesma 

técnica foi empregada para determinar o peso seco dos 

diferentes substratos antes do cultivo.  

Figura 1. Bagaço de malte acomodado em coco verde 

reciclado. A: Bagaço de malte em coco verde. B: Armazenagem 

em sacos plásticos. 

 
Fonte: Autores. 
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Os parâmetros produtivos avaliados foram o rendimento, 

eficiência biológica e produtividade: 

Rendimento: para determinação do rendimento (R %) do 

processo, foi utilizada a relação proposta por CHANG et al. 

(1981), que relaciona a massa úmida dos corpos frutíferos e a 

massa de substrato seco (Equação 01). 

 

R (%) = Massa úmida dos corpos frutíferos x100 

Massa de substrato seco 

Eq. 01 

  

Eficiência biológica: a eficiência biológica (EB %) do 

processo foi determinada pela relação, proposta por BISARIA 

et al. (1987), entre a massa dos corpos frutíferos secos e a 

massa de substrato seco (Equação 02). 

 

EB (%) = Massa de corpos frutíferos secos x100 

Massa de substrato seco 

Eq. 02 

  

Produtividade: a produtividade (Pr g/dia) do processo foi 

determinada segundo HOLTZ (2008). Consiste na relação entre 

a massa dos corpos frutíferos secos e o tempo total de cultivo 

(tempo desde a inoculação até o fluxo produtivo) (Equação 03). 

 

Pr [g.dia-1] = Massa de corpos frutíferos secos x100 

Tempo total de cultivo 

Eq. 03 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre todos os tratamentos, TC3; TC4; TC6 e TC7 

apresentaram colonização completa após 15 dias de incubação 

apresentando micélio de aspecto algodonoso revelando uma 

colonização vigorosa (Figura 2). 

 

Figura 2. Cocos verdes reciclados com substratos 

completamente colonizados pelo micélio de Pleurotus ostreatus 

var. florida após 15 dias. A: TC3 (Bagaço de malte). B: TC4 

(Bagaço de malte + Gesso Agrícola). C: TC6 (Bagaço de malte 

+ Borra de café + Gesso Agrícola). D:  TC7 (Bagaço de malte + 

Borra de café + Gesso Agrícola + Fibra de coco verde). 

 
Fonte: Autores. 
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O vigor/densidade do micélio evidenciado pelo 

crescimento do fungo é um parâmetro essencial para seleção 

do substrato para frutificação e produção de cogumelos. O 

bagaço de malte tem uma baixa relação carbono nitrogênio 

(13/1) e considerada quantidade de proteínas quando 

comparada a outros materiais lignocelulósicos comumente 

encontrados. Sendo considerado uma boa fonte de nitrogênio 

para o cultivo de cogumelos (Tabela 3). Assim, quando 

devidamente suplementado proporciona um micélio de alta 

densidade, compacto e de vigor acentuado evidenciando que 

esse substrato pode possuir potencial para produção de 

semente inóculo e frutificação de P. ostreatus var.florida. (M. M. 

MASSARDI., et al 2019). De acordo com Muller et al (2017) o 

bagaço de malte/cevada é um material predominantemente 

fibroso (70 % massa seca), proteico (15 a 25 % massa seca) e 

hemicelulósico principalmente por conta da casca da cevada, 

apresentando também em sua composição lipídios, minerais, 

vitaminas, aminoácidos e compostos fenólicos. 

Em trabalhos semelhantes como o de Naraian et al. 

(2016) quando os substratos suplementados eram ricos em N, 

a colonização era maior e mais densificada. Há um efeito 

positivo do nitrogênio (menor relação C/N) tanto na fase de 

crescimento vegetativo quanto na fase reprodutiva, tendo em 

vista que a constituição final do substrato pós-colheita é 

alterada pela remoção de nutrientes pelo micélio. Pois nesse 

processo, os macro elementos N, K e P diminuem no substrato 

restante porque são usados para o desenvolvimento de 

basídios/cogumelos (BELLETTINI et al., 2016). Isso demonstra 

a importância do uso de substratos selecionados, pois 
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dependendo da constituição nutricional do composto utilizado é 

possível haver alteração de teores de fibra, proteínas, vitaminas 

e bioativos nos corpos de frutificação obtidos na produção 

(GRIMM et al., 2018). 

 

Tabela 3. Composição química do bagaço de malte, em 

porcentagem da base seca. 

Componentes Teor (%) 

Celulose 15,99 ± 0,88 

Hemiceluloses, 

sendo: 

29,92 ± 1,60 

Xilana 25,22 ± 1,46 

Arabinana 4,71 ± 0,14 

Lignina, sendo: 20,80 ± 0,42 

Lignina insolúvel 17,78 ± 0,41 

Lignina solúvel 3,02 ± 0,01 

Proteínas 21,16 ± 0,6 

Extrativos 8,33 ± 0,76 

Cinzas 3,76 ± 0,05 

Fonte: (M. M. MASSARDI., et al 2020) 

 

Os tratamentos que apresentaram corpos de frutificação em 

menor tempo foram TC6 e TC7 (Figura 3). 
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Figura 3. Frutificação de Pleurotus ostreatus var. florida nos 

tratamentos TC3, TC6 e TC7 usando coco verde reciclado 

como recipiente para cultivo. A: Primeiros primórdios dos 

basidiomas - TC3 (Malte). B: Cogumelo adulto - TC6 (Malte + 

café + gesso agrícola). C: Cogumelo adulto - TC7 (Malte + fibra 

do coco + café + gesso agrícola). 

 
Fonte: Autores. 

 

A partir dos tratamentos que geraram basidiomas foi 

calculado o rendimento (%), a eficiência biológica (EB) (%) e a 

produtividade dos corpos de frutificação (Tabela 4). 

A eficiência biológica (EB) demonstra a adequação do 

substrato ao cultivo de uma espécie específica. Quanto maior 

os valores de EB, maior a adequação do substrato para o cultivo 

de determinada espécie de cogumelo. A formulação constituída 

apenas de bagaço de malte (TC3) apresentou maior EB (24,7 

%) mesmo apresentando um peso inferior de massa fresca 

quando comparado com o tratamento TC6. Mesmo com o 

crescimento vegetativo mais lento que os demais tratamentos 

com malte suplementado com gesso agrícola e café, esse 

resultado evidencia que o bagaço de malte é viável para a 

frutificação. Neste ensaio, a frutificação ocorreu entre o 
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substrato e a região do mesocarpo do coco verde utilizado 

como recipiente, onde continha fibra disponível para 

colonização (Figura 3A), demonstrando que o bagaço de malte 

necessita da suplementação com materiais coadjuvantes que 

forneçam um pequeno aumento da relação C/N e insumos 

como CaCO3 ou gesso agrícola para regulação do pH e 

fornecimento de micronutrientes. Ademais, também indica que 

o uso de um recipiente biodegradável como o coco verde para 

acomodar o substrato pode favorecer a produção fornecendo 

nutrientes extras e retenção de umidade, considerando que o 

endocarpo em conjunto com o epicarpo possui morfologia 

semelhante às árvores hospedeiras dos macrofungos em seu 

habitat natural (MARGARETTA et al., 2018). 

 

Tabela 04. Valores médios de produção (kg cogumelo fresco), 

rendimento (%), eficiência biológica (%) e produtividade (kg 

cogumelo/kg substrato) do cogumelo Pleurotus ostreatus var. 

florida cultivado em diferentes formulações com resíduo 

agroindustrial.  

Tratam

entos 

Produçã

o total 

(g/cogum

elo 

fresco) EB² (%) 

Rendiment

o (%) 

Produtivi

dade 

 

TC3 14,63 24,7 68 
0,37  

TC6 23,60 19,6 103 
0,40  

TC7 9,35 16,6 42 
0,32  

Teste F       12,0                 0,004 
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                 (p<0,06)          (p<0,01) 

CV%3        21,68                 7,22 
  

TC3: Malte; TC6: Malte + café + gesso agrícola; TC7: Malte + fibra de coco 

+ café + gesso agrícola. 2EB: Eficiência Biológica. 3Coeficiente de variação. 

Fonte: Autores. 

 

O maior rendimento e produtividade foram evidenciados 

no tratamento TC6 mesmo com valor médio de EB (19,6 %). O 

substrato a base de malte suplementado com gesso agrícola e 

café quando comparado às outras formulações gerou um maior 

número de conglomerados de primórdios (Figura 3B) aptos para 

se desenvolverem de forma rápida e gerar cogumelos adultos 

saudáveis. Os primórdios surgiram de forma homogênea no 

centro do endocarpo, evidenciando que a composição do 

substrato estava equilibrada para garantir a formação, 

desenvolvimento e maturação dos cogumelos. O gesso agrícola 

utilizado como suplemento a 2 % no tratamento é um 

subproduto da produção de ácido fosfórico comercializado 

como fertilizante de solos e desempenha papel fundamental de 

fornecer cálcio, micronutrientes e minerais importantes como 

fósforo, zinco, cobre e boro no composto destinado ao 

desenvolvimento de basidiomicetos (OLUSOLA; BANKOLE, 

2018). 

O tratamento TC7 [bagaço de malte (48 %) + fibra de 

coco (48 %) + borra de café (2 %) + gesso agrícola (2 %)] 

apresentou menor produtividade. A fibra de coco verde numa 

proporção de 48 % apesar de aumentar a relação C/N quando 

formulado com bagaço de malte para gerar basídios, pode 

reduzir a produtividade por ser um material predominante 
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lignocelulósico, como já discutido em tópicos anteriores. 

Rambey et al. (2018) observaram que o crescimento do micélio 

variou de 38 a 59,4 dias em tratamentos consistindo em 20 %, 

30 %, 40 % e 50 % de fibra de coco triturada. A maior velocidade 

de colonização ocorreu no tratamento com adição de fibra de 

coco a 20 % e 30 % do peso da serragem. Em consonância, os 

testes de Vetayasuporn (2007) revelaram que a produtividade 

de cogumelos diminuiu com o aumento da proporção da fibra 

de coco no substrato. A proporção mais adequada que garantiu 

maior EB foi de 25 % do peso total do substrato a base de 

serragem, gerando um EB de 109,8 %. Assim, proporções 

elevadas da fibra de coco verde podem inibir o crescimento 

micelial e o desenvolvimento do basidioma, devido ao excesso 

de dióxido de carbono. Além de requerer maior exigência 

metabólica do fungo para degradar a grande parcela 

lignocelulósica do material. 

O desenvolvimento de basidioma nos substratos 

formulados com o malte demonstrou que os grãos cervejeiros 

residuais possuem potencial para aplicação na fungicultura. 

Wang et al. (2001) utilizaram variedades de grãos de cevada 

residuais como substrato básico para o cultivo de uma linhagem 

comercial do cogumelo ostra e obtiveram maiores valores de 

EB (6, 9 %, 12,3 % e 11,2 %) nas três variedades de resíduos 

cervejeiros com farelo de trigo (50:50) do que no substrato 

controle composto por serragem e farelo de trigo que gerou 

eficiência biológica (EB) de 5,8%. Também constataram que o 

uso da cevada residual aumentou o teor de proteína nos 

basídios de 26,9-37,2 % para 41,5-53,3%. Por outro lado, 

Gregori et al. (2008) alcançaram melhores valores de EB em 

substratos com a menor proporção de resíduos cervejeiros 
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constituído de 10 % de grãos de cevada residual, 20 % de farelo 

de trigo, 68 % de serragem e 2 % de CaCO3. Dessa forma, as 

diferenças obtidas nesses estudos podem ser explicadas pelos 

diferentes procedimentos de fabricação de cerveja que 

influenciam a composição química do bagaço de malte ou pelo 

uso de diferentes linhagens fúngicas utilizadas. 

No presente estudo, dentre todas as formulações, o 

malte suplementado, pode ser recomendado para produção do 

inóculo e frutificação de P. ostreatus var. florida. Contudo, 

novas pesquisas são necessárias para avaliar o malte em 

diferentes proporções, suplementado ou não, avaliar também 

uso de outros tipos de resíduos cervejeiros como a levedura de 

cerveja almejando expandir o potencial de reaproveitamento na 

fungicultura.  

 Ademais, para uma real investigação do uso de um 

recipiente biodegradável como o coco verde reciclado são 

necessárias pesquisas adicionais com outros tipos de 

recipientes como garrafas, bandejas e sacos já comumente 

utilizados na produção de cogumelos.   

O maior benefício desse estudo é a possibilidade de 

reaproveitar os resíduos gerados em microcervejarias na região 

paraibana, o que pode proporcionar um ganho ambiental, mas 

também um ganho econômico, uma vez que não há custo com 

a destinação desses resíduos gerados e pode garantir 

alternativas sustentáveis relacionadas à difusão da fungicultura 

no estado da Paraíba. 
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CONCLUSÕES  

 

O bagaço de malte mostrou ter maior potencial como 

substrato base para a produção de semente/inóculo para P. 

ostreatus var. florida evidenciando o potencial de reutilização de 

resíduos cervejeiros. E a formulação ideal para melhor 

produtividade foi bagaço de malte suplementado com 2 % de 

café reciclado e 2 % de gesso agrícola.  

Ademais, o coco verde reciclado revelou ser um 

recipiente viável para o cultivo de cogumelos em conjunto com 

o bagaço de malte, por possivelmente favorecer a frutificação, 

através de enriquecimento nutricional e retenção de umidade. 

Contudo, para uma análise de viabilidade do cultivo de 

cogumelos reutilizando a banda do coco verde descartada são 

necessários futuros estudos comparativos utilizando outros 

recipientes de cultivo. 
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RESUMO: A mamona (Rincinus communis L.)  é uma 
oleaginosa que é usada para fins medicinais e industriais a 
décadas, por apresentar atividade frente à diversos patógenos, 
além de apresentar potencial na recuperação de solos 
impactados. As plantas medicinais são usadas a milhões de 
anos para combater diversas enfermidades e podem apresentar 
diversos compostos de interesse industrial. Dessa forma, esse 
trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 
usando as plataformas de base cientifica sobre as propriedades 
antimicrobianas e aplicações na indústria da R. communis, no 
período de 2015 a 2021.   A partir da revisão foi possível 
perceber que os diversos extratos obtidos do caule, raiz e 
folhas, assim como o óleo dessa planta é capaz de inibir vários 
microrganismos. Além disso, os extratos apresentam atividade 
larvicida frente a Anopheles stephensi, Aedes aegypti e 
Bactrocena zonata. Ainda, o óleo dessa planta demonstra 
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atividades como antioxidante, antiviral, anticâncer, antisséptico, 
acaricida e pode ser usado no tratamento de tuberculose, 
câncer, feridas e blefarite. Além disso, o óleo pode ser 
empregado para a produção de biodiesel, polímeros e sabão.  
Sendo assim, pode-se concluir que a mamona apresenta 
atividade antimicrobiana, além de apresentar um alto potencial 
para ser empregada em diversos processos industriais e no 
tratamento de algumas doenças.  
Palavras-chave: Planta. Solo impactado. Atividade 
antimicrobiana. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A R. communis é um arbusto com altura média 

aproximadamente de 2,5 metros, podendo alcançar 12 metros. 

Suas folhas são geralmente grandes, com coloração verde 

avermelhada, que pode variar em tonalidade em alguns 

cultivares, possuem entre 15 e 30 cm de largura, formato de 

palma com 5 a 11 lóbulos serrados (FONSECA; BLANCO, 

2014; FRIEDMAN et al., 2010). 

 De origem africana, hoje esta planta é cultivada em 

muitas regiões temperadas tropicais, subtropicais e quentes do 

mundo, especialmente em condições desfavoráveis como solos 

estéreis, secos e salgados (RIVAROLA et al., 2011; QIU et al., 

2010). Além disso, é popularmente conhecida como 

mamoneira, enxerida, carrapato, rícino, palma-de-Cristo, dentre 

outros (CARNEIRO, 2015). 

 Esta espécie mostra uma ampla diversidade fenotípica 

com variações nos hábitos de crescimento, cor das folhas, 

caule e sementes e teor de óleo (SAVY FILHO et al., 2007). A 
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mamona difere bastante quanto ao seu crescimento e 

aparência. Há variação no hábito de crescimento, cor da 

folhagem, caules, tamanho, cor da semente e do teor de óleo, 

de modo que as variedades geralmente têm pouca semelhança 

entre si (SALIHU et al., 2014). 

 A mamona é uma importante cultura oleaginosa, sendo 

utilizada pelas comunidades tradicionais devido às suas 

propriedades medicinais (RIBEIRO et al., 2016; SCARPA; 

GUERCI, 1982). Essa espécie pertence à família 

Euphorbiaceae e ao gênero Ricinus (OGUNNIYI, 2006; 

WEBSTER, 1994). As plantas medicinais são consideradas 

uma das armas mais usadas pela humanidade no tratamento 

de inúmeras enfermidades (MORAES; SANTANA, 2001).  

Além disso, esta oleaginosa tem um futuro promissor no 

setor industrial, devido ao seu alto teor de óleo nas sementes 

(GOKDOGAN et al., 2015). Conforme a literatura vem 

constatando, o óleo de mamona extraído de diferentes órgãos, 

principalmente, das sementes é uma importante matéria-prima, 

usada para fins não somente medicinais, mas também 

industriais, de cosméticos e fitorremediação (MUNTZ et al., 

2020; HE et al., 2020; SANTANA et al. 2018). Na área da 

fitorremediação a utilização da R. communis tem sido sugerida 

como uma boa alternativa, pois é um arbusto não comestível de 

natureza selvagem e cultivável, com uma importante aplicação 

da produção de óleo industrial (GRASSI et al., 2020; BAUDDH 

et al., 2015).    

As sementes apresentam teores de óleo de 46 % a 55%, 

cujo padrão comercial é de 45% (CHEAH et al., 2016). O óleo 

extraído da mamona possui majoritariamente (90%) em sua 
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composição o ácido ricinoleico, o qual possui um diferencial 

quando comparado aos outros triglicerídeos por possuir 

naturalmente grupos hidroxila em sua cadeia carbônica, 

podendo ser usado para biorrefinaria e outras aplicações 

industriais (MUBOFU, 2016; CHEAR et al., 2016; Gokdogan et al., 2015). 

 Estudos recentes mostraram que o óleo extraído de 

diferentes órgãos da mamona (folhas, caules e raízes) 

apresenta grande potencial na atividade antimicrobiana (EL-

NAGGAR et al., 2019; SANTOS et al. 2018; VALERA et al., 

2015). A atividade antimicrobiana de extratos de R. communis 

é uma das atividades mais estudadas desta planta. Os extratos 

vegetais, especialmente seu extrato de folhas, foram relatados 

como tendo atividade antimicrobiana contra diferentes 

microrganismos, no entanto, ainda não foram identificados 

compostos puros responsáveis por essa atividade (RIBEIRO et 

al. 2016; SONI; DHIMAN, 2017; SANTOS et al. 2018). Essa 

planta tem sido sendo usada como laxante, fungicida, anti-

oxidante, anti-temático, anti-úlcera, curador de feridas 

(PALANIVELU et al., 2015). 

 A mamona vem sendo gradativamente estudada em 

diversas áreas de pesquisa. Dessa forma, esse estudo teve o 

propósito de realizar uma revisão bibliográfica sobre a R. 

communis e sua aplicabilidade na área de saúde, indústria e 

fitorremediação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho é um estudo de revisão bibliográfica de 

cunho qualitativo descritivo desenvolvido sobre aplicações do 
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óleo extraído de diferentes órgãos (folhas, caules e raízes) da 

mamona (R. communis) para fins medicinais, industriais e 

fitorremediação. 

A busca de informações sobre as propriedades da 

mamona foi realizada na base do levantamento bibliográfico a 

partir dos artigos científicos utilizando a plataforma National 

Center of Biotechnology Information (NCBI), Google acadêmico 

e Scielo (Scientific Electronic Library Online) publicados no 

período entre 2015 e 2020 utilizando como palavras chaves: 

atividade antimicrobiana de R. communis, aplicações da 

mamona, óleo de mamona. 

Como critério de inclusão de trabalhos científicos nesta 

pesquisa foram admitidos artigos publicados nos últimos cinco 

anos, no idioma preferencialmente de inglês e português, que 

abordassem estudos evidenciando a atividade antimicrobiana 

da mamona, bem como outras aplicações do óleo e extratos da 

mamona. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTIVIRAL 

 

 A incorporação do óleo de R. communis a diversos 

produtos e processos com a finalidade de obter ação 

antimicrobiana contra microrganismos patogênicos tem 

crescido gradativamente. 

 O estudo conduzido por Soni e Dhiman (2017) objetivou 

na produção de nanopartículas de prata a partir do extrato 

aquoso de folhas da R. communis, no qual foi possivel observar 
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a atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa.  

 A incorporação do óleo da mamona em filme comestível 

de alginato exibiu um efeito inibitório significativo contra 

bactérias Gram-positivas como S.  aureus e Bacillus subtilis, 

logo esse filme comestível pode ser usado em embalagens 

comestíveis devido à sua melhoria térmica, mecânica e 

propriedades antibacterianas (AZIZ; SALAMA; SABAA, 2018). 

 O estudo desenvolvido por Salles et al. (2015) analisou 

a atividade antimicrobiana de soluções de limpeza de próteses 

totais com base em hipoclorito de sódio e R. communis. Esse 

estudo envolveu uma amostra de 64 usuários de próteses 

superiores, os quais foram instruídos escovar suas próteses 

três vezes ao dia e a embebê-las (20 min / dia) nas soluções: 

SH1: hipoclorito de sódio 0,25%; SH2: hipoclorito de sódio a 

0,5%; RC: 10% de óleo de R. communis; e C: solução salina 

0,85% (controle). Os resultados mostraram que as soluções 

SH1, SH2 e RC apresentam atividade antimicrobiana frente a 

Streptococcus mutans, já contra Candida spp., as soluções óleo 

de mamona e hipoclorito de sódio SH1 mostraram efeito 

semelhante, enquanto SH2 apresentou atividade superior. As 

soluções de hipoclorito de sódio SH1 e SH2 mostraram ação 

antimicrobiana contra microrganismos gram-negativos. 

 Park et al. (2020) realizou a síntese de éster vanílico de 

ácido ricinoléico e avaliou sua atividade antioxidante e 

antibacteriana. O ácido ricinoléico éster vanílico (RAVE) 

mostrou uma forte atividade antioxidante em vários solventes 

orgânicos. Foi observado ação inibitória frente a bactérias 

gram-negativas (Alcaligenes faecalis, Pseudomonas 
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fluorescens) e gram-positivas (Bacillus subtilis, Bacillus 

coagulans). A medição do potencial zeta, o teste de liberação 

da membrana e a microscopia fluorescente mostraram que o 

RAVE se inseriu na membrana da célula bacteriana, alterou a 

permeabilidade da membrana e induziu a morte celular. Dessa 

maneira, pode-se dizer que RAVE é um novo composto 

multifuncional com atividade antioxidante e antibacteriana, 

portanto, pode ser empregado como um material funcional nas 

indústrias. 

 Os 1- O- alquilgliceróis (AKGs) são lípidos de éter 

bioativos presentes nas células e fluidos do corpo. Um estudo 

conduzido por Pemha et al. (2020) objetivou na síntese e 

avaliação biológica de quatro novos 1- O- alquilgliceróis 

derivados de ácido ricinoléico. Dentre os 4 AKGs analisados, a 

amostra AKG 11 mostrou atividade antimicrobiana frente a 

diversos microrganismos, as atividades foram determinadas a 

partir da concentração inibitória mínima (MIC) em µg / mL, para 

Citrobacter freundii (156,25), as 3 cepas de Escherichia coli 

(39,06), (156,25), (19,53), Shigella dysenteriae (156,25), 

Salmonalla typhi (19,53), B. cereus (19,53), S. aureus (156,25), 

Streptococcus Faecalis (78,12), C. albicans (39,06), C. globrata 

(19,53). É evidente que 1- O- alquilgliceróis sintetizados de 

forma não natural derivado do ácido ricinoléico podem ser 

explorados como uma nova fonte de drogas e podem ser 

usados em diversas preparações de importância farmacêutica. 

 O óleo de R. communis pode ser usado para a produção 

de bionanocompósitos com atividade antimicrobiana. Nos 

achados de Díez-Pascual et al. (2015) os bionanocompósitos 

para cicatrização de feridas baseados em filmes poliméricos de 
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óleo de rícino reforçados com nanopartículas de ZnO 

modificadas com quitosana apresentam ação antibacteriana 

para S. aureus e Micrococcus luteus foi mais forte do que para 

Escherichia coli. Os dados de viabilidade celular revelaram que 

os compósitos com carga de CS-ZnO ≤ 5,0% em peso não 

apresentam efeitos tóxicos contra o fibroblasto dérmico 

humano. 

 Os extratos de R. communis estudados por Santos et al. 

(2018) mostraram atividade antimicrobiana, sendo que o extrato 

etanólico das folhas apresentou atividade contra P. aeruginosa 

(500 μgmL−1) e Salmonella choleraesuis (500 μg mL−1) e C. 

albicans (500 μgmL−1). O extrato etanólico das raízes foi eficaz 

contra P. aeruginosa (500 μgmL−1) e C. albicans (500 μgmL −1), 

enquanto o extrato etanólico do caule mostrou atividade 

antibacteriana contra P. aeruginosa (500 μgmL − 1). Além disso, 

o extrato das folhas feito com acetato de etila mostrou atividade 

antibacteriana contra S. aureus (500 μgmL−1) e o extrato 

hexano das raízes contra B. subtilis (500 μgmL-1). 

 Na atualidade, existem diversos estudos que buscam 

desenvolver um tratamento contra Mycobacterium tuberculosis, 

um desses estudos é o de Sato et al. (2019) que visou avaliar 

um carreador lipídico nanoestruturado à base de óleo de rícino 

carregado com complexo de cobre (II) para aumentar a baixa 

solubilidade em água de compostos antimicrobianos, 

melhorando suas propriedades biológicas e atividade 

antimicrobiana frente a esta bactéria. A partir dos ensaios 

realizados nesse estudo percebeu-se que formulação analisada 

mostrou a maior atividade antimicrobiana frente a 

Mycobacterium tuberculosis do que os complexos livres. Além 
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disso, os ensaios biológicos in vivo da formulação com óleo de 

rícino demonstraram sua toxicidade reduzida. Esses dados 

sugerem que os carreadores de lipídios nanoestruturados 

podem otimizar o tratamento da tuberculose. 

 O ácido undecilênico extraído a partir do óleo da 
mamona foi estudado por Marinho et al. (2018) como potencial 
antisséptico em cães. O trabalho utilizou um protótipo de esteira 
que foi fabricada com a resina da mamona e coberta com tapete 
adesivo impregnado com o ácido. O estudo utilizou uma 
amostra de 54 cães e a partir dos experimentos feitos foi 
possível notar que em 81,5%, 14,8% e 3,7% dos animais 
apresentaram redução, ausência de variação e aumento da 
população microbiana, respectivamente. Nos cães que 
apresentaram redução da carga microbiana houve redução da 
população microbiana em 95,65% mostrando ação antisséptica 
do ácido undecilênico.  
 Segundo um estudo conduzido por Elkousy et al. (2021) 
extratos foliares da mamona apresentam atividade antiviral 
contra vírus Coxsackie B tipo 4 (COXB4), vírus herpes simplex 
tipo 1 (HSV1) e vírus da hepatite A (HAV). Foram usadas 
culturas de células Vero para testar a atividade antiviral anti-
replicativa, protetora e anti-infecciosa. Os extratos metanoicos 
apresentaram alta atividade anti-replicativa contra HAV 
especialmente metanol e frações de cloreto de metileno e 
atividade moderada contra COXB4; butanol > cloreto de 
metileno e acetato de etilo > metanol. Todos os extratos 
apresentaram atividade protetora contra o HAV, especialmente 
o extrato de butanol. 
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APLICAÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS DE SÁUDE 

  

Estudos demostram que a mamona pode ser aplicada 

em diversos setores da saúde devido a sua ação larvicida, 

acaricida, antioxidante, além do potencial de ser empregado em 

diversos tratamentos tais como blefarite, câncer e atividade 

antiviral. 

Segundo Waris et al. (2020) o extrato foliar da R. 

communis apresenta atividade larvicida no qual a mortalidade 

do Aedes aegypti foi registrada após 12, 24, 36 e 48 horas com 

concentração letal CL50 de 106,24 ppm e CL90 de 175,73 ppm. 

As nanopartículas de prata sintetizados a partir do extrato foliar 

da mamona também apresentaram atividade larvicida, com 

concentração letal CL50 e CL90 de 46,22 e 85,30 ppm, 

respectivamente. Esse e outros estudos mostram que os 

extratos vegetais e nanopartículas sintetizadas são excelentes 

alternativas aos pesticidas químicos perigosos.  

Um estudo conduzido por Soni e Dhiman (2017) 

apontam que o uso do extrato aquoso de folhas da mamona 

apresenta atividade larvicida no qual as larvas Anopheles 

stephensi foram encontradas mais suscetíveis do que as larvas 

de Aedes aegypti. Enquanto, Rampadarath e Puchooa (2016) 

relataram o melhor efeito larvicida contra Bactrocera zonata dos 

extratos de mamona em solventes polares de folhas maduras e 

de pericarpos imaturos com 93,3% e 100,0% de mortalidade 

após 72 h.  

 Atividade antioxidante é uma das atividades que vem 
sendo bastante estudada, e no caso dos extratos de mamona 
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se destacam os estudos de Soni e Dihman (2017) e Santos et 
al. (2018). Segundo Soni e Dhiman (2017) as nanopartículas de 
prata sintetizadas com o extrato aquoso de folhas de mamona 
apresentou atividade antioxidante.   Santos et al. (2018) aponta 
alta atividade antioxidante do extrato de raiz da mamona obtido 
com etanol, apresentando a concentração de compostos 
fenólicos de 135,06 ± 1,69 mg de GAE/g de extrato. 

A busca por moléculas bioativas aumentou muito nas 
últimas décadas uma vez que tratamento alternativos tem sido 
alvo de diversas pesquisas. O estudo feito por Muntz et al. 
(2020) afirma que a aplicação tópica de óleo de mamona 
promoveu melhorias significativas nos sinais e sintomas da 
superfície ocular em pacientes com blefarite. O perfil 
terapêutico favorável sugere que o óleo de mamona se mostra 
promissor como um tratamento potencial para a blefarite. 
Jahangirian et al. (2020) aponta que o ácido ricinoleílico 
hidroxâmico sintetizado a partir de óleo de mamona e 
hidroxilamina demostra forte atividade anticâncer contra células 
de glioblastoma e melanoma a uma concentração tão baixa 
quanto 1 μg / mL, enquanto não demonstrou toxicidade contra 
células HDF.  
 Os achados do estudo de Díez-Pascual et al. (2015) 
demonstram bionanocompostos para cicatrização de feridas 
baseados em filmes poliméricos de óleo de rícino reforçados 
com nanopartículas de ZnO modificadas com quitosana. O 
estudo de cicatrização in vivo demonstrou que feridas tratadas 
com óleo de rícino/CS-ZnO cicatrizaram muito mais rápido do 
que feridas cobertas com CO e gaze, e apresentaram maior 
conteúdo e melhor alinhamento de colágeno, uma vez que o 
nanocompósito pode promover reepitelização e deposição de 
colágeno. Estes novos bionanocompostos especialmente 
aqueles com teor de nanopartículas ≤ 5,0% em peso, mostram 
uma combinação ideal de permeabilidade à água e oxigênio, 
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biodegradabilidade, elasticidade, flexibilidade, força e atividade 
antibacteriana, eles são baratos, não tóxicos e ambientalmente 
corretos, e seu procedimento de fabricação é simples, versátil 
e escalonável. Portanto, eles são muito promissores para uso 
em aplicações biomédicas, particularmente como materiais 
para cicatrização de feridas 
 O óleo da mamona pode ser também uma alternativa 
para substituir os acaricidas químicos. Um estudo conduzido 
por Queíroz et al. (2020) visou analisar a atividade acaricida 
frente a Rhipicephalus microplus (carrapato-do-boi) de 
compostos voláteis dos óleos essenciais de 1,8-cineol, citral e 
eugenol e do óleo a mamona. As maiores taxas de inibição 
reprodutiva de R. microplus para os compostos testados foram 
obtidas para o óleo de mamona com 30,2% e o para 1,8-cineol 
de 29,0%. Esses achados destacam o potencial do óleo de 
mamona como alternativa para o manejo de carrapatos 
bovinos, pois seus efeitos citotóxicos podem reduzir sua 
reprodução. 
 Os poliuretanos são os polímeros sintéticos mais comuns 
usados em para vários dispositivos e implantes médicos.  No 
estudo desenvolvido por Tan et al. (2018) foi enfatizado a 
síntese de novos poliuretanos de baixo custo levando como 
base óleo de mamona e glicerol para aplicações biomédicas, 
sendo assim, os ensaios se mostraram promissores como o de 
azul de alamar em que se analisou a atividade metabólica das 
células, indicou que o poliuretanos à base de óleo de mamona 
e suas variantes contendo glicerol não são tóxicas para as 
células, mostrando que o bio-poliuretanos a base de óleo de 
mamona e glicerol são promissores para aplicações 
biomédicas. 
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APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

 

 Na indústria a mamona tem sido empregada em diversos 

processos, como na produção de sabão, de biodiesel e na 

indústria sucroalcooleira. 

 O sabão feito a partir do óleo da mamona pode ser usado 

como inibidor de corrosão em fluido salino, a partir das análises 

de polarização linear que comprovaram a ação inibitória à 

corrosão do aço em meio salino, dado que ocorreu decréscimo 

da corrente de corrosão e deslocamento do potencial de 

corrosão para valores mais positivos, alcançando 89,6% de 

eficácia para uma concentração de óleo da mamona 

saponificado de 0,1 M (SANTANA et al. 2018). 

  Queiroz et al. (2017) apontam o potencial do óleo da 

mamona para a produção de biodiesel com o cultivo irrigado 

com esgoto doméstico foi possível detectar um teor de 46-70% 

de óleo contido nas sementes. Gokdogan et al. (2015) 

produziram biodiesel a partir óleo de R. communis usando 

hidróxido de sódio (NaOH) e metanol (CH3OH) pelo método de 

transesterificação em duas etapas. 

 No estudo de Uscátegui et al. (2016) foram analisados os 

poliuretanos (PUs) produzidos na base de óleo de rícino 

modificado e policaprolactona (PCL) com relação a sua 

degradação microbiana, citotoxicidade e atividade 

antibacteriana. Foram utilizados óleo de rícino quimicamente 

modificado e não modificado, PCL e diisocianato de isoforona 

em uma proporção de 1: 1 de NCO / OH. Os PUs derivados de 

óleo de mamona modificado (P0 e P1) apresentam 
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propriedades mecânicas superiores aos PUs obtidos a partir de 

óleo de mamona não modificado (CO). A viabilidade de 

fibroblastos de camundongo L-929 em contato com polímeros 

foi superior a 70%. Uma avaliação das células NIH / 3T3 em 

contato indireto com PUs revelou produtos de degradação não 

tóxicos.  

 Nas indústrias sucroalcooleiras a incorporação de 

poliquigerm um composto derivado do óleo da mamona, 

apresenta efeito contra Leuconostoc mesenteroides. O 

poliquilgerm foi testado nas concentrações de 0,2, 1,0 e 2,0% 

frente a L. mesenteroides uma das principais contaminantes na 

indústria sucroalcooleira, que promove aumento da viscosidade 

dos produtos. A concentração de 1,0% de poliquilgerm 

promoveram uma diminuição de 20,56% da viscosidade, e a 

inibição do crescimento bacteriano foi observada após 20h em 

contato com 1,0 e 0,2% desse composto (MESSETTI et al., 

2020). 

APLICAÇÃO NA FITORREMEDIAÇÂO E CONTROLE DE 

PRAGAS 

 

 O uso de mamona nos processos de fitorremediação foi 

analisado nos estudos de Bursztyn-Fuentes et al. (2018) e 

Wang et al. (2016). 

Wang et al. (2018) aponta a mamona como um bom 

candidato para fitorremediação e produção de combustível em 

solos contaminados com Cd e Zn, já que essa planta 

apresentou bom crescimento e alta biomassa, mostrando uma 

alta tolerância aos contaminantes expostos. Os dados mostram 
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que Zn foi acumulado principalmente nas brotações da planta, 

enquanto Cd e Cu foram acumulados principalmente nas 

raízes. Outro estudo, conduzido por He et al. (2020) afirma que 

R. communis possui um potencial fitorremediador em solos 

contaminados por Cd e Zn, uma vez que as concentrações 

máximas desses metais pesados foram observadas nas raízes, 

indicando que essa parte da planta tem um papel significativo 

no acúmulo desses metais.  

Poe outro lado, Bursztyn-Fuentes et al. (2018) usaram a 

mamona em uma fitoextração assistida em estufa no qual o 

tratamento químico usando o ácido cítrico a 60mM aumentou a 

extração de Cr, Cu e Pb Já o estudo de Grassi et al., (2020) 

aponta o potencial de cultivares de mamona frente a 

fitorremediação de Zn por diversas partes dessa planta.  

 O óleo de rícino pode ser usado ainda para sintetizar 

poliuretanos biodegradáveis (CO-PU) e usados para obtenção 

de um novo tipo de nanoemulsão de avermectina (AVM) que é 

um biopesticida de baixa toxidade e alta atividade, mas pode 

ser facilmente degradado pela luz ultravioleta (ZHANG et al., 

2017). 

 

CONCLUSÃO 

 
 Os estudos analisados nesse trabalho expressam o 

potencial conferido ao óleo e extratos da Ricinus communis L., 

com relação a sua atividade antimicrobiana frente a diversos 

microrganismos patogênicos, atividade larvicida, antioxidante, 

antiviral, anticâncer, antisséptica e acaricida. Além disso, os 
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estudos apontam o potencial em seu emprego no tratamento da 

tuberculose, câncer, feridas e blefarite. Devido à alta 

concentração de óleo a mamona favorece a sua aplicação na 

produção de biodiesel, polímeros, sabão e em outros 

biprocessos. Além disso, essa planta apresenta um alto 

potencial de fitorremediação podendo ser empregada na 

descontaminação de solos impactados por diversos compostos. 
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RESUMO: Os resíduos sólidos oriundos da atividade 
agropecuária externam impactos ambientais, devido ao elevado 
percentual de material orgânico em sua composição. Por esse 
motivo um biodigestor sertanejo foi instalado na agroindústria 
Bolo das Oliveiras, sertão paraibano. Este trabalho buscou a 
maximização da produção de biogás, advindo de um 
biodigestor. A investigação ocorreu entre setembro de 2020 a 
fevereiro de 2021. O biodigestor foi alimentado de forma 
contínua, com tempo de retenção hidráulica de 45 dias e em 
duas fases. Na primeira, o equipamento foi abastecido com 100 
kg de dejetos bovinos diluídos em 200 litros de água salobra. 
Na segunda, foram utilizados 150 kg de esterco diluídos em 150 
litros de água salobra. As análises físico-químicas do afluente, 
efluentes e do biogás foram realizadas quinzenalmente. Os 
resultados mostram que houve incompleta digestão da massa 
orgânica nas duas fases, sendo recomendada a instalação de 
sistema de pré e pós-tratamento. O biogás indicou chama de 
boa qualidade durante todo o estudo. No entanto, a fase 2 se 
destacou quanto ao percentual de metano na mistura gasosa. 
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Com o uso do biogás obtido pelo biodigestor, observou-se que 
a renda das famílias associadas a agroindústria, elevou-se com 
a redução de custos na compra do gás de cozinha. Portanto, 
essa tecnologia social, favoreceu a comunidade e agregou valor 
aos dejetos que eram descartados no meio ambiente. 
PALAVRAS-CHAVE: Biodigestor sertanejo. Energia térmica. 

Viabilidade econômica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A agropecuária caracteriza-se, dentre outros fatores, 

pela grande quantidade de resíduos sólidos orgânicos gerados, 

e sua disponibilidade permite que sejam utilizados para fins 

energéticos (VINZELJ et al., 2020). Os incentivos fiscais, e lucro 

rápido no setor, contribuem para intensificar o aumento da 

quantidade de dejetos, gerando problemas de ordem sanitária, 

provocada pelos microrganismos patogênicos e 

macronutrientes como fósforo, potássio e nitrogênio presentes 

no material orgânico, e ambiental, contribuindo para a 

contaminação do solo, água e ar (STURMER et al., 2021).  

Segundo Rattanaphan, Rungrotmongkol e Kongsune 

(2020), vários são os métodos que podem ser utilizados para o 

tratamento da biomassa. Dentre eles, a biodigestão anaeróbia 

se resume em uma técnica eficiente, isso porque permite a 

obtenção de dois produtos, biogás e biofertilizante (MISROL et 

al., 2021). Além de atenuar os problemas associados ao 

descarte in natura desses resíduos, esse tratamento possibilita 

também, renda extra com a venda dos “créditos de carbono” 

(VINZELJ et al., 2020).   
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Os biodigestores são equipamentos empregados para 

impulsionar a digestão anaeróbica e o confinamento do biogás, 

os quais salientam uma repartição isolada que não permite a 

existência de oxigênio no seu interior (DITTMER; KRUMPEL; 

LEMMER, 2021). Sendo que os mesmos aparecem como uma 

opção para pequenos, médios e grandes produtores rurais, 

assim como para agroindústrias que carecem de uma grande 

quantidade de lenha e/ou gás GLP (STURMER et al., 2021).  

Um exemplo disso é a agroindústria Bolo das Oliveiras, 

onde se encontra instalado um biodigestor sertanejo de 14,8 

metros cúbicos. Onde segundo os administradores, o consumo 

mensal de 14 botijões de gás de cozinha era considerado o 

principal gargalo econômico para a manutenção do 

empreendimento. Diante dessa realidade, trabalhos de 

extensão e iniciação científica junto à Universidade Federal de 

Campina Grande e ao Parque Tecnológico da Paraíba foram 

desenvolvidos, no local, na tentativa de tornar a agroindústria 

um empreendimento rentável.  

Os estudos mostraram que seria possível a implantação 

de um biodigestor no empreendimento, devido a grande 

quantidade de biomassa bovina disponível na região. 

Atendendo a necessidade parcial de energia térmica local e 

reduzindo a carga orgânica dos dejetos bovinos. Desta forma, 

esse trabalho buscou otimizar a cogeração de energia térmica 

advindo do biodigestor sertanejo implantado na agroindústria 

Bolo das Oliveiras/PB, sendo o mesmo reservado à utilização 

nos fogões adaptados para o funcionamento com gás metano 

proveniente do biodigestor sertanejo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida na comunidade rural Várzea 

Comprida dos Oliveiras, especificamente na Agroindústria Bolo 

das Oliveiras, localizada no município de Pombal no estado da 

Paraíba, Brasil. A cidade caracteriza-se por ter uma economia 

dependente do setor agrícola e do comércio local, assim como 

de algumas fábricas e laticínios instalados na cidade (IBGE, 

2020). 

A investigação ocorreu entre 29 de setembro de 2020 a 

02 de fevereiro de 2021, totalizando 127 dias em meio às 

condições climáticas da região, onde de acordo com Ribeiro 

Filho et al. (2017), qualifica-se como sendo clima semiárido 

quente e seco e com precipitação pluviométrica média anual de 

749,00 mm. As coordenadas geográficas do local de realização 

do experimento são dadas em Graus, Minutos e Segundos: 

Longitude 37°51’46,86” Oeste e Latitude 6°45’24,19” Sul 

(Figura 1). Essas coordenadas foram obtidas a partir de um 

dispositivo móvel de navegação via satélite, Global Positioning 

System – GPS (Garmin, 010-01199-10).  

 

Figura 1. Localização da agroindústria Bolo das Oliveiras, 

Pombal, PB, Brasil (1); Agroindústria Bolo das Oliveiras (2); 

Biodigestor implantado na agroindústria (3). 
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Fonte: Google Earth (2021). 

A agroindústria Bolo das Oliveiras, de acordo com o 

relato das responsáveis, associadas, utilizava 14 botijões de 

gás GLP (P – 13) por mês na produção de massas. 

Proporcionando maiores gastos no processo produtivo, menos 

lucro aos associados e geração de gases poluentes para a 

atmosfera.  

O biodigestor sertanejo surgiu como uma alternativa para 

a agroindústria devido a sua necessidade iminente de redução 

de custos, associado à disponibilidade em grande quantidade 

de matéria orgânica de origem bovina, na própria comunidade 

rural. Onde os estudos de viabilidade de implantação do 

biodigestor, realizados por pesquisadores da Universidade 

Federal de Campina Grande e do Parque Tecnológico da 

Paraíba, para a geração de energia térmica se mostraram 

satisfatórios.  

O biodigestor sertanejo possui capacidade de tratamento 

para 14,8m³ de biomassa. Sendo composto pelas seguintes 

estruturas: adaptador de pressão (I), gasômetro (II), tanque de 

digestão anaeróbio (III), caixa de abastecimento (IV), caixa de 

descarga (V) e sistema de purificação do biogás (VI) (Figura 2). 
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Figura 2. Corte longitudinal do biodigestor sertanejo e sistema 

de purificação do biogás. 

 
Fonte: Própria. 2021 

 

O sistema de purificação do biogás (VI), adaptado da 

literatura, tem como objetivo retirar do composto gasoso 

produzido durante o experimento, gases indesejáveis como a 

NH3, H2S e CO2. Elevando o poder calorífico do biogás e 

limitando a formação de subprodutos com a futura combustão 

do metano como, por exemplo: óxidos de enxofre (SOx) 

(GONZÁLEZ-CORTÉS et al., 2021). Os filtros foram 

construídos com material reciclado, tubos de PVC, registros e 

adaptadores de volume.  

Seguindo as recomendações de Hartung et al. (2020), no 

primeiro filtro (A) foi introduzido hidróxido de sódio (NaOH) com 

o objetivo de retirar parte do dióxido de carbono (CO2); o 

segundo (B) foi preenchido com palha de aço, material esse que 

reage com o gás sulfídrico (H2S) presente em menor proporção 

no biogás; e no terceiro filtro (C) foi colocado água proveniente 

do sistema de tratamento de águas residuais da agroindústria, 
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e que tem por finalidade retirar outros gases presentes na 

mistura gasosa além de servir como um corta chamas, caso aja 

refluxo de chama dos fornos.  

O acompanhamento da pesquisa ocorreu em duas 

etapas adotando-se dois tipos de diluição ao resíduo bovino. O 

primeiro tipo de diluição, 2:1, adotado foi recomendado pelo 

manual técnico de construção do biodigestor rural (JÚNIOR, 

2017), tendo como justificativa o perfeito funcionamento 

hidráulico do equipamento. O segundo tipo de diluição, 1:1, é 

recomendado pela literatura quando a biomassa utilizada no 

processo é o esterco bovino (BLAZQUEZ et al., 2021). 

O tanque de digestão foi alimentado, em ambas as fases, 

de forma contínua e padronizado com um volume diário de 

0,3m³ de biomassa, esterco diluído em água proveniente de um 

poço artesiano da agroindústria. O Tempo de Retenção 

Hidráulica (TRH) adotado, nas duas fases, foi de 45 dias, devido 

ao volume do tanque de digestão e a quantidade de 

excrementos que poderia ser coletada. As análises físico-

químicas dos resíduos foram feitas, em 5 repetições, de acordo 

com as orientações de Baird et al. (2017).  

Na primeira fase, com o tanque de digestão já 

preenchido com biomassa 2:1, a alimentação do equipamento 

foi feita com aproximadamente 100 kg de biomassa bovina, 

gerados por 10 animais em fase de lactação, coletada na 

comunidade rural, local da agroindústria, acrescidos a 200 litros 

de água.  As coletas do afluente, dos efluentes e do biogás 

foram realizadas, a cada 15 dias, sendo finalizadas no 60° dia 

de inspeção. As coletas ocorreram da seguinte forma: 
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29/09/2020 (1a coleta), 13/10/2020 (2a coleta), 27/10/2020 (3a 

coleta), 10/11/2020 (4a coleta) e em 24/11/2020 (5a coleta).  

Na segunda fase, com o tanque de digestão preenchido 

com biomassa 1:1, a alimentação foi realizada com 150 kg de 

esterco, provenientes de 15 animais lactantes, dos criadouros 

locais, diluídos em 150 litros de água. As coletas do afluente, 

dos efluentes e do biogás tiveram início 15 dias depois de 

finalizada a primeira fase do estudo. Sendo repetidas 

quinzenalmente, até completarem quantitativo de cinco coletas. 

Sendo assim, as mesmas se procederam da seguinte forma: 

08/12/2020 (1a coleta), 22/12/2020 (2a coleta), 05/01/2021 (3a 

coleta), 19/01/2021 (4a coleta) e no dia 02/02/2021 (5a coleta).  

Foram analisadas as características físicas de sólidos 

fixos (SF, incineração em forno mufla, 550 ºC/ 1 h), sólidos 

totais (ST, incineração em forno mufla, 550 ºC/ 1 h; e secagem 

em estufa, 105 ºC/ 24 h) e sólidos voláteis (SV), considerando 

as Equações 1, 2 e 3, respectivamente. Também foram 

avaliadas as características físicas e químicas de condutividade 

elétrica (CE, leitura direta em eletrodo), oxigênio dissolvido (OD, 

leitura em medidor portátil sob condições aeróbias controladas, 

20 ºC/ 5 dias), pH (pHmetro, calibrado com soluções tampão de 

pH 4.0, 7.0 e 10.0) e alcalinidade total [AT, método volumétrico, 

utilizando solução padronizada de ácido sulfúrico (H2SO4)], 

considerando a Equação 4. 

 

𝑆𝐹 (mg. L−1) =
(𝑃2 − 𝑃0) ×  106

𝑉𝑎
 

𝑆𝑇 (mg. L−1) =
(𝑃1 − 𝑃0) × 106

𝑉𝑎
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𝑆𝑉 (mg. L−1) =
(𝑃1 − 𝑃2) × 106

𝑉𝑎
 

𝐴𝑇 (mg. L−1 de HCO3) =
𝑉 × 𝑀 ×  61000

𝑉𝑎
 

 

Em que: P0 – Peso inicial; 

P1 – Peso seco; 

P2 = Peso final; 

Va – Volume da amostra; 

V – Volume de base utilizada na titulação; 

M – molaridade da base; 

6100 – massa de HCO3 em mg. 

 

A qualificação, pós-sistema de purificação, do biogás foi 

realizada in loco nos dias de coleta por meio do kit desenvolvido 

por Kunz e Sulzbach (2007), constatando-se a presença de 

quatro constituintes na mistura gasosa, NH3, H2S, CO2 e CH4. 

O desempenho do biogás resultante foi avaliado no processo 

de combustão direta em fogões e fornos da agroindústria. A 

quantificação de CH4 em m3 foi efetuada por meio da Equação 

5 e 6, com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica da 

cogeração de energia térmica em ambas as fases do estudo, 

recomendado pelo Centro Nacional de Referência em 

Biomassa (CENBIO), adaptado por Colatto e Langer (2011). 

  

𝐶𝐻4 (𝑚3. 𝑑𝑖𝑎−1) =
𝑄𝑎 × 𝑄𝑑 × 𝐸𝑡 × 𝐶 × 𝑃𝑏

𝑉𝐸
 

𝑑 =
𝑚

𝑉
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Em que: Qa – Quantidade de animais; 

   Qd – Quantidade de dias; 

   Et – Esterco total (kg.dia-1.unidade geradora-1); 

   C – % de CH4 no biogás; 

   Pb – Produção de biogás (kg biogás.kg esterco-

1); 

                            VE – Volume específico de CH4 (0,67 kg CH4
-

1.m-3. CH4
-1); 

   d – Densidade de CH4 (0,72 kg.m-3); 

   m – Massa; 

   V – Volume. 

Assim como Hassaneen et al. (2020), a aferição 

estatística dos resultados físico-químicos do composto 

orgânico, coletado no tanque de entrada e saída do biodigestor, 

e dos gases presentes na mistura gasosa foi explorada, em 5 

repetições, por meio de Análise de Variância (ANOVA), em 

Delineamento Inteiramente Casualisado (DIC). Por meio do 

software Assistat versão 7.7 beta, utilizando o teste de 

comparação de média Tukey em nível de 5% de significância 

(p<0,05).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, são apresentadas as concentrações de ST, 

SF, SV CE do afluente e dos efluentes analisados na primeira 

e segunda fase do experimento.  
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Tabela 1. Parâmetros físicos referentes ao biodigestor. 

Amostras Data 

Parâmetros Físicos 

ST  

(mg/L) 

SF  

(mg/L) 

SV  

(mg/L) 

CE  

(mS/cm) 

Afluente - 70,98±0,71a 14,41±0,35 d 56,57±0,38 a 3,76±0,18 d 

Efluente 

29/09 19,62±0,08 k 6,96±0,06 k 12,65±0,10 k 4,05±0,10 b 

13/10 27,03±0,46 j 7,98±0,50 i 19,05±0,94 j 3,91±0,14 c 

27/10 70,61±0,98 b 18,01±0,52 b 52,61±0,49 b 3,42±0,33 h 

10/11 66,97±0,96 d 19,41±0,39 a 47,56±0,98 d 3,53±0,23 e 

24/11 69,19±0,63 c 17,55±0,22 c 51,64±0,59 c 3,39±0,12 i 

08/12 43,95±0,12 h 7,46±0,04 j 36,49±0,11 h 3,76±0,19 d 

22/12 53,95±0,40 f 8,28±0,19 h 45,67±0,27 f 4,17±0,56 a 

05/01 52,09±0,56 g 9,92±0,23 g 42,16±0,57 g 3,49±0,44 g 

19/01 56,90±1,00 e 10,54±0,25 f 46,36±0,82 e 3,50±0,21 f 

02/02 41,06±0,76 i 11,33±0,57 e 29,73±0,61 i 3,76±0,23 d 

Sólidos Totais (ST); Sólidos Fixos (SF); Sólidos Voláteis (SV); Condutividade 

Elétrica (CE). Os resultados estão expressos em médias ± desvio padrão. 

As letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Fonte: Própria. 

 

Os resíduos sólidos, semissólidos e líquidos, na sua 

maioria, são importantes fontes orgânicas e que podem ser 

utilizados como matéria prima na geração do 

biogás/biofertilizante (MIYAWAKI et al., 2021). Muitas vezes, 

esse material, proveniente da atividade agropecuária, é 

descartado in natura no solo ou em corpos hídricos (STURMER 

et al., 2021). Provocando impactos ambientais como, por 

exemplo: salinização do solo, desertificação e eutrofização 

(PAES et al., 2020). A composição química, população 

microbiana e carga de nutrientes presentes nos resíduos 

sólidos, tem efeito direto no sucesso da biodigestão anaeróbia 

e na composição do biogás (GIANNOUKOS et al., 2021). 
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Nesse sentido, a determinação dos parâmetros físicos é 

fundamental, pois evidencia a proporção carbono/nitrogênio 

presente no composto orgânico, influenciando diretamente na 

biodigestão e consequentemente produção do biogás. Então, 

provavelmente o volume de biogás é diretamente proporcional 

a quantidade de material orgânico no composto (HASSANEEN 

et al., 2020). 

O comportamento dos parâmetros ST, SF e SV, na 

primeira e segunda fase, está relacionado a digestão da 

biomassa. O valor do afluente se mostra significativamente 

superior (p<0,05) aos dos efluentes, exceto nos últimos 45 dias 

de análise da primeira fase, comportamento que deve estar 

associado tanto à composição da biomassa (nutrientes e a 

proporção de água), quanto ao TRH adotado nesse processo 

de digestão anaeróbia. Promovendo a incompleta 

biodegradação da matéria orgânica. Segundo Hartung et al. 

(2020), este processo pode ocorrer principalmente devido à 

falta de agitação no tanque de digestão, fazendo com que 

ocorra a formação de zonas onde a matéria orgânica é 

completamente degradada e zonas onde a matéria orgânica 

não é completamente degradada. 

Baixa redução dos níveis de sólidos voláteis, no entanto, 

é um sinal de alerta porque evidencia a incompleta digestão da 

biomassa. A redução de sólidos voláteis durante a primeira fase 

da pesquisa variou entre 08 e 79%. Já na segunda fase, o 

percentual de degradação variou entre 18 e 49%, onde o ideal 

seria próximo a 100%. Este resultado pode estar associado a 

falta de agitamento mecânico da biomassa dentro do 

biodigestor e/ou a quantidade de água utilizada no processo de 
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diluição (PAES et al., 2020). Liang et al. (2021) em seu estudo 

com esterco bovino notou que a redução de sólidos voláteis 

ficou entre 33,09 e 37,84%. O mesmo associou os baixos 

valores a falta de homogeneização do tanque de fermentação.  

O valor de CE observado no afluente não difere 

estatisticamente (p<0,05) dos efluentes coletados nos dias 

08/12 e 02/02. No entanto, os dados mostram o acúmulo de sais 

durante o processo de biodigestão reduzindo a qualidade do 

biofertilizante, sendo necessário, portanto, sua diluição em 

água potável com o objetivo de reduzir os valores de CE para 

cerca de 1 mS/cm, assim como recomendado por Liang et al. 

(2021). Esses valores podem estar associados a dois fatores: 

água utilizada na diluição do esterco bovino e dieta dos animais. 

Isso porque se utilizou água proveniente de um poço artesiano 

local, salobra (com elevados níveis de sais) e sem pré-

tratamento. E a dieta dos animais, composta basicamente por 

capim e pastagem, sendo irrigados com a mesma água utilizada 

no processo de diluição.  

Não há pesquisas mostrando a relação da proporção de 

sais com a geração de biogás no interior de biodigestores. No 

entanto, Perazzoli et al. (2020) mostra que o pré-tratamento do 

composto orgânico antes de ser colocado nos biodigestores 

potencializa a produção de biogás e, reduz a concentração de 

sais e sólidos indesejáveis ao processo.  

A Tabelas 2, sumariza os valores de OD, pH e AT do 

afluente e dos efluentes obtidos na primeira e na segunda fase 

do experimento.   

Tabela 2. Parâmetros químicos referentes ao biodigestor. 
Amostras Data Parâmetros Químicos 
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OD  

(mg/L) 

pH AT  

(mg/L de HCO3) 
 

Afluente - 6,74±0,11 a 6,86±0,28 g 1258,80±0,84 k  

Efluente 

29/09 3,68±0,93 b 7,11±0,31 a 1532,80±0,84 g  
13/10 3,18±0,49 f 7,01±0,20 b 1450,80±0,84 i  
27/10 3,24±0,52 e 6,96±0,15 d 1529,60±0,55 h  
10/11 3,44±0,77 d 7,00±0,26 c 1610,40±0,89 a  
24/11 3,58±0,31 c 6,93±0,29 e 1259,20±0,84 j  
08/12 2,82±0,31 g 6,78±0,26 i 1610,80±0,84 b  
22/12 2,62±0,50 i 6,92±0,22 f 1543,00±0,71 f  
05/01 2,70±0,21 h 6,84±0,21 h 1569,20±0,84 e  
19/01 2,40±0,25 j 6,72±0,41 j 1604,20±0,84 c  
02/02 2,14±0,21 k 6,84±0,27 h 1591,20±0,84 d  

Oxigênio Dissolvido (OD); Potencial Hidrogeniônico (pH); Alcalinidade Total 

(AT). Os resultados expressos em médias ± desvio padrão. Letras 

minúsculas diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey, em 

nível de 5% de probabilidade. Fonte: Própria. 

Os resultados obtidos de oxigênio dissolvido, nas duas fases do 

estudo, diferem estatisticamente (P<0,05) entre si. Sendo que o afluente 

apresenta o maior valor, comportamento padrão. Essa diferença deve estar 

relacionada a composição da biomassa utilizada no processo e a diluição 

adotada. Contudo, os efluentes ainda apresentam elevados valores de OD 

o que evidencia a existência de atividade microbiana no composto (LIANG 

et al., 2021). Segundo Perazzoli et al. (2020), nestas condições é 

recomendado, um pós-tratamento deste composto para que uma vez 

utilizado como adubo orgânico, não venha a contaminar o solo.  

Os valores de AT e pH são fundamentais e podem indicar 

um bom desempenho da biodigestão anaeróbia, pois 

proporcionam o equilíbrio da população microbiana no meio 

(RATTANAPHAN; RUNGROTMONGKOL; KONGSUNE, 2020). 
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Os valores de pH estudados se mantiveram próximos da 

normalidade e corroboram com os dados obtidos na literatura, 

indicados como ideais para o processo de digestão anaeróbia 

(ZHANG et al., 2021). Sendo desnecessário, portanto, a 

correção desse parâmetro durante os 120 dias de investigação.  

A AT correspondente aos efluentes mostraram valores 

mais elevados, quando comparados com o afluente nas duas 

fases do estudo. Diferindo significativamente entre si quando 

submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Esse comportamento de acordo com Rattanaphan, 

Rungrotmongkol e Kongsune (2020) mostra a elevada 

capacidade do meio em neutralizar ácidos, o que é ideal para a 

biodigestão anaeróbia. 

O biofertilizante resultante das duas etapas do 

processo foi utilizado na produção orgânica de hortaliças e 

como insumo agrícola no cultivar de capim-elefante e cana-de-

açúcar para a produção de silagem, na própria comunidade 

rural. Não foi realizada a caracterização de micro e 

macronutrientes do composto orgânico, porém, os agricultores 

relatam aumento da produção por m² de área plantada e 

redução de pragas nas lavouras. Esse produto, estabilizado, 

difere dos produtos químicos convencionais empregados na 

produção agrícola, pois garante o melhoramento dos atributos 

físicos e químicos do solo, aprimorando o manejo e 

potencializando a produção de insumos (PAES et al., 2020).  

Na Figura 3 são representados os percentuais dos 

gases, pós-sistema de purificação, que compõem o biogás 

utilizado na agroindústria. 
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Figura 3. Proporção de gases no biogás nas duas fases do 

estudo. Primeira fase: 29/09/2020 a 24/11/2020; Segunda fase: 

08/12/2020 a 02/02/2021. 

 
Fonte: Própria. 2021 

 

Os percentuais de CH4 foram superiores aos de CO2, 

NH3 e H2S durante as duas fases da pesquisa. Sendo que a 

média de produção de metano na primeira fase do estudo foi de 

78% e na segunda de 83% da massa gasosa. Ribeiro et al. 

(2020) observou uma concentração de 65% de metano em seu 

estudo com biodigestores de batelada, utilizando como matéria 

prima apenas esterco bovino e água.  

Os resultados chamam a atenção porque demonstram 

crescimento gradual da porcentagem de metano na mistura 

gasosa, demonstrando que ainda não houve estabilização na 

produção.  Fatores como temperatura pouco oscilante ao longo 

do dia, melhoramento do valor nutricional dos animais e diluição 

adotada, podem estar associados ao aumento da produção do 
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CH4, já que a fase 2 coincide com a época de chuvas na região 

do semiárido nordestino. Segundo Blazquez et al. (2021), 

dependendo da origem do biogás, a concentração de CH4 na 

mistura fica entre 50 e 75% da composição global, in natura, 

sendo por este motivo considerado uma energia renovável, com 

zero emissão de CO2. Ou seja, o volume de CO2 resultante do 

processo anaeróbio torna-se insignificante, já que pode se 

enquadrar no ciclo curto do carbono (BLAZQUEZ et al., 2021). 

Os constituintes H2S e NH3 permaneceram estáveis 

durante as duas fases do estudo, dentro da fração mínima (H2S 

20 ppm/V e NH3 10 ppm/V), estipulada no modelo de cores 

(KUNZ; SULZBACH, 2007), parâmetro comparativo para as 

amostras coletadas pós-sistema de purificação.  

González-Cortés et al. (2021), explica que uma das 

formas de reduzir o volume de H2S na mistura gasosa, 

resultante do processo de biodigestão anaeróbia, é o 

agitamento contínuo do tanque de digestão sob condições 

anóxicas. Chin et al. (2020) e Sousa et al. (2020), ao 

investigarem o comportamento do NH3 e do H2S, concluíram 

que a concentração desses gases muda conforme o tipo de 

biomassa empregada no processo de biodigestão anaeróbia e 

que em quantidade mínima, não apresentam riscos à saúde 

humana e a vida útil dos equipamentos. 

As Figuras 4A e 4B apresentam à coloração da chama 

resultante do processo de combustão do biogás em ambas as 

fases da pesquisa. 
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Figura 4. Coloração da chama resultante da combustão do 

biogás na primeira (A) e segunda fase (B) do estudo. 

 
Fonte: Própria. 2021 

 

A coloração da chama, proveniente do processo de 

combustão do metano, é outro parâmetro importante para a 

avaliação da qualidade do biogás (ZHANG et al., 2021). Nas 

duas fases da pesquisa seu comportamento, azul claro, indica 

elevada concentração de CH4 no biogás, estando em 

consonância com o apresentado na Figura 3 e compatível com 

o encontrado por Zhang et al. (2021) em seu estudo.  

O composto gasoso resultante do processo de 

degradação anaeróbia pode ser utilizado como meio de 

aquecimento, em geradores para a produção de energia elétrica 

e/ou como combustível veicular (Paes et al., 2020). Apresenta 

elevado potencial para a geração de energia térmica, elétrica 

e/ou mecânica (GONZÁLEZ-CORTES et al., 2021). Hassaneen 

et al. (2020) mostra que quanto mais elevado for o percentual 

de metano no biogás, entre 50 e 80%, maior será seu poder 

calorífico. Tornando-se mais eficiente que o GLP (Gás 

Liquefeito de Petróleo) durante o processo de aquecimento dos 

alimentos (BLAZQUEZ et al., 2021).  

A quantidade de CH4 calculada, na primeira fase, foi 

estimada em 129,22 m3/mês (30 dias), de acordo com as 
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condições experimentais adotadas nesse estudo. A massa de 

CH4 produzida por mês foi calculada utilizando a densidade do 

CH4 e o volume mensal de 129,22 m3 produzido no biodigestor. 

 

CH4 = 10 (cabeças) x 30 (dias) x 10 (kg/dia.cabeça) x 0,78 ( 

maior % de CH4 na fase 1) x 0,037 (kg de CH4/kg de esterco) x 

0,67-1  

CH4 = 129,22 m3 de CH4/mês 

M = 0,72 (kg/m³) x 129,22 (m³ de CH4/mês) 

M = 93.04 kg de CH4/mês 

 

Fazendo o comparativo com os botijões de gás de 

cozinha (P – 13) em termos de massa e com preço atual de R$ 

90,00 por unidade, 129,22 m³ de CH4 substitui o equivalente a 

7,16 botijões de gás GLP. Proporcionando uma economia 

mensal de R$ 644,40, para a agroindústria Bolo das Oliveiras. 

Assim, o investimento inicial para a construção do equipamento, 

R$ 9.500,00, terá autorressarcimento após 15 meses de 

operacionalização, aproximadamente. Alavancando a 

economia da agroindústria Bolo das Oliveiras e aumentando o 

poder de compra dos associados, já que os lucros são divididos 

de forma igualitária. 

Da mesma forma, Sousa et al. (2020) ao avaliar a 

viabilidade econômica da produção de biogás com esterco 

suíno, constatou ser viável a produção em larga escala. 

Principalmente ao utilizar o biocombustível gasoso em 

máquinas que trabalham acima de 10 horas diárias, tendo um 

tempo de autorressarcimento de 70 a 80 meses. Blazquez et al. 

(2021)  também afirmam existir viabilidade econômica com a 
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implantação de um biodigestor utilizado para o tratamento de 

esterco bovino em uma propriedade no Estado de São Paulo. 

Os resultados mostram que mesmo utilizando uma taxa 

de diluição diferente da recomendada pela literatura, houve 

aumento da produção de biogás no biodigestor sertanejo. 

Alavancando a fronteira do conhecimento e elevando este 

equipamento a categoria de tecnologia socioambiental. Já que 

promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

aumento da renda mensal, e reduz o potencial poluidor de 

compostos orgânicos que seriam descartados a céu aberto, 

contaminando o solo e os poucos corpos hídricos da região.  

Na segunda fase, o volume de CH4 estimado foi de 

206,26 m3/mês, seguindo os critérios técnicos adotados para 

esta fase da pesquisa. O que corresponde a uma massa de 

148,51 kg de CH4/mês. 

 

CH4 = 15 (cabeças) x 30 (dias) x 10 (kg/dia.cabeça) x 0,83 ( 

maior % de CH4 na fase 2) x 0,037 (kg de CH4/kg de esterco) x 

0,67-1  

CH4 = 206,26 m³/mês 

M = 0,72 (kg/m³) x 206,26 (m³ de CH4/mês) 

M = 148,51 kg de CH4/mês 

 

Em termos comparativos de massa com o gás GLP, 

botijões (P – 13), o quantitativo mensal de 206,26 m³/mês de 

CH4 pode substituir o equivalente a 11,42 botijões. 

Corroborando para a contenção mensal de R$ 1.027,80 

utilizado na compra desse combustível. Logo, o tempo 

necessário para o ressarcimento do valor investido na aquisição 
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do equipamento será de aproximadamente 9 meses. 

Superando o volume produzindo na primeira fase da pesquisa 

e aumentando substancialmente a receita mensal da 

agroindústria.  

Paes et al. (2020) ao avaliar o uso de inoculo com esterco 

bovino sob sistemas de produção orgânica e convencional, em 

um biodigestor indiano, concluiu que o tratamento 

convencional, matéria orgânica e água, apresentou maior 

produção de biogás. No entanto, ao ser utilizado inoculo em 

ambos os sistemas, 20% de inoculo, houve aumento 

significativo do volume de biogás. Liang et al. (2021) avaliando 

o uso do biogás proveniente da biodigestão de esterco bovino 

leiteiro para a geração de energia elétrica e térmica concluíram 

que a geração de energia elétrica ficou entre 6,2 e 16,1 

kWh/mês e o volume de água quente entre 6,8 e 13,6 m3/dia. 

Proporcionando independência energética a propriedade rural. 

 O biodigestor sertanejo implantado na agroindústria 

mostrou-se eficiente ao ser submetido ao tipo de diluição 1:1, 

recomendado pela literatura quando utilizado o esterco bovino, 

não apresentando problemas técnicos. Vale salientar, também, 

a contribuição ambiental com a utilização de volume reduzido 

de água no processo de diluição da biomassa, comparada a 

primeira fase e aumento do volume de biomassa tratada em 

uma mesma unidade de área.  
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no estudo demonstram que a 

concentração de sólidos e OD nos efluentes está relacionada a 

incompleta degradação da biomassa no tanque de digestão, 

sendo recomendado pré e pós-tratamento antes de ser utilizada 

como biofertilizante na agricultura ou aumento do tempo de 

retenção hidráulica da biomassa. Já para a redução dos sais é 

necessário que o biofertilizante seja diluído em água tratada, 

com baixa CE. A produção de CH4 foi superior na segunda fase 

do estudo como relatado na literatura ao adotar a diluição 1:1.  

A produção de energia térmica, por meio do biogás, na 

agroindústria Bolo das Oliveiras foi economicamente viável nas 

duas fases do estudo. Sendo potencializada ao se adotar a 

diluição recomendada pela literatura, 1:1, com economia média 

mensal de R$ 1.027,80. Tornando-se, portanto, um 

investimento lucrativo para produtores rurais e ambientalmente 

necessário por permitir o tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos.  
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RESUMO: A preocupação com os resíduos sólidos tem se 
tornado objeto de discussão cada vez mais frequente na 
sociedade. O descarte inadequado de resíduos sólidos e seus 
consequentes impactos ambientais negativos estão sendo cada 
vez menos tolerados pelos consumidores. Entre as indústrias, 
está o setor têxtil, cujos  resíduos sólidos, se não tratados 
corretamente, podem causar danos irreversíveis ao meio 
ambiente. Assim, este trabalho teve por objetivo estudar o 
gerenciamento de resíduos sólidos do processo de fabricação 
de uma indústria têxtil, produtora de artigos para cama, mesa e 
banho, localizadas em uma cidade do interior paulista. Os 
procedimentos metodológicos envolveram: elaboração do 
layout da indústria estudada, identificação de locais de descarte 
de resíduos e a identificação de riscos ambientais, capazes de 
causar impactos ambientais adversos. Os resultados obtidos 
foram: a elaboração de um fluxograma dos processos 
produtivos da indústria; a identificação dos locais de descarte 
de resíduos sólidos gerados; o levantamento dos riscos de 
descartes inadequados; a constatação dos principais possíveis 
impactos ambientais; a indicação dos novos pontos de descarte 
dos resíduos e a adoção de recipientes específicos para essa 
finalidade. Considera-se que essa pesquisa pode auxiliar no 
gerenciamento de resíduos sólidos de outras indústrias do 
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setor, favorecendo a mitigação dos impactos ambientais 
adversos oriundos do processo produtivo. 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Indústria têxtil. Riscos 

ambientais. Impactos ambientais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A indústria têxtil no Brasil possui mais de 200 anos e se 

confunde com a história de diversos municípios, principalmente 

no estado de São Paulo. Segundo dados de dezembro de 2019, 

da Associação Brasileira da Indústria Têxtil - ABIT, o setor têxtil 

no Brasil representa 16,7% dos empregos e 5,7% do 

faturamento da Indústria de Transformação, sendo o segundo 

maior gerador de empregos, perdendo apenas para alimentos 

e bebidas juntos (ABIT, 2019). 

Consoante ao seu tamanho, é também um dos grandes 

geradores de resíduos decorrentes de seu processo produtivo. 

Segundo o Sindicato da Indústria Têxtil - Sinditêxtil/SP, já em 

2012, somente no bairro do Bom Retiro, na capital paulista, o 

setor têxtil gerou aproximadamente 12 toneladas de resíduos 

têxteis diariamente, o que representa 2% dos resíduos gerados 

no Brasil (SINDITÊXTIL, 2012). 

A geração de resíduos sólidos, não somente das 

indústrias têxteis, mas de todo o setor, bem como das cidades 

brasileiras, tem sido pauta de muitos estudos e debates, pois 

podem causar diversos impactos ambientais negativos. Diante 

desse quadro, com a questão ambiental cada vez mais em 

evidência e após vários anos de espera, foi aprovada a Lei n° 

12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos - PNRS. 
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Os consumidores estão sendo cada vez mais seletivos 

na aquisição de mercadorias ecologicamente corretas, fazendo 

com que as empresas tenham que se adaptar de modo a 

atender aos requisitos da PNRS para se manterem 

economicamente ativas, embora ainda haja problemas com 

atividades como as de logística reversa, proposta pela referida 

lei (SANTOS et al., 2014). 

Diante desse contexto e considerando-se a magnitude 

do setor têxtil, bem como a consequente possibilidade da 

geração de impactos ambientais negativos pelo setor, somado 

à necessidade cada vez mais recorrente em se atender aos 

requisitos ambientais previstos na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - PNRS, este trabalho visa contribuir com 

estudo do gerenciamento de resíduos sólidos em uma indústria 

têxtil de pequeno porte. 

O objetivo geral deste trabalho foi, portanto, estudar o 

gerenciamento de resíduos sólidos oriundos do processo de 

fabricação de uma indústria têxtil, produtora de artigos para 

cama, mesa e banho, situada no interior paulista. Entre os 

objetivos específicos, destaca-se: identificar, por meio de 

ferramentas de gestão, os potenciais riscos provenientes do 

manejo inadequado dos resíduos sólidos. Além disso, 

considera-se que este trabalho tem a possibilidade de contribuir 

com as pesquisas científicas nessa área, principalmente no que 

se refere a estudos realizados em indústrias de pequeno porte. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a elaboração do fluxograma, foi realizado um 

acompanhamento in loco em todos os setores produtivos da 

empresa, identificando-se desde a entrada da matéria-prima até 
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a saída do produto confeccionado, devidamente embalado e 

pronto para o envio ao cliente final. Todas as informações a 

respeito do fluxo produtivo foram anotadas em campo e 

posteriormente compiladas em arquivo digital.  

Utilizando-se o software computacional AutoCAD, foi 

possível identificar no layout do perímetro da indústria os pontos 

de descarte de resíduos, bem como mapear o fluxo de pessoas 

e do processo produtivo como um todo. O objetivo principal da 

identificação foi analisar se o posicionamento desses pontos de 

descarte é realmente efetivo no que diz respeito ao descarte 

correto e do resíduo correto no local correto. Além disso, a 

análise via software possibilitou ter uma visão de toda a 

indústria, auxiliando no reconhecimento e mapeamento do fluxo 

dos processos produtivos bem como o caminho percorrido 

pelos resíduos até seu destino, que são a garagem de saída da 

indústria ou os fundos do prédio para descarte final. 

Após identificado todos os pontos de descarte dos 

resíduos, o próximo passo foi realizar uma inspeção ponto a 

ponto desses locais para analisar durante alguns dias a 

quantidade e a qualidade dos resíduos descartados, bem como 

se os mesmos estavam sendo segregados de forma correta ou 

não. A visita in loco foi realizada utilizando-se os EPIs 

adequados para evitar o contato das mãos com os resíduos. A 

luva recomendada pelo Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT para uso foi de 

látex envernizada com revestimento interno evitando o risco de 

cortes e de contato com reagentes químicos ou outros resíduos 

orgânicos. 

O levantamento dos riscos foi realizado por equipe 

multifuncional, que mapeou todo o fluxo produtivo e seus 

insumos gerados. Considerando a quantidade e qualidade dos 
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resíduos, analisaram-se os impactos gerados por esses 

resíduos no meio ambiente, bem como para a população do 

entorno. Todos esses riscos foram relacionados e segregados 

por processo.  

Esses riscos foram analisados por meio de indicadores 

de Severidade, Ocorrência e Detecção (que consistem na base 

para elaboração do FMEA), para a adoção posterior de ações 

para minimizá-los ou evitá-los.  

A análise dos modos de falha foi realizada baseando-se 

nos riscos levantados quanto ao descarte inadequado. Por meio 

destes dados, considerou-se como os resíduos descartados 

poderiam causar impactos ambientais negativos, 

principalmente no entorno da indústria. 

Por meio do FMEA, foi possível consolidar os dados 

levantados anteriormente (riscos e modos de falha), elencando-

os por processo produtivo. Após a consolidação de todas as 

informações, mensurou-se o risco potencial de cada um por 

meio de indicadores, com valores de um a dez. 

Utilizando-se da planta de layout da indústria, 

estabeleceram-se novos pontos de descarte de resíduos e 

também de coleta seletiva, em substituição aos pontos de 

descarte anteriores. O principal objetivo dessas ações foi 

possibilitar o correto descarte dos resíduos sólidos gerados, 

evitando o risco de transbordamento dos recipientes e o 

descarte inadequado por falta de recipientes em determinados 

locais da indústria.  

Após a caracterização dos tipos de resíduos e do 

levantamento dos riscos ambientais, foi possível identificar os 

tipos de recipientes (lixeiras) mais adequados para cada setor, 

foi realizada, então, a atualização do layout de disposição das 

lixeiras, demarcando-as em locais de grande circulação para 
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favorecer o descarte consciente e correto por parte dos 

funcionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O fluxograma do processo produtivo da indústria 

pesquisada foi feito por meio do software Microsoft Visio, 

elencando-se todas as etapas, desde a chegada da matéria-

prima até a embalagem do produto final.  

Assim, as etapas do processo de produção dos artigos 

manufaturados são as seguintes: 1) recebimento; 2) controle de 

qualidade; 3) armazenamento; 4) estoque; 5) produção (nesta 

ordem - urdimento, tecimento, revisão, acabamento, corte, 

costura e estampagem); 6) embalagem; e 7) entrega ao cliente.  

O primeiro setor analisado na indústria estudada foi o de 

recebimento, onde ocorre a chegada de matéria-prima a ser 

processada e transformada no produto final (tecido acabado). 

Após o recebimento, uma amostra da matéria-prima é enviada 

ao controle de qualidade que, por meio de análises físico-

químicas, verifica se a procedência do material e suas 

características atendem aos parâmetros mínimos de qualidade 

para que sejam liberados para manufatura. Uma vez aprovada 

a amostra, a matéria-prima é enviada para o estoque onde fica 

armazenada para que seja na sequência processada. 

Na Figura 1 é apresentado o layout da indústria 

estudada, com todas as etapas do processo produtivo pelas 

quais passa, então, a matéria-prima. Os locais destacados em 

azul correspondem à localização de pontos de descarte de 

resíduos à época da coleta de dados desta pesquisa. Essa 

identificação é importante, pois, por meio da movimentação da 

matéria-prima durante o processo produtivo, foi possível 
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analisar o posicionamento mais estratégico dos locais para 

descarte dos resíduos sólidos gerados.  

 

Figura 1. Layout com os pontos de descarte dos resíduos 
sólidos gerados. 
 

 
 

Fonte: Eduardo Nascimento Metidieri (2019). 

 

Agregado ao recebimento, está o Controle de Qualidade 

– CQ, local onde é realizada a análise amostral da matéria-

prima para constatar sua procedência e liberá-la para a 

produção.  Ao receber uma ordem de produção, a matéria-

prima é então deslocada à urdideira para o urdimento dos fios, 

e posteriormente para as outras etapas. 

Observando-se os layouts e as etapas de fluxo dos 

insumos, é possível constatar que quase todos os pontos de 

descarte de resíduos sólidos do processo produtivo estavam 

posicionados de forma estratégica, de um setor ao outro. 
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Apenas a tecelagem e o setor de costura apresentavam-se com 

pontos de descarte deslocados da rota dos materiais. 

Do ponto de vista de processo, observa-se que há fluxos 

cruzados que tendem a diminuir a eficiência do processo 

produtivo, gerando também perdas entre as etapas. Além disso, 

é possível citar questões logísticas, pois o armazenamento dos 

resíduos sólidos advindos de processos industriais deve ser 

segregado de forma adequada, de acordo com a NBR 

10.004:2004 (ABNT, 2004). 

Para o levantamento dos riscos de descartes 

inadequados, foi realizado um acompanhamento in loco em 

todos os setores da indústria. Obtiveram-se, então, informações 

relevantes para elencar os riscos do descarte dos resíduos do 

processo produtivo.  

Durante esse acompanhamento, foi possível caracterizar 

a analisar pontos de descarte dos resíduos sólidos que não 

apresentvam identificação e estavam alocados de forma 

precária, não atendendo à classificação do item 4.2 da norma 

NBR 14.001:2004 (ABNT, 2004) e a diversos objetivos 

presentes no Art. 7º da lei nº 12.305, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Em cada setor visitado, encontrou-se o descarte de 

resíduos sem identificação ou com identificação irregular, o que 

impedia a destinação correta dos resíduos sólidos gerados,  

estando em desacordo com a NBR 10.004:2004 (ABNT, 2004). 

A classificação de acordo com a referiada norma é realizada de 

acordo com o tipo de resíduo e sua periculosidade. Assim, a 

não identificação pode gerar consequências graves, como a 

destinação incorreta de resíduos perigosos, que podem 

contaminar os locais onde serão depositados ou até mesmo 

causar prejuízos à saúde humana.  
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Nos setores de urdimento e tecelagem, as embalagens 

encontradas não estavam identificadas nem separadas de 

acordo com o tipo de material (metal, plástico, outros), sendo 

que algumas permaneciam no local para a utilização com outras 

finalidades, não relacionadas às funções para as quais foram 

concebidas. 

Outro fato identificado nesses mesmos setores foi a 

presença de lâmpadas fluorescentes queimadas, que não 

foram descartadas nos pontos presentes no município onde se 

localiza a indústria pesquisaada. Essas lâmpadas foram 

colocadas no chão, em local de pouco tráfego de pessoas; no 

entanto, essa forma de descarte não se enquadra nos requisitos 

da NBR 10.004:2004 (ABNT, 2004), que classifica as lâmpadas 

fluorescentes como resíduo classe I (perigoso). 

Além disso, segundo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos: 

 
Art.33 – São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno 
dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: 
[...] 
V – lâmpadas fluorescentes, e de vapor de sódio e 
mercúrio de luz mista [...] (BRASIL, 2010). 
 

Considerando-se a classificação segundo a NBR 

10.004:2004 (ABNT, 2004), o descarte incorreto de lâmpadas 

fluorescentes pode causar a contaminação do meio ambiente, 

pois possuem mercúrio (Hg), um metal pesado e prejudicial à 

saúde humana.  
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Para eliminar o risco de contaminação, uma opção é a 

utilização de lâmpadas do tipo Light Emitting Diodo – LED. Esse 

tipo de lâmpada possui em sua composição alumínio, estanho, 

cobre e níquel, além de plástico, componentes eletrônicos, 

fenóis e vidro. Comparadas, portanto, às lâmpadas 

fluorescentes, as de LED possuem componentes passíveis de 

reciclagem, são mais duráveis e podem possuir melhor custo 

benefício. 

Nas etapas de revisão e acabamento, também se 

evidenciou uma série de resíduos posicionados de forma 

dispersa e sem nenhuma identificação, de forma que alguns 

estavam misturados com outros materiais. No setor de costura 

e estampagem, constatou-se o descarte de resíduos também 

de forma não segredada e sem qualquer identificação 

É necessário atenção para esse fato, pois o  plástico 

proveniente da estamparia normalmente apresenta pigmentos 

residuais e pasta base, ambos solúveis em água, mas devem 

ser monitorados devido ao risco de serem nocivos, quando em 

doses elevadas, aos seres aquáticos, comforme instruções do 

próprio produto. Além disso, observou-se que o residual de 

plástico encontrava-se misturado a resíudos de estopa de 

poliéster. 

No que se refere às embalagens de pigmento, elas 

estavam todas alocadas em um saco de ráfia, na estamparia. 

Não havia, porém, nenhuma identificação quanto ao tipo de 

material ali descartado.  

Com base nos resultados desta pesquisa, evidenciaram-

se, portanto, diversos riscos e o não enquadramento da 

indústria estudada aos critérios da NBR 14.001/2004 (ABNT, 

2004) e da PNRS (BRASIL, 2010). Além do não enquadramento 

na legislação ambiental vigente, constatou-se os riscos aos 
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quais trabalhadores e comunidade estavam expostos, 

principalmente devido ao descarte incorreto de resíduos muito 

nocivos à saúde. E, nesse sentido, outro fato importante 

evidenciado foi a falta de capacitação e orientação dos 

funcionários quanto à segregação correta dos resíduos sólidos 

na indústria pesquisada. 

Avançando nessa questão, Schalch et al. (2002) já 

apontavam a urgência em se adotar um sistema de manejo 

adequado de resíduos sólidos, com uma política definida e uma 

gestão que pudesse garantir a melhoria na qualidade de vida, 

antes mesmo da aprovação da PNRS (BRASIL, 2010). 

Seguindo esse raciocício, os autores ressaltavam o consenso 

entre especialistas da área, ainda existente, em se promover 

práticas recomendadas para a saúde pública e saneamento 

ambiental.  

Além desses aspectos, contudo, Schalch et al. (2002) 

destacam também que o manejo dos resíduos sólidos depende 

de diversos fatores, conforme verificado na indústria estudada, 

como: forma de geração,  acondicionamento na fonte geradora, 

coleta, transporte, processamento, recuperação e disposição. É 

importante, assim, de acordo com os atuores, a criação de um 

sistema dirigido pelos princípios das engenharias pertinentes e 

tde écnicas de projetos para possibilitar a construção de 

dispositivos capazes de propiciar segurança sanitária nas 

comunidades contra os efeitos adversos dos resíduos sólidos. 

Com base em Schalch et al. (2002) e no levantamento 

de dados desta pesquisa, é possível, portanto, compreender a 

importância da participação de todos os setores da sociedade, 

bem como da indústria estudada no processo de destinação de 

resíduos sólidos. O atendimento aos requisitos da legislação 

vigente não apenas pode evitar multas, como também 
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proporcionar melhor qualidade de vida para a comunidade do 

entorno e também aos funcionários que atuam no local.  

À época da coleta de dados desta pesquisa, todavia, não 

se identificou uma gestão de resíduos sólidos adequada, o que 

se constituiu, no entanto, em uma oportunidade para a melhoria 

contínua e para a aplicação de diversas ferramentas a fim de se 

elencar e mitigar possíveis riscos potenciais e seus rspectivos 

impactos ambientais, por meio de ações previamente 

planejadas. 

Assim, pós o levantamento dos riscos obtidos, foi 

elaborada uma Análise dos Modos de Falha e Efeito Potencial 

- FMEA (em inglês, Process Failure Modes and Effects).  

Com as informações obtidas pelo levantamento dos 

riscos de descarte inadequado e por meio de discussões entre 

uma equipe multifuncional, elencaram-se diversos modos de 

falha e seus efeitos potenciais. Dentre os modos de falha 

obtidos, foram identificados três principais de todos os riscos 

levantados; por meio dessa constatação, elaborou-se, então, 

um plano de ação para a contenção dos riscos identificados. 

O modo de falha que se apresentou com maior risco 

potencial foi a presença de óleo no chão da seção de 

Tecelagem. A severidade desse risco foi caracterizada como 

nove, isto é, risco gravíssimo com aviso prévio. A nota de 

ocorrência foi cinco, que significa que a chance de ocorrência 

era de 50%. Sua detecção é bastante complexa, havendo a 

necessidade de contratação de uma empresa terceirizada para 

realizar esse trabalho.  

Para Simião (2011), os equipamentos industriais devem 

ser periodicamente limpos, pois nessas limpezas, há a remoção 

de lodos, lamas, escórias, poeiras, óleos e outros materiais que 

constituem os resíduos. Outra questão a se considerar é que 
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líquidos que eventualmente vazarem ou que forem derramados 

precisam ser recolhidos, sendo que, em muitos casos, panos, 

estopas e outros materiais absorventes acabam fazendo parte 

do próprio resíduo. Os derramamentos e vazamentos devem 

ser, portanto, evitados.  

Além do desperdício, devido ao seu caráter poluidor, os 

resíduos devem ser gerenciados de maneira adequada pelas 

indústrias de forma a proteger, conservar e melhorar a 

qualidade do meio ambiente, contribuindo, assim, para a vida 

humana e assegurando também a utilização racional dos 

recursos naturais (SIMIÃO, 2011). 

O Art. 1º da Resolução nº 362/2005 do CONAMA resolve 

que todo óleo lubrificante, seja ele usado ou contaminado, deve 

ser recolhido, coletado e ter uma destinação, de maneira a não 

afetar negativamente o meio ambiente e de forma a possibilitar 

a máxima recuperação de seus constituintes (BRASIL, 2005). 

Diante dos dados coletados, foi elaborado um plano de 

ação, que consiste na instalação de bandejas de contenção 

com o objetivo de evitar o risco de contato desse óleo com o 

solo. 

O segundo principal modo de falha encontrado refere-se 

às lâmpadas fluorescentes descartadas em locais 

inadequados. Esse descarte pode promover a contaminação do 

solo com metais pesados, como o mercúrio, sendo 

extremamente prejudicial à saúde humana e com alto risco de 

contaminação. A severidade pontuada para esse caso foi nove, 

sendo caracterizada como risco gravíssimo com aviso prévio, e 

a ocorrência sete, isto é, 70% de chance de ocorrência.  Não foi 

evidenciada nenhuma forma de detectar se o descarte desse 

componente estava sendo realizado de forma adequada; sua 
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detecção, todavia, é mais fácil do que a da presença de óleo e, 

portanto, a nota para esse quesito nesse sentido foi quatro.  

Jardim et al. (2012) esclarecem a necessidade de 

compreender que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos engloba a logística reversa, mas que não 

é resumida apenas a esse fator. Há outras obrigações, de 

acordo com os autores, como a responsabilidade de se fabricar 

produtos que gerem a menor quantidade possível de resíduos 

sólidos, abrangendo dos fabricantes aos comerciantes finais, e 

é importante que esses envolvidos também divulguem 

informações sobre como evitar, reciclar e eliminar os resíduos 

associados e seus produtos. Dentre essas obrigações, os 

autores ressaltam também a relevância de sua participação nas 

ações previstas no plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

Nesse contexto, o plano de ação adotado foi prover um 

local adequado para armazenamento temporário das lâmpadas 

fluorescentes, além de gerenciar o descarte com destinação 

correta em locais credenciados que recebem esse tipo de 

produto. 

O terceiro principal modo de falha corresponde aos 

aglomerados de algodão que à época da coleta de dados desta 

pesquisa estavam sendo descartados diretamente ao solo, sem 

nenhum tipo de controle, podendo gerar um grande passivo 

ambiental e risco de contaminação de lâminas d’água próximas 

ao local de descarte. Para este caso a severidade é dez, ou 

seja, risco gravíssimo sem aviso prévio. A ocorrência, contudo, 

desse modo de falha foi baixa, com uma probabilidade de 20%, 

e a nota para detecção foi seis, sendo detectado gradualmente 

com ajuda de terceiros.  
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Os resíduos, por não apresentarem retorno econômico, 

são comumente tratados de forma inadequada, sendo 

manuseados por pessoal desqualificado que, em sua grande 

maioria, desconhece seus potenciais de periculosidade. O 

correto manuseio dos resíduos, embora apresente custos, não 

deve ser desconsiderado, pois o manejo inadequado pode 

representar graves riscos ao ser humano e ao meio ambiente, 

de modo que o custo com o manuseio se torna, portanto, menos 

oneroso do que uma possível recuperação dos recursos 

naturais contaminados (SENAI, 2003). 

De acordo com Simião (2011), os resíduos não 

eliminados no processo produtivo, devem ser manuseados para 

que não haja o comprometimento da saúde humana ou danos 

ao meio ambiente, qo eu deve envolver do treinamento dos 

funcionários até a disposição desses resíduos. Entre essas 

etapas, os resíduos devem ser segregados, acondicionados, 

armazenados, coletados, transportados e, quando houver a 

necessidade, tratados. 

O plano de ação estipulado para esse modo de falha foi, 

portanto, fiscalizar as atividades de produção para que os 

funcionários pudessem descartar os resíduos sólidos em 

recipientes apropriados, de forma adequada. 

Todos esses modos de falha, de uma forma geral, podem 

impactar de forma profunda e negativa o meio ambiente, 

principalmente no entorno da indústria. Vazamentos de óleo, 

contaminação por metais pesados e resíduos sólidos industriais 

foram os principais resíduos elencados e com maior potencial 

de contaminação.  

A contaminação do solo ou da água por metais pesados 

como o mercúrio, presentes em lâmpadas fluorescentes, pode 

afetar diretamente a saúde humana, uma vez que o mercúrio é 
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altamente tóxico e ataca diretamente o Sistema Nervoso 

Central, podendo gerar danos irreversíveis e até mesmo óbitos.  

O vazamento de óleo e o descarte de resíduos industriais 

também geram impactos ambientais negativos, não apenas 

para o meio ambiente daquela região, como também para 

aqueles que dele dependem. São imprescindíveis, portanto, o 

cuidado e a aplicação de técnicas e ferramentas que possam 

promover a mitigação ou a eliminação de riscos e de impactos 

ambientais negativos. 

Além disso, sabe-se que esses três principais modos de 

falha são nocivos e podem ocasionar também problemas legais 

para a indústria geradora dos resíduos. A utilização do FMEA 

permitiu, dessa forma, maior atenção  ao nível de criticidade de 

cada modo de falha, bem como viabilizar a tomada de ações 

para que sejam previamente identificados e minimizados. 

Com o levantamento realizado, foi possível mapear todos 

os tipos de resíduos e seus respectivos locais de descarte em 

toda a fábrica. Por meio das informações extraídas desse 

levantamento, foi realizada a atualização do layout, com a 

instalação de lixeiras que atendessem aos requisitos de coleta 

seletiva e à Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010).  Dessa maneira, realizou-se a instalação de recipientes 

de plástico e tambores metálicos em locais previamente 

determinados. O novo layout de disposição de lixeiras está 

apresentado na Figura 2, de forma que as cores possuem a 

seguinte atribuição: amarelo - metal; verde-vidro; vermelha-

plástico; e azul - papel. 
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Figura 2. Novos pontos de descarte. 
 

 

 

Fonte: Eduardo Nascimento Metidieri (2019). 

 

A expectativa com a implantação desses recipientes é a 

de que a indústria possa obter uma melhor eficiência no que se 

refere à destinação correta dos resíduos sólidos, além do 

atendimento à legislação vigente, conforme, inclusive, o que 

aponta a NBR 10.004:2004 (ABNT, 2004). 

Em alguns locais, posicionaram-se também placas 

indicativas que instruem os funcionários quanto ao correto 

descarte dos resíduos em seus respectivos locais. O objetivo 

da instalação desses recipientes é de que se obtenha uma 
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melhor organização e descarte adequado dos resíduos sólidos 

gerados. 

A reestruturação do sistema de coleta seletiva pode a 

gerar impactos positivos, capazes de beneficiar os envolvidos 

no processo de produção. A correta gestão e destinação dos 

resíduos sólidos traz uma série de benefícios, podendo evitar a 

contaminação da fauna e da flora no entorno da indústria, além 

de propiciar geração de renda para aqueles que fazem da 

coleta seletiva uma forma de trabalho.  

O processo de gestão e coleta seletiva de resíduos 

sólidos pode gerar, portanto, uma série de benefícios que não 

estão apenas vinculados aos recursos ambientais, mas também 

aos meios social e econômico da região em que é empregado. 

  

CONCLUSÕES  

 

A elaboração deste trabalho permitiu a identificação dos 

principais métodos para implantação e gerenciamento dos 

resíduos sólidos como coleta de dados, fluxograma do processo 

produtivo, identificação de locais de descarte, levantamento de 

riscos ambientais, análise de modos de falha e indicação de 

pontos de descarte. 

Por meio do uso das ferramentas de gestão e técnicas 

para priorização de dados foi possível visualizar os potenciais 

riscos provenientes do manejo inadequado dos resíduos 

sólidos, como também identificar oportunidades de melhorias e 

otimização dos processos de gestão contribuindo com a 

mitigação dos riscos e impactos ambientais. 

A utilização de fluxograma para melhor identificação de 

toda a cadeia produtiva mostrou-se uma ferramenta útil, que 

favoreceu e simplificou a compreensão do processo produtivo 
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estudado. O uso de softwares de desenho, auxiliados por 

computador, permitiu a elaboração desse fluxograma com 

maior facilidade e agilidade. 

A identificação dos locais de descarte de resíduos 

sólidos à época do estudo fez-se necessária para uma melhor 

verificação da condição em que o descarte desses resíduos se 

encontrava, considerando-se as respectivas quantidades e 

qualidades dos resíduos sólidos de cada departamento. Sem a 

identificação prévia dos locais de descarte de resíduos, a 

distribuição e revisão dos pontos de descarte de resíduos 

sólidos seria mais dificil e abstrata. 

Os riscos levantados durante a análise dos modos de 

falha possibilitaram refletir quanto aos impactos ambientais 

negativos que podem ser causados durante o processo 

produtivo. A utilização de ferramentas da qualidade como 

FMEA permitiram, de uma forma organizada, compreender e 

ponderar sobre os riscos identificados durante o levantamento. 

Sem o uso dessa ferramenta, haveria uma maior dificuldade na 

ponderação desses riscos e identificação das prioridades para 

mitigação dos problemas encontrados. 

A distribuição de novos pontos de descarte para os 

resíduos sólidos permitiu a implantação da coleta seletiva na 

empresa, possibilitando uma melhor gestão e também o correto 

enquadramento da indústria na legislação pertinente. Houve 

também, consequentemente, uma redução da destinação 

incorreta desses resíduos e a geração de renda para aqueles 

que fazem uso dos resíduos sólidos recicláveis, outrora 

descartados de forma incorreta. 

A relevância deste estudo está relacionada 

principalmente à análise da possilibilidade de ocorrência de 

impactos ambientais adversos ao solo e para os recursos 
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hídricos, causados por indústrias de pequeno porte do 

segmento têxtil , bem como à elaboração de estratégias para 

evitá-los ou minimizá-los. Vislumbra-se a possibilidade de que 

a possibilidade da ocorrência de impactos ambientais 

identificados neste trabalho possa ser o caso também de outras 

indústrias. Considera-se, portanto, diante dos resultados 

obtidos, que a sistemática utilizada para identificação dos riscos 

e impactos ambientais e a forma com que foram tratados podem 

ser replicadas em outras indústrias similares.  

Observou-se também com esta pesquisa uma série de 

impactos positivos. Aplicando-se as ferramentas de 

gerenciamento estudadas, evidenciou-se o favorecimento, por 

exemplo, da melhoria contínua do processo produtivo, 

permitindo gerar impactos positivos diretos tanto aos recursos 

ambientais como também em termos econômicos e sociais 

diretamente vinculados à indústria estudada. 

Ressalta-se, no entanto, que as ferramentas utilizadas 

nesta pesquisa não podem ser consideradas como a única 

alternativa para erenciamento de resíduos sólidos em uma 

industria têxtil, o que possibilita a continuidade dos estudos 

sobre o tema. Há uma série de outras ferramentas não citadas 

neste trabalho, que permitem a realização do estudo de 

gerenciamento. A pesquisa limitou-se na abordagem de 

algumas ferramentas que possibilitaram os resultados 

supracitados. 

Considera-se também que esta pesquisa pode contribuir 

com outros estudos, e para a disseminação do conhecimento, 

seja no espectro ambiental ou organizacional de uma indústria 

têxtil ou até mesmo de outros segmentos. 
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RESUMO: O uso de óleos essenciais de plantas é uma 
alternativa sustentável no controle das plantas invasoras, pois 
deixam poucos resíduos no ambiente, não contaminam o solo 
e a água, além de não prejudicar a saúde do produtor e 
consumidor. Assim, o objetivo da pesquisa é fazer um 
levantamento de trabalhos que abordam o uso de óleos 
essenciais no controle de plantas daninhas. O trabalho possui 
uma abordagem qualitativa e de levantamento bibliográfico 
integrativo. Foram utilizadas as plataformas Google Acadêmico 
e Scielo (Scientific Electronic Library) para a busca de materiais 
e fontes, sendo assim, foi feito o levantamento bibliográfico de 
dissertações de mestrado, teses, artigos científicos, livros, 
revistas de publicação científica multidisciplinar, jornais entre 
outros. Para seleção dos trabalhos a serem utilizados na 
pesquisa foi realizada as leituras de reconhecimento ou pré-
leitura, seletiva, analítica e interpretativa. A literatura é carente 
em pesquisas direcionadas ao uso de óleos essenciais no 
controle de plantas daninhas, sendo a maior parte dos trabalhos 
voltados para o controle de insetos. Entretanto, foram 
encontrados trabalhos com resultados satisfatórios no controle 
de plantas daninhas com o uso de óleos essenciais proveniente 

mailto:pedrinholong.com.br@gmail.com
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de espécies vegetais aromáticas. Alguns trabalhos evidenciam 
como resultado a relação na inibição da germinação das plantas 
daninhas aos componentes majoritários proveniente do 
metabolismo secundário presentes no óleo. 
Palavras-chave: Alelopatia. Herbicidas. Impactos Ambientais. 
Meio Ambiente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura consiste em uma prática realizada desde a 

época da colonização, porém, as transformações e avanços 

tecnológicos ocorreram somente em meados da década de 60 

do século XX (BRITO, 2021). A demanda relacionada a uma 

maior produtividade de alimentos e o surgimento de máquinas 

e insumos industrializados têm proporcionado sérios impactos 

ao meio ambiente, além de se mostrarem cada vez menos 

sustentáveis.  

Os métodos agrícolas convencionais são responsáveis 

pela maior parte dos danos na agricultura e como consequência 

a redução na produtividade e necessidade de altos 

investimentos em agrotóxicos que agravam ainda mais o 

problema. (LOPES et al., 2017). Dentre as consequências 

ocasionadas pelo manejo agrícola inadequado podemos levar 

em consideração a infestação de plantas cultivadas por plantas 

daninhas.  

De acordo com Castilho (2020) essas espécies 

apresentam diversos termos de acordo com a literatura, dentre 

esses: plantas silvestres, plantas ruderais, plantas 

espontâneas, dentre outros. Esse conceito é muito relativo, pois 

as plantas invasoras podem trazer desvantagens como a 

competição com a vegetação cultivada ou serem utilizadas a 

favor do manejo agronômico. A competição é ocasionada pela 
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ação alelopática, que consiste no efeito que uma planta provoca 

em outra, interferindo no seu crescimento e desenvolvimento 

por meio de substâncias provenientes do metabolismo 

secundário, que são liberadas no ambiente. (ROCHA et al., 

2018).  

As plantas daninhas apresentam como característica a 

facilidade de adaptação a diversos lugares, rápido crescimento 

e substâncias provenientes do seu metabolismo secundário, 

responsáveis por impedir o desenvolvimento da espécie de 

interesse econômico, depreciando a qualidade na produção do 

alimento (SANTANA et al., 2020). Essas espécies competem 

com as principais culturas agrícolas por nutrientes, minerais, 

água, luz e espaço, prejudicando a produtividade da espécie 

cultivada. Além dos danos de forma direta, as plantas invasoras 

funcionam como hospedeiras alternativas de insetos “pragas” e 

organismos causadores de doenças (PEREIRA, 2020).  

Dentre as formas de controle utilizadas na agricultura 

para controlar esse tipo de planta, podemos destacar o controle 

mecânico, biológico, químico, dentre outros. Esse último é 

utilizado de forma recorrente com intuito de haver um resultado 

na redução da competitividade das plantas infestantes, sem 

necessariamente erradicá-las ou eliminá-las por completo. 

Contudo, de acordo com Figueroa (2018) esse método 

prejudica o ambiente, a qualidade alimentar, pois deixa 

resíduos no alimento, prejudicando a saúde do produtor e 

consumidor, pois, entre 5000 mil e 2,9 milhões de pessoas são 

intoxicadas no mundo pela utilização de herbicidas. Dados da 

FAO (Food and Agricultura  Organization  of  the  United   

States), apontam um crescimento no uso desses produtos 

aumentou 3% durante os anos de 2015 a 2019 (ARAÚJO, 

2021).  
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Dentre as alternativas que podem ser utilizadas pelos 

produtores merece destaque a utilização da vegetação no 

controle dessas plantas, pois é um recurso natural proveniente 

da flora nativa da região, além de não deixar resíduos nos 

alimentos, no solo, na água e não causar toxicidade em plantas 

e animais. Os bioherbicidas podem ser utilizados como: pós, 

extratos e óleos essenciais (SANTANA et al., 2020). No intuito 

de contribuir para o incentivo maior desses produtos, 

atualmente existe uma gama de publicações sobre a utilização 

de extratos vegetais e óleos essenciais como uma alternativa 

na redução dos produtos químicos, e que são viáveis, pois além 

de ser um produto natural e não ser considerado tóxico possui 

uma baixa quantidade de resíduos após a aplicação. Os óleos 

essenciais estão presentes plantas aromáticas, são de fácil 

obtenção e aplicação, caracterizando- se como substâncias 

voláteis que deixam poucos resíduos no ambiente, 

proporcionando a redução dos impactos ambientais. Os 

agentes aleloquímicos podem prejudicar ou beneficiar os 

vegetais, porém, são classificados como fitotoxinas quando 

apenas beneficiam a espécie cultivada.  

As substâncias com desempenho alelopático podem ser 

encontradas nas raízes, folhas, frutos, sementes, substâncias 

lixiviadas de tecidos vivos ou mortos e em resíduos liberados 

durante a decomposição vegetal. As fitotoxinas presentes em 

espécies consideradas daninhas prejudicam a espécie 

cultivada quando as primeira invadem uma área do que quando 

ocorrem em seu habitat natural. Os aleloquímicos interferem 

nos processos bioquímicos, fisiológicos e genéticos da cultura 

de interesse econômico (DEFAVERI, 2018). 

Essas substâncias apresentam componentes 

majoritários que proporcionam a alelopatia, um processo que 
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consiste na ação em que uma espécie vegetal impede a 

germinação e o desenvolvimento de outras plantas. O potencial 

aleloquímico de plantas aromáticas ainda é pouco estudado, 

devido à escassez dessas informações, estudo com óleos e 

extratos são de grande importância para o conhecimento da 

relação de plantas aromáticas sobre as plantas daninhas e as 

de interesse agrícola (SANTANA et al., 2020).  

A utilização de produtos naturais valoriza o resgate do 

conhecimento empírico por parte dos agricultores familiares, 

proporcionando além da produção para sua própria 

subsistência uma alternativa de renda para a família, além de 

reduzir gastos com produtos químicos (ALBUQUERQUE, 

2020).  

Santana et al. (2020) avaliou o desempenho de Acorus 

calamus, Betula lenta, Cinamomum cassia e Citrus aurantium 

quanto ao efeito tóxico por fumigação, contato de repelência 

para a oviposição de Zabrotes subfasciatus em Phaseolus 

lunatus. Diante disso, a busca por produtos naturais contribui 

para a redução de impactos ocasionados na natureza, 

produzindo de forma econômica e sustentável, pois os danos 

provocados pelo homem, trazem retorno para o mesmo.  

O cultivo de alimentos orgânicos livres de agrotóxicos por 

pequenos produtores proporcionam a valorização dos seus 

saberes e uma aproximação com o meio ambiente. A literatura 

é escassa em trabalhos com a abordagem sobre uso dos 

vegetais no controle de plantas daninhas, pois a maioria dos 

trabalhos publicados na área fazem referência ao uso dessa 

substância no controle de insetos. Trabalhos de revisão 

bibliográfica podem servir como base para pesquisas 

posteriores envolvendo essa temática. Diante da necessidade 

de alternativas sustentáveis e de baixo impacto, os óleos 
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essenciais extraídos de plantas são testados em diversos 

trabalhos. Diante disso, o objetivo da pesquisa é fazer um 

levantamento de trabalhos científicos que abordam o uso de 

óleos essenciais no controle de plantas daninhas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho possui uma abordagem qualitativa, sendo 

realizado através de uma revisão bibliográfica, a qual consiste 

em um embasamento teórico para auxiliar pesquisas futuras. 

Além de ser classificada como qualitativa, possui uma 

abordagem integrativa, pois sintetiza resultados obtidos em 

pesquisas sobre um tema ou questão de maneira sistemática, 

ordenada e abrangente.  

A revisão bibliográfica reúne trabalhos de conclusão de 

curso, artigos científicos, livros, comunicados técnicos, além de 

outros trabalhos, e serve como fio condutor de uma pesquisa 

científica. Foram utilizadas as plataformas Google Acadêmico e 

Scielo (Scientific Electronic Library) para a busca de materiais 

e fontes, sendo assim foi feito o levantamento bibliográfico de 

dissertações de mestrado, teses, artigos científicos, livros, 

revistas de publicação científica multidisciplinar, jornais entre 

outros.  

As pesquisas foram realizadas por meio da busca por 

trabalhos com relação principalmente com a área da educação, 

ciências biológicas, ecologia química e botânica. Então, de 

acordo com o que se encontrava era levado em consideração 

preliminarmente o título, resumo, palavras-chave, metodologia 

e resultados. Para que assim fosse feito a leitura e dela retirada 
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a relação com o objetivo deste trabalho, identificando assim os 

resultados sobre o assunto.  

O primeiro tipo de leitura executada foi a de 

reconhecimento ou pré-leitura, que permite ao leitor selecionar 

o documento desejado e ter uma perspectiva geral do tema 

abordado, já que primeiramente se considerava título, resumo, 

metodologia, entre outros. Em seguida foi realizada a leitura 

seletiva, na qual eram selecionadas as informações pertinentes 

à temática da pesquisa. A leitura analítica permitiu o 

desenvolvimento e uma interpretação mais crítica e objetiva 

com a finalidade de ordenar as informações. Posteriormente 

veio a leitura interpretativa que identificava afirmações, 

discussões e conclusões visando assim relacionar as 

afirmações do autor para com os problemas os quais se procura 

equacionar (DINIZ; SILVA,2008).  

Após a finalização das buscas foram selecionados duas 

dissertações de mestrado, dois trabalhos de conclusão de 

curso, treze artigos científicos, um capítulo de livro e quatro 

resumos expandidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados referentes ao levantamento bibliográfico 

sobre o uso de óleos essenciais como bioherbicidas foram 

encontrados e disponibilizados no quadro 1. As informações 

disponibilizadas nesta pesquisa poderão servir como uma fonte 

para pesquisas posteriores envolvendo a produção de produtos 

naturais para o controle de plantas daninhas na agricultura.  

Santos et al. (2017), enfatiza que o óleo de guaco possui 

atividade bioherbicida, apesar da necessidade de novas 

pesquisas em casa de vegetação e campo, levantando 
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aspectos mais aprofundados como o local de ação na planta 

receptora. O efeito alelopático do óleo testado variou de acordo 

com a concentração e com a planta receptora. A concentração 

de 1% do óleo essencial das folhas de Mikania laevigata 

(guaco) conseguiu inibir o crescimento radicular (54,77%), do 

hipocótilo (43,36%), da biomassa seca total (21%) e da 

expansão da área foliar (47,4%) em relação à testemunha nas 

plântulas de digitaria insularis (capim amargoso). Quando na 

concentração de 0,5% o óleo causou reduções em Bidens 

pilosa (picão-preto) de 23,19% na radícula, 27,86% no 

hipocótilo e 79,87% na área foliar, provocando clorose nas 

folhas de plântulas germinadas (SANTOS et al.,2017).   
 

Tabela 1- Levantamento bibliográfico de pesquisas direcionadas ao 

uso de oleos essenciais no controle de plantas daninhas. 

Óleos 

essenciais 

de plantas 

Planta 

daninha 

Efeito causado sobre 

as espécies 

Autores 

guaco picão-

preto, 

capim-

amargos

o 

picão-preto 

(interferência no 

crescimento) capim 

amargoso (clorose) 

Santos et 

al. (2017) 

alecrim, 

canela, 

carqueja, 

capim limão, 

cipreste, 

citronela, 

eucalipto 

citriodora, 

eucalipto 

capim 

annoni 

Os óleos essenciais de 

melaleuca (Melaleuca 

alternifolia), carqueja 

(Baccharis trimera 

Less) e louro (Laurus 

nobilis L) foram os mais 

eficientes no controle 

do capim annoni 

(Eragrostis plana 

Maldaner 

et al. 

(2018) 
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grandis, 

melaleuca, 

louro e pinus. 

Nees). As maiores 

reduções na velocidade 

de germinação foram 

proporcionadas por 

carqueja (Baccharis 

trimera Less) melaleuca 

(Melaleuca alternifolia 

Cheel) e citronela 

(Cymbopogon 

winterianus Jowitt). Não 

influenciaram a primeira 

contagem de 

germinação capim 

limão (Cymbopogon 

citratus Stapf), cipreste 

(Cupressus 

sempervirens L), as 

duas espécies eucalipto 

e pinus (Pinus elliottii 

Engelm). 

alfavaca braquiári

a 

Inibição da germinação 

de braquiária. 

Tonette 

Neto et al. 

(2018) 

citronela picão-

preto, 

capim-

colonião 

Redução na 

germinação de 

sementes de picão 

preto e capim colonião. 

Hirata et al. 

(2019) 

alecrim de 

tabuleiro 

tiririca Inibição da germinação 

de sementes de tiririca. 

Oliveira et 

al. (2020) 

Eucalipto capim 

amargos

o e 

O óleo essencial de 

eucalipto teve ação 

significativa quando 

aplicado nas sementes, 

Pereira, 

(2020) 
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picão-

preto 

porém não foi 

considerado eficiente 

quando aplicado nas 

folhas das espécies 

daninhas. 

guabiroba capim 

amargos

o, capim 

annoni 

capim amargoso 

(redução do 

crescimento), capim 

annoni (mais tolerante 

ao óleo essencial). 

ULIANA et 

al. 

(2020) 

 

laranja nabo e 

picão-

preto 

As sementes de picão-

preto tiveram 

interferência no índice 

de velocidade de 

germinação, sendo que 

na menor dose (5 g L-1) 

o percentual de 

germinação já se 

mostrou interferido e 

com maior percentual 

(58,20 %) na 

testemunha. O nabo 

mostrou maior 

percentual de 

germinação, 

independentemente 

das doses. 

Sartori et 

al. (2021) 

Fonte: autoria própria 

 

No trabalho de Maldaner et al. (2018) os óleos das 11 

espécies testadas em capim annoni (Eragrostis plana Nees), 

quanto ao potencial de inibição da germinação, variaram em 

respostas às concentrações que foram testadas. Para o 
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controle da germinação de capim annoni (Eragrostis plana 

Nees), os óleos de melaleuca (Melaleuca alternifolia Cheel), 

carqueja (Baccharis trimera) e louro (Laurus nobilis L.) 

mostraram-se efetivos, sendo que na primeira contagem foi 

verificada auinibição da germinação quando a espécie invasora 

foi submetida à concentração de 0,1% desses óleos. Assim, 

apontando mostrar que são favoráveis para a elaboração de 

produtos para a retenção da dispersão desta espécie daninha. 

Os óleos de melaleuca (Melaleuca alternifolia Cheel) nas 

concentrações 0,01 e 0,05% podem reduzir significativamente 

a porcentagem de sementes germinadas. Em reduzir a 

germinação foram eficientes em particular em 0,05 e 0,1% 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.), carqueja (Baccharis trimera), 

louro (Laurus nobilis L.) e melaleuca (Melaleuca alternifolia 

Cheel). Para a redução de germinação acumulada foi capaz de 

atingir uma redução de até 54,56% com melaleuca (Melaleuca 

alternifolia Cheel) e 47,25, 38,58 e 20,38%, respectivamente 

com carqueja (Baccharis trimera), louro (Laurus nobilis L.) e 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.). Não influenciaram a primeira 

contagem de germinação capim limão (Cymbopogon citratus 

Stapf.), cipreste ( Cupressus sempervirens L), eucalipto 

citriodora (Corymbia citriodora Hook), eucalipto grandis 

(Eucalyptus grandis W. Mill), e pinus (Pinus elliottii Engelm). As 

maiores reduções na velocidade de germinação foram por 

carqueja (Baccharis trimera), melaleuca (Melaleuca alternifolia 

Cheel) e citronela (Cymbopogon winterianus Jowitt), em 

especial em maiores concentrações aplicadas. As mais efetivas 

em inibir foram melaleuca (Melaleuca alternifolia Cheel), 

carqueja (Baccharis trimera) e louro (Laurus nobilis L.). Não 

foram diferentes da redução provocada pelo controle a canela 
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(Cinnamomum zeylanicum Blume) e citronela (Cymbopogon 

winterianus Jowitt).  

O óleo essencial de melaleuca, de acordo com algumas 

literaturas, já apresentou efeitos inibitórios na germinação. De 

acordo com Lima et al. (2016) seu óleo puro conservou 

sementes contra-ataques de microrganismos e conseguiu inibir 

a germinação de sementes de milho.  

De acordo com Tonette Neto et al. (2018), dados 

encontrados na literatura apontam que o principal componente 

majoritário do óleo é o eugenol (SILVA et al., 2019) e por ser 

lipofílico pode afetar o funcionamento das membranas 

celulares. A atividade alelopática da espécie testada foi positiva 

em reduzir o desenvolvimento da plântula e a germinação, 

podendo assim constituir um manejo alternativo no controle de 

plantas daninhas, além de possuir um potencial uso como 

bioherbida. A inibição da germinação aumentou de forma 

proporcional à concentração, sendo significativa a partir de 

0,05% e completa inibição a 0,15%.  

Hirata et al. (2019), avaliando os parâmetros 

relacionados à frequência relativa da germinação, porcentagem 

de germinação, velocidade média de germinação e índice de 

velocidade de germinação, verificou o efeito alelopático do óleo 

essencial de citronela (Cymbopogon nardus) sobre picão preto 

(Bidens pilosa) e capim-colonião (Megathyrsus maximus) de 

acordo com o aumento da concentração. A partir dos resultados 

encontrados, verificou-se que o aumento da concentração 

influenciou o início da germinação em ambas as espécies, 

tendo ocorrido no décimo terceiro dia em sementes de picão 

preto e décimo quarto dia no capim colonião quando comparado 

com a testemunha, a qual germinou no terceiro e segundo dia, 

respectivamente.  
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Em ambas as espécies daninhas o óleo de citronela 

atrasou a germinação, sendo que no tratamento controle (água) 

a germinação ocorreu após três dias para as sementes de 

picão-preto e dois dias para o capim-colonião, o qual diferiu de 

resultados encontrados em maiores concentrações, tendo o 

primeiro germinado no décimo terceiro dia e o segundo no 

décimo quarto dia. 

Araújo et al. (2021), encontraram resultados satisfatórios 

no desempenho de óleos essenciais de citronela no controle de 

Cenchrus echinatus. O óleo essencial de alfavaca (Ocimum 

gratissimum) interferiu na germinação da braquiária (Urochloa 

brizantha) em 82% a partir da concentração 0,10%, além de 

apresentar a redução da parte aérea e comprimento da raiz. A 

concentração 0,15% foi a mais eficiente na inibição comparada 

ao controle.  

Miranda et al. (2015), estudando a atividade alelopática 

de óleos essenciais de plantas medicinais na germinação e 

vigor de aquênios de alface, verificou que o óleo essencial de 

alfavaca (Ocimum gratissimum L.) apresentou potencial 

alelopático sobre a germinação e o vigor de aquênios de alface, 

ocasionado pelos componentes citral e eugenol, presentes no 

óleo. O efeito alelopático do óleo testado variou de acordo com 

a concentração e com a planta receptora. A concentração de 

1% do óleo essencial das folhas de Mikania laevigata (guaco) 

conseguiu inibir o crescimento radicular (54,77%), do hipocótilo 

(43,36%), da biomassa seca total (21%) e da expansão da área 

foliar (47,4%) em relação à testemunha nas plântulas de 

Digitaria insularis (capim amargoso). Quando na concentração 

de 0,5% o óleo causou reduções em Bidens pilosa (picão-preto) 

de 23,19% na radícula, 27,86% no hipocótilo e 79,87% na área 

foliar, provocando clorose nas folhas de plântulas germinadas.  
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Oliveira et al. (2020) utilizando o hidrolato de alecrim de 

tabuleiro verificou a redução na germinação da tiririca. Essa 

substância consiste em um subproduto do óleo essencial da 

planta, a qual nem sempre é usufruído. Contudo, o autor afirma 

que para estabelecer a composição dos aleloquímicos 

existentes no hidrolato e a sua conduta nas plantas alvo e no 

solo, existe a necessidade de mais pesquisas, assim podendo 

determinar se os resultados que foram obtidos em laboratório 

se aplicam também às condições de campo. As variáveis 

estudadas demonstraram comportamento semelhante, ou seja, 

o número de manifestações epígeas, a altura e o número de 

folhas das plantas de tiririca tiveram seus valores reduzidos, a 

partir do aumento das concentrações do óleo.  

Sousa, (2019), estudando o efeito de alecrim pimenta 

(Lippia origanoides) sobre picão preto (Bidens subalternans), 

amendoim bravo (Euphorbia heterophylla) e feijão do campo 

(Macroptilium lathyroides), reduziu significativamente a 

germinação e índice de velocidade de germinação proporcional 

ao aumento da concentração, com exceção para M. lathyroides, 

em que a ausência de germinação não foi relacionada à 

concentração. Apesar dos componentes majoritários não terem 

afetado o teor de clorofila, ocorreu necrose e clorose foliar. 

Pereira, (2020), trabalhando com o óleo essencial de 

eucalipto não encontrou resultados satisfatórios do óleo sobre 

as folhas das plântulas de capim amargoso e picão-preto. Para 

o autor diversos fatores podem ter afetado o desempenho do 

óleo nessa parte da planta, dentre esses, a incapacidade de 

absorção dos componentes majoritários pelo tecido das 

plantas. No entanto, ao aplicar sobre as sementes encontrou-

se resultados eficazes no controle da planta invasora.  Araujo 

et al (2021), encontraram resultados similares ao aplicar uma 
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mistura de óleo essencial de eucalipto 60/10% sobre Senna 

obtusifolia, Amaranthus sp., Bidens pilosa, Digitaria sp. e 

Cenchrus echinatus em estádios de 3 a 5 folhas, não obtendo 

resultados satisfatórios. 

Uliana et al. (2020) estudando a atividade do óleo 

essencial de Campomanesia xanthocarpa (guabiroba) 

analisaram que foram reduzidos o comprimento do hipocótilo, 

radícula e total em 76%, 49% e 60%, respectivamente, em D. 

insularis. No entanto, quando para E. plana essas reduções 

foram apenas de 27% do comprimento total das plântulas e 

32% para o comprimento de hipocótilo, sendo assim para E. 

plana os resultados não foram significativos. De acordo com a 

autora a fitotoxicidade está diretamente relacionada aos 

componentes majoritários presentes nas folhas e compostos 

extraídos na hidrodestilação, onde foi evidenciado a presença 

de hidrocarbonetos, terpenos e sesquiterpenos, geralmente 

encontrados em óleos essenciais.  

Shah et al. (2016), afirma que os aleloquímicos 

interferem no desenvolvimento da planta cultivada por 

influenciar na regulação do crescimento, divisão e alongamento 

celular, absorção de nutrientes, além de apresentar compostos 

fenólicos que impedem a síntese de proteínas na célula. 

Contudo, ainda existe uma carência de pesquisa associada ao 

estudo fitoquímico de óleos essenciais de espécies vegetais, 

sendo um desafio para os pesquisadores que buscam 

alternativas na redução do uso de agroquímicos.  

Sartori et al. (2021) analisando o efeito do óleo das 

cascas de laranja em picão-preto e nabo avaliou que o óleo 

causou redução no índice de velocidade de germinação, 

mesmo em menores doses e no percentual de germinação com 

maiores efeitos nas maiores doses. O óleo causou danos que 
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impediram, até mesmo, a formação de plântulas anormais da 

espécie de picão-preto. As sementes de picão-preto 

apresentaram menor percentual de germinação e índice de 

velocidade de germinação. O óleo essencial de laranja pode 

interferir no desenvolvimento das plântulas, elevando a 

proporção das plântulas anormais de picão-preto e nabo. 

Borsatti et al. (2021), encontraram resultados semelhantes ao 

testar o óleo de laranja (Citrus sinensis) em plantas de azevém 

(lolium multiflorum), observando a redução da germinação 

associada ao aumento das doses. Fagodia et al. (2017), 

enfatiza que algumas espécies da família das Poaceas 

respondem negativamente ao limoneno, presente em óleos 

essenciais de laranja. 

O tratamento relacionado à testemunha promoveu 

52,80% de semntes germinadas de picão-preto, ao contrário da 

maior concentração (50 g L-1) com 6,40% de sementes 

germinadas. A planta de nabo apresentou resultados 

semelhantes, sendo o tratamento sem a presença do óleo o 

mais favorável à germinação (91,20), onde a maior 

concentração (50 g L-1) resultou em 51,20% de germinação 

(SARTORI, 2021). 

Defaveri, 2018, utilizando estratos vegetais de gengibre 

e funcho sobre plantas de nabo (Raphanus raphanistrum), 

azevém (lolium multiflorum) e picão (Bidens pilosa), verificou o 

potencial alelopático das espécies aromáticas sobre as 

daninhas, sendo que o extrato de funcho foi mais eficiente. 

Entretanto, o autor enfatiza a necessidade de novos estudos 

para comprovar a ação do óleo de gengibre sobre as espécies 

invasoras estudadas. Foi observado que a partir do aumento da 

concentração resultou em redução nas variáveis de 

crescimento e inibição da capacidade germinativa. Quando 
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comparado com as menores concentrações em relação ao 

índice de velocidade de emergência, o extrato de gengibre se 

destacou em relação ao de funcho, porém, ocorreu o contrário 

quando submetidos às concentrações maiores que 5%.  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, foram 

encontrados trabalhos científicos com abordagem relacionada 

ao uso de óleos essenciais de plantas aromáticas em espécies 

daninhas, sendo a folha considerada a parte mais utilizada para 

extração dessa substância. Nos trabalhos encontrados, 

diversos autores afirmaram que os óleos essenciais 

apresentam componentes majoritários resultantes do 

metabolismo secundário dos vegetais que interferem no 

desenvolvimento de algumas espécies.  

A germinação, o crescimento da radícula e da parte 

aérea são as variáveis testadas nos trabalhos encontrados, 

onde a primeira é considerada a mais afetada nos experimentos 

realizados. O aumento da concentração, as características da 

planta receptora e as condições ambientais interferem na 

inibição da germinação e desenvolvimento.  

Trabalhos de revisão servem como base para o 

levantamento bibliográfico na pesquisa. Contudo, apesar dos 

trabalhos encontrados, são necessárias mais pesquisas 

relacionadas ao uso de óleos essenciais no controle de plantas 

daninhas, pois trabalhos com essa temática ainda são escassos 

na literatura. 
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RESUMO: O Código Florestal Brasileiro, Lei Nº 12.727/12, 
considera as matas ciliares como Área de Preservação 
Permanente (APPs). O objetivo do presente trabalho é 
apresentar a proposta de reflorestamento da mata ripária 
localizada às margens da represa de acumulação no município 
de Jundiaí – SP. A represa de acumulação, localizada no 
Parque da Cidade de Jundiaí, abastece a cidade, com a água 
que provém do rio Jundiaí Mirim e possui uma área de mata 
ciliar com 560.00m² desmatados. Esse trabalho visa evitar a 
erosão do solo e o comprometimento do abastecimento da 
cidade, apresentando o processo inicial de reflorestamento da 
mata ripária localizada às margens da represa de acumulação. 
Deste modo, a partir dos resultados, verificou-se o processo 
inicial de reflorestamento do trecho da ilha, calculado o 
reflorestamento para 46,20% do trecho que não possui 
vegetação, utilizando o método de plantio por ilhas de 
diversidade e utilizando mudas que existem no viveiro do 
Parque da Cidade de Jundiaí. As  espécies mais utilizadas 
nesse projeto de plantio foram: Ipê Rosa (Handroanthus 
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heptaphyllus), Pitanga (Eugenia uniflora), Jatobá (Hymenaea 
courbaril), Coração de Negro (Porcilanthe Parviflora) . Deste 
modo, esse trabalho apresenta o projeto de reflorestamento, os 
melhores modos para que este ocorra e as plantas utilizadas 
nele para evitar a erosão, de acordo com o bioma local.  

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Reflorestamento, 

Bioma. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mata ciliar é uma vegetação que se encontra 

associada às margens de cursos d’água. Estas formações 

vegetais impedem a ocorrência de processos de erosão, 

compactação e assoreamento do solo como podem servir como 

refúgio e alimento para faunas terrestres e aquáticas, além de 

possibilitar a passagem de animais e a dispersão de semestres 

entre fragmentos florestais próximos (KUNTSCHIK, EDUARTE, 

UEHARA, 2014). 

O Código Florestal Brasileiro, Lei Nº 12.727/12, 

considera as matas ciliares como Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), visando proteger os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico da fauna e flora, a fertilidade do solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. 

O processo de regeneração natural para recuperação de 

mata ciliar é sem dúvida de baixo custo, porém, é normalmente 

um processo lento, quando comparado com a restauração 

ecológica. Se o objetivo é formar uma floresta em área ciliar, 

num período curto, visando à proteção do solo e do curso 
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d’água, determinadas medidas e técnicas que aceleram a 

sucessão ecológica devem ser adotadas, ou seja, sistemas que 

imitam a natureza, acelerando a sucessão ecológica e 

aumentando sua resiliência (ANAMA, 2012). 

No Estado de São Paulo, ações de reflorestamento da 

área do manancial e reflorestamento da mata ciliar foram 

apontados como sendo um dos fatores para contribuição da 

formação e conservação de nascentes. Isso é evidenciado a 

partir de informações prestadas no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) nos projetos de Mata Ciliar e de Nascentes, amparados 

pela Resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo (SMA) nº 50/2015. De acordo com os dados 

levantados verificou-se a importância e efetivação desta 

temática, devido plantios em áreas prioritárias de 142 

municípios, resultando, portanto, em 7.667 hectares em 

restauração, o que equivale a mais de 12 milhões de mudas 

plantadas. 

A recuperação pode ser definida pela Lei Federal 

9985/2000 como “restituição de um ecossistema ou de uma 

população silvestre degradada a uma condição não degradada, 

que pode ser diferente da sua condição original”,  

A Restauração Ecológica tem como meta fundamental 

viabilizar a manutenção em longo prazo dos ecossistemas, 

estabelecendo comunidades bióticas similares às que ocorriam 

naturalmente na região (ANAMA, 2012). 

 As ilhas de diversidade são um modelo de plantio que 

não ocupam a área, composta por vegetações de diferentes 

estágios sucessionais, pioneiras, secundárias e as 

climáticas,de uma forma uniforme, e ser composta por O 

objetivo das ilhas é  aumentar a diversidade de espécies nativas 
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atraindo espécies de animais dispersores de sementes, Este 

modelo é utilizado devido custo reduzido (AZEVEDO, 2011). 

Os programas de recuperação de matas ciliares não 

podem mais ser representados por meros plantios, que buscam 

apenas a reintrodução de espécies arbóreas numa dada área, 

de onde elas haviam desaparecido, mas devem assumir a difícil 

tarefa de reconstruir as complexas interações existentes numa 

comunidade florestal, de maneira a permitir a sua 

autoperpetuação local (RODRIGUES; GANDOLFI, 1998 apud 

JÚNIOR, 2018). 

O principal manancial do Município de Jundiaí é o Rio 

Jundiaí Mirim e 95% da água que abastece a cidade provém 

dele. A partir da represa de acumulação localizada dentro do 

Parque da Cidade, começa o processo de abastecimento 

público. Em sua extensão, o rio possui classe 1 de qualidade 

que de acordo com a resolução 357 do Conama (BRASIL, 

2005) é considerado excelente para o consumo humano após 

tratamento simplificado.  

Com uma área de 560.00m² desmatada, na margem da 

represa de acumulação, esta região pode vir a causar a erosão 

do solo comprometendo o abastecimento da cidade, uma vez 

que, após a erosão, o solo é levado pela força da água e 

depositado nas áreas a jusante. Para que isso não ocorra, 

restaurar a vegetação da área ciliar no entorno do curso d’água 

é uma maneira eficiente parra evitar esse impacto DE 

OLIVEIRA SILVA, 2021). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o 

processo de reflorestamento de uma área da mata ripária 

localizada no entorno da represa de acumulação dentro do 
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Parque da Cidade de Jundiaí, São Paulo, utilizando o método 

de plantio por ilhas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia deste trabalho derivou-se de processo de 

investigação de dados secundários por bibliografia para o tema 

em questão, em teses, artigos acadêmicos, trabalhos de 

conclusão de cursos, trabalhos universitários que abordam a 

temática de reflorestamento de mata ciliar, além da parte prática 

de plantio das espécies nativas na área delimitada previamente. 

O trabalho foi realizado numa área de mata ripária às 

margens da represa de acumulação na cidade de Jundiaí, 

localizada no estado de São Paulo (23°09’05.7”S; 

46°53’46.4”W). Para o mapeamento da área utilizamos o 

Google Earth, aplicativo Qgis para identificação da área 

reflorestada. Foram plantadas para reflorestamento da mata 

ciliar sessenta e uma (61) mudas de espécies nativas que 

estavam no viveiro do Parque da Cidade de Jundiaí.  

As espécies e quantidades selecionadas para o plantio 

foram: 

3 Ipê Rosa (Handroanthus heptaphyllus), 3 Ipê Branco 

(Tabebuia roseo-alba), 3 Saguaraji (Rhamnidium elaeocarpum 

Reissek), 2 Sibipuruna (Caesalpinia pluviosa), 3 Tiburi 

(Enterolobium contortisiliquum), 4 Coração de Negro 

(Porcilanthe Parviflora), 2  Pau Brasil (Caesalpinia echinata), 1 

Araçá (Psidium cattleyanum), 4 Pitanga (Eugenia uniflora), 4 

Jatobá (Hymenaea courbaril), 3 Tarumã (Vitex montevidensis), 

1 Cereja do Mato (Eugenia involucrata ), 2 Açoita cavalo 

(Luehea divaricata), 3 Calabura (Muntingia calabura), 3 Aroeira 
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(Schinus terebinthifolia ), 3 Ingá (Inga edulis), 3 Sombreiro 

(Clitoria fairchildiana), 1 Pau Jacaré (Piptadenia gonoacantha), 

1 Calabura (Muntingia calabura), 2 Tucaneiro (Citharexylum 

myrianthum), 2 Tamboril (Enterolobium timbouva), 2 Araribá 

(Centrolobium tomentosum), 2 Sangra d´água (Croton 

urucurana), 2 Samaneiro (Samanea saman), 1 Canudo de Pinto 

(Senna bicapsularis), 1 Urucum (Bixa orellana) . Essas 

espécies são as consideradas nativas que se encontravam no 

viveiro do Parque da Cidade. 

Ao serem retiradas da estufa as mudas passaram por um 

processo de rustificação, etapa necessária para aumentar a 

porcentagem de pegamento na área de plantio. Esta é realizada 

apenas com a retirada do sombrite e diminuição gradativa das 

regas e adubação nitrogenada (ATTANASIO, 2006). 

As técnicas utilizadas para preparo de solo, foram: 

sulcamento na linha de plantio ou na área total (em nível), 

coveamento e aração. O preparo do solo proporciona uma 

melhora nas condições físicas e auxilia na incorporação de 

fertilizantes e corretivos, favorecendo o estabelecimento do 

povoamento.  

O controle mecânico foi feito com o uso de ferramentas 

manuais como enxadas e foices na área escolhida para a 

restauração vegetal. Realizou-se a roçada na área com objetivo 

de corte e retirada da vegetação de pequeno porte antes do 

início do processo de plantio das mudas. Após a etapa de 

plantação, fez-se um acompanhamento mensal avaliação do 

crescimento das mudas e avaliação de manutenções.  

A época de plantio ocorreu nos meses de inverno (junho, 

julho) de 2021, pois segundo Poester (2012), a época é 

adequada para plantio de espécies arbóreas pois as 
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evaporações são baixas facilitando a manutenção da umidade 

do solo, devido as baixas temperaturas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta uma foto da área que será 

reflorestada. A área total da mata consiste em 3,95 hectares, 

sendo 560.000 m² de área desmatada, conforme pode-se 

observar na Figura 2a) e 2b).  

 

Figura 1: Imagem da área a ser reflorestada 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 2: Imagem de satélite da área 

a) b) 

Fonte: Autoria própria 

 

A Figura 3 e 4 apresentam as imagens de satélite 

(Google Maps) da área de plantio das mudas reflorestada. 

 

Figura 3: Imagem de satélite da área 

 
Fonte: Google Maps 
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Figura 4: Imagem de satélite da área com as coordenadas 

Fonte: Google Maps 

 

O reflorestamento em regiões de mata ciliar tem papel 

fundamental na estruturação do solo e redução de erosão (DE 

OLIVEIRA SILVA, 2021). Portanto, a proposta de 

reflorestamento visou a proteção do solo e do curso d’água.  

A técnica de rustificação (Figura 5), foi utilizada nas 

plantas com objetivo de provocar mudanças morfofisiológicas 

para aumentar a sobrevivência (SCULZ, 2021). Conforme 

Figura 5, as regas foram diminuídas com o passar dos tempos 

e as plantas receberam fertilização com Nitrogênio. As mudas 

foram plantadas com espaçamento de 3m x 2m. 
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Figura 5: Rega das mudas em processo de rustificação 

                             
Fonte: Autoria própria 

 

No parque da Cidade de Jundiaí/SP, um grupo 

multidisciplinar cultivou as mudas nativas da região. A Figura 6 

apresenta uma foto da estufa, onde as mudas formam retiradas 

para o plantio e a Figura 7 algumas espécies selecionadas. 

Observa-se pelas Figuras 3 e 4 que a área com menor 

cobertura de vegetação nativa concentra-se na ilha, mais 

centralizada na Figura 4, local escolhido para o plantio. As 
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mudas escolhidas possuem propriedades que combatem a 

erosão e modos de plantio utilizados beneficiam todo o 

ecossistema local. 

 

Figura 6: Retirando as mudas da estufa 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 7: Algumas espécies de mudas selecionadas 

 
Fonte: Autoria própria 

As Figuras 8 e 9 apresenta o plantio das mudas. Com a 

reconstituição dessa área desmatada à beira da represa de 

acumulação em Jundiaí/SP, espera-se como resultados futuros 

que não ocorram processos erosivos causando impactos 

negativos na captação da água para o abastecimento da 

cidade, e que ocorra o retorno da fauna e flora da região. 
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Figura 8: Plantio das mudas 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 9: Plantio de mudas 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

CONCLUSÕES  

 

O reflorestamento da mata ripária, mostrou-se 

importante, em razão das áreas sem cobertura vegetal, que 

podem sofrer um impacto muito maior da ação da água e outros 

agentes do intemperismo trazendo problemas no 

abastecimento de água para a população. A proposta do projeto 

é a proteção dos recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, a 

fertilidade do solo e assegurar o bem-estar das populações 
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humanas, conforme o Código Florestal Brasileiro, Lei Nº 

12.727/12. 

Deste modo, a partir dos resultados, verificou-se o 

processo inicial de reflorestamento do trecho da ilha, calculado 

o reflorestamento para 46,20% do trecho que não possui 

vegetação, utilizando o método de plantio por ilhas de 

diversidade e utilizando mudas que existem no viveiro do 

Parque da Cidade de Jundiaí. 

O Reflorestamento dentro do Parque da Cidade de 

Jundiaí, é um projeto viável, uma vez que houve a permissão 

do gestor responsável pelo Parque e por causa da facilidade de 

adquirir as mudas que existem no viveiro sob domínio do 

Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí. Através de um 

levantamento pelo google Maps observou-se uma região 

desmatada que podem sofrer erosão e causar danos no 

sistema de abastecimento. A escolha das mudas que possuem 

propriedades que combatem à erosão e modos de plantio 

podem beneficiar o ecossistema local, resultado que será 

avaliado futuramente após o crescimento das mudas. 

Recomenda-se o monitoramento periódico da área após 

o plantio de todas as mudas, pois esta é uma atividade muito 

importante para permitir o desenvolvimento das plantas, 

durante o estabelecimento inicial. Evitando, de certa forma, o 

ataque de pragas e doenças, realizando-se quando necessário 

uma adubação de manutenção, podas e replantio das mudas 

que morreram 

Sobre os impactos esperados, além dos potenciais 

efeitos ambientais decorrentes da intervenção quanto ao 

reflorestamento da mata ciliar, busca-se sensibilizar a 

população e o poder público municipal local acerca de amenizar 
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e evitar ações quanto ao desmatamento, uso e manejo 

inadequado dos recursos naturais.  
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RESUMO: O presente artigo visa identificar, discutir, selecionar 
e sintetizar as propriedades e usos das Pedras Ornamentais 
Artificiais (POA) e avaliá-los em comparação com às Pedras 
Ornamentais Naturais (PON) na construção civil. Para tanto, 
uma revisão sistemática de literatura foi realizada, utilizando o 
método Systematic Search Flow, de modo a investigar estudos 
publicados que dissertem sobre tal assunto, com o auxílio da 
estatística descritiva. As discussões realizadas no presente 
estudo destacam os conceitos, processos produtivos, 
propriedades físicas e mecânicas de ambas às pedras. As POA 
são desenvolvidas a base de uma carga mineral, no caso, 
agregados naturais como os resíduos minerais, os quais são 
aglomerados por agentes aglutinantes. Os resíduos de 
mármore e granito foram os materiais mais utilizados como 
agregados nas POA; enquanto o agente aglutinante mais 
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aplicado foi a resina epóxi. O processo de vibro-compressão a 
vácuo foi o método de confecção de POA mais adotado. Alguns 
tipos de POA, encontradas na literatura, detêm propriedades 
físicas e mecânicas similares ou até superiores em relação às 
PON dos tipos granito e mármore. Portanto, as POA podem ser 
uma alternativa viável para substituição das PON no cenário 
mercadológico atual. Ademais, contribuem como solução para 
a avassaladora geração de resíduos na exploração das rochas 
naturais. 

Palavras-chave: Pedra ornamental artificial. Pedra ornamental 
natural. Material de construção sustentável. Material residual. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As rochas ou pedras ornamentais são definidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como 

substâncias rochosas naturais que, submetidas a diferentes 

graus de modelamento ou beneficiamento, podem ser utilizadas 

com função estética (ABNT, 2013). Desde os povos antigos, se 

submetida a beneficiamento, tais rochas eram utilizadas em 

superfícies, pisos e paredes (ALENCAR, 2013).  

Alguns dos principais tipos de rochas utilizadas como 

pedra ornamental são o mármore, o granito, o quartzito, a 

ardósia e a pedra-sabão (BEZERRA, 2018). Como o próprio 

nome indica, pedras ornamentais são utilizadas como 

ornamento, logo, buscam agregar valor estético ao ambiente 

em que são aplicadas (ALTOÉ; DA SILVEIRA, 2020). Para 

Cavalcanti et al. (2017) o aspecto estético é, inclusive, o 

primeiro condicionante para se utilizar uma rocha ornamental 
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em uma edificação, seguido da qualidade adequada, aferida por 

meio de ensaios tecnológicos.  

O Brasil se destaca como um dos principais exportadores 

de PON, tendo arrecadado, de janeiro a agosto de 2021, 

US$831,8 milhões (R$4,46 bilhões) com a exportação de 1,57 

milhão de toneladas (ABIROCHAS, 2021). Embora seja uma 

quantidade exorbitante de capital adquirido, em virtude do 

manejo de recursos naturais não renováveis, o impacto 

ambiental gerado pela extração e manipulação deste material 

tem evoluído consideravelmente com os anos. Além disso, o 

processo de beneficiamento e processamento destes materiais 

confere uma expansiva geração de perdas, sobretudo na 

construção civil, podendo ser superior a 80% (SUGIMOTO; 

SCARPINATTI; SILVA, 2017). 

O material residual gerado é passível de reutilização em 

outros campos da construção civil, mas comumente é 

descartado (CRUZ et al., 2021). Para combater o passivo 

ambiental associado ao seu descarte, é necessário o estudo de 

formas sustentáveis de utilizar pedras ornamentais como 

materiais de construção. Uma delas é recorrer à produção das 

Pedras Ornamentais Artificiais (POA), material que visa 

reproduzir ou aprimorar as características e propriedades de 

uma rocha natural, sem recorrer a um processo construtivo que 

cause transformações demasiadas ao meio ambiente 

(RIBEIRO; RODRIGUEZ; VIEIRA, 2014). Desta forma, a 

produção de POA se encaixa no contexto da economia circular, 

sendo uma fonte alternativa e de grande potencial econômico 

para as indústrias mineradora e construtiva (FERNANDES; 

GADIOLI; AGUIAR, 2020). Além disso, as POA podem 

apresentar menor peso específico e maior resistência mecânica 
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por conta de sua menor porosidade, o que também garante ao 

material resistência à infiltração de fluidos, possibilitando assim 

sua aplicação em ambientes úmidos (GOMES et al., 2019).  

Nesse sentido, e analisando a escassez de trabalhos 

realizados sobre o tema, o objetivo deste estudo é, através de 

uma revisão sistemática da literatura, identificar, selecionar, 

sintetizar as propriedades e aplicações das Pedras 

Ornamentais Artificiais (POA) e avaliá-las em comparação com 

às Pedras Ornamentais Naturais (PON). Assim, processos 

produtivos, propriedades físicas (absorção e porosidade) e 

mecânicas (resistência à flexão e resistência à compressão) de 

ambas as pedras, foram investigados e comparados com o 

auxílio de um tratamento de estatística descritiva.  

 

PEDRAS ORNAMENTAIS NATURAIS 

 

As rochas ornamentais naturais possuem seu uso 

iniciado na arquitetura e construção como elemento estrutural. 

Contudo, com o desenvolvimento tecnológico em técnicas de 

beneficiamento, como a de polimento (método potencializante 

do brilho), tais materiais adquiriram características estéticas 

atrativas, com funcionalidades e propriedades que os tornaram 

eficientes em aplicações de revestimentos de construções. 

Dessa forma, é permitida a melhoria da qualidade e 

aproveitamento de materiais antes considerados impróprios 

pela existência de falhas e outros defeitos (BEZERRA, 2018). 

De acordo com Cavalcanti et al. (2017), do ponto de vista 

comercial, as PON são divididas basicamente em mármores e 

granitos, sendo os mármores rochas carbonáticas e os granitos 

rochas silicáticas. Ainda segundo os autores, também podem 
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ser incluídos filitos, xistos, ardósias, quartzitos, arenitos, pedra-

sabão, entre outras. Souza e Silveira (2017) reforçam, 

entretanto, que essa distinção em granito ou mármore não 

segue a classificação das rochas oriunda da Geologia, que tem 

como base a composição mineralógica, a estrutura e a gênese 

das rochas. Os granitos são compostos predominantemente por 

quartzo e feldspato; os mármores, por sua vez, são compostos 

predominantemente por calcita e/ou dolomita, e apresentam 

menos resistência ao corte em relação aos granitos, por serem 

mais porosos. Por isso o beneficiamento de mármores e 

granitos é feito de maneira distinta pela indústria (SOUZA; 

SILVEIRA, 2017). 

Desde o desenvolvimento destas técnicas de 

beneficiamento para o acabamento das peças de mármores e 

granitos, estes materiais passaram a ser amplamente utilizados 

nos revestimentos de construções mais sofisticadas, devido às 

suas características de beleza, funcionalidade, facilidade de 

aplicação e durabilidade, além é claro, do forte apelo de 

exclusividade (ALENCAR, 2013).  

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do Espírito Santo (Brasil), 

elaborou um Manual de Rochas Ornamentais completo visando 

fornecer informações técnicas e apropriadas para o melhor uso, 

aplicação e manutenção das rochas nos diversos tipos de 

ambientes, formas e formatos de utilização, as quais serão 

comparadas às informações das POA no presente estudo 

(ALENCAR, 2013). O material instrui quanto ao manuseio das 

PON, valorizando os ambientes e permitindo sua utilização 

dentro dos princípios de sustentabilidade.  
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PEDRAS ORNAMENTAIS ARTIFICIAIS 

 

As POA surgem como uma alternativa à utilização das 

PON, apresentando propriedades comparáveis ou até mesmo 

superiores. Por conta da utilização de materiais residuais para 

a sua produção e desenvolvimento. As POA apresentam 

vantagens na diminuição da quantidade de resíduos descartada 

na natureza, além de agregar valor a resíduos indesejáveis, 

como aponta Ribeiro et al. (2014). O Brasil se destaca não só 

como pólo de exportação, mas, também, de importações de 

POA. Em 2019, as importações das rochas artificiais 

alcançaram mais que o dobro das importações de materiais 

rochosos naturais, em toneladas (ABIROCHAS, 2019a).  

As POA, que podem ainda ser denominadas de pedra 

industrializada ou pedra composta, são constituídas, em sua 

maioria, por agregados naturais como partículas de mármores, 

areias de quartzo, granito triturado, cristais de vidro e demais 

compostos, os quais são misturados com agentes aglutinantes 

(FERNANDES; GADIOLI; AGUIAR, 2020; AENOR, 2011). 

Fernandes, Gadioli e Aguiar (2020) ainda apontam que esses 

agentes aglutinantes podem ser: resinas poliméricas, cimentos 

hidráulicos ou mistura desses componentes desde que o 

processo de consolidação do material seja irreversível.  

Apesar das POA apresentarem preço ainda elevado para 

grande parte do consumidor brasileiro, as vantagens 

apresentadas por elas, especialmente através de suas 

propriedades mecânicas e estéticas (como resistência à flexão 

e brilho superficial), são geralmente superiores, fazendo deste 

material uma excelente alternativa às PON (SOUZA; MORAIS, 

2018). Além disso, a utilização dos resíduos como matéria-
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prima de produtos ecológicos com aplicação industrial, como é 

o caso das POA, e a certificação tecnológica desses materiais, 

são soluções para promover o desenvolvimento industrial 

sustentável e impulsionar a competitividade do setor de rochas 

(GADIOLI et al., 2021). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A metodologia empregada no presente estudo foi 

baseada no método Systematic Search Flow (SSF), uma forma 

sistemática de buscar referenciais literários, desenvolvido por 

Ferenhof e Fernandes (2016). O método se estrutura em quatro 

etapas: (I) Protocolo de pesquisa, (II) Análise, (III) Síntese e (IV) 

Escrita. A aplicação e desenvolvimento de cada uma destas 

etapas pode ser observada no fluxograma apresentado na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Descrição das quatro etapas de aplicação do SSF. 

 
Fonte: Os autores (2021). 
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Como demonstrado na Figura 1, a etapa Protocolo de 

Pesquisa retornou, a partir das três bases de dados utilizadas, 

um total de 138 artigos. Destes, 112 trabalhos foram 

descartados por não abordarem temas condizentes com o 

proposto pelo presente estudo; e 15 por duplicidade. Apenas 11 

dos artigos atenderam ao enfoque da pesquisa, sendo 

selecionados para o estudo.  

Após a seleção dos referenciais, procedeu-se às etapas 

de Análise e Síntese dos dados. Os resultados encontrados nos 

trabalhos selecionados, a respeito das propriedades das POA, 

foram dispostos em gráficos boxplots a partir dos quais 

procedeu-se uma análise de comparação entre os mesmos 

parâmetros de PON. O boxplot é um recurso gráfico usado 

regularmente em pesquisas científicas para analisar dados 

quantitativos. Tradicionalmente ele exibe medidas de tendência 

central (mediana), de dispersão (quartis), forma de distribuição 

ou simetria da amostra (valores pontuais mínimo e máximo), 

valores atípicos (outliers) e extremos (NETO et al., 2017). Para 

a confecção destes gráficos foi utilizado o Minitab® 19 

Statistical Software.  

Por fim, foi realizada a etapa de Escrita. Esta última 

etapa, a qual integra este estudo, discorre sobre informações a 

respeito das POA produzidas, como a caracterização e escolha 

dos materiais residuais, a determinação do processo produtivo 

e as propriedades físicas e mecânicas dos corpos de prova 

descritos em cada trabalho. A seguir, será feita a apresentação 

destes dados e a discussão acerca das informações adquiridas 

ao longo das etapas supracitadas do SSF. 

O crescente mercado de rochas ornamentais provocou o 

desenvolvimento de técnicas e tecnologias responsáveis por 
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otimizar e aprimorar o processo produtivo de rochas. Por volta 

da década de 90, a inserção de resinas poliméricas com maior 

poder abrasivo na fase de beneficiamento possibilitou o 

manuseio e produção de diversas classes de rochas 

ornamentais que a tecnologia disponível na época era incapaz 

de beneficiar (ALENCAR, 2013). Posteriormente, as resinas 

poliméricas foram aplicadas na confecção das POA, agora 

exercendo a função de aglomerante, contribuindo para a 

adesão e durabilidade e garantindo a consolidação permanente 

do material (FERNANDES, GADIOLI; AGUIAR, 2020).  

Os estudos selecionados apontam a utilização de 

diferentes materiais e combinações para produzir as POA. A 

combinação mais comum percebida foi a de resíduo de 

mármore com adição de resinas de poliéster (RIBEIRO; 

RODRIGUEZ; VIEIRA, 2014a; RIBEIRO; RODRIGUEZ; 

VIEIRA, 2014c; RIBEIRO; RODRIGUEZ; CARVALHO, 2017). O 

mesmo resíduo também se apresenta combinado (em 

diferentes proporções) com a resina epóxi (DEMARTINI et al., 

2018) e sendo trabalhado singularmente, sem adição de resinas 

(RIBEIRO; RODRIGUEZ; VIEIRA, 2014b).  

Outros resíduos utilizados são o de granito, combinado 

com a resina epóxi (GOMES et al., 2020; CARVALHO et al., 

2018), e também ao poliuretano vegetal (GOMES et al., 2019). 

Foram ainda identificados trabalhos que realizam o manejo de 

resíduos de pedra em pó com adição apenas de resina epóxi 

(CARVALHO et al., 2018) e com a combinação do resíduo, 

resina epóxi e chamotte (Resíduos de Tijolos) (GOMES et al., 

2018). 

A revisão de literatura aponta que, dentre os trabalhos 

selecionados, a produção das POA, em sua maioria, passa pelo 
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processo de vibro compressão a vácuo (GOMES et al., 2020; 

CARVALHO et al., 2019; GOMES et al., 2019; GOMES et al., 

2018; RIBEIRO; RODRIGUEZ; VIEIRA, 2014b; RIBEIRO; 

RODRIGUEZ; VIEIRA, 2014c; DEMARTINI et.al, 2018; 

RIBEIRO; RODRIGUEZ; CARVALHO, 2017). O processo de 

vibro compressão a vácuo consiste, de modo geral, em 

dispersar as cargas minerais em resinas poliméricas.  A 

compactação da mistura e aplicação do vácuo e vibração 

ocorrem de forma simultânea. Por fim, o material passa pelo 

processo de cura em temperaturas que variam de 70 a 110ºC 

(DEMARTINI et al., 2018).  

Ainda assim, outros processos de produção podem ser 

elencados. Segundo Carvalho et al. (2018), é possível elaborar 

um método de produção que utiliza somente a compressão, 

reduzindo o custo do processo. A mistura resíduo-resina é feita 

manualmente em um molde, que posteriormente, é submetido 

a uma carga de compressão a certa temperatura, realizando 

também a cura do corpo de prova.  

Há também o método de moldagem por transferência de 

resina (MTR) (RIBEIRO; RODRIGUEZ; CARVALHO, 2017; 

RIBEIRO; RODRIGUEZ; VIEIRA, 2014a), que se constitui da 

injeção de resina em um molde fechado. Neste molde 

previamente é colocado um reforço de carga, no caso os 

resíduos de POA, permeando até completar o molde e 

ocorrendo o processo final de cura (SILVA et al., 2016). 
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TABELA RESUMO 

 

As propriedades das POA encontradas nos trabalhos 

selecionados pelo Método SSF estão elencadas na Tabela 1. 

No intuito de obter uma análise geral das propriedades obtidas 

e a fim de compará-las com as propriedades das PON, foram 

produzidos os gráficos boxplots, presentes nas Figuras 2, 3 e 4. 

Vale ressaltar que, para a produção destes boxplots, optou-se 

por desconsiderar a POA de resíduo de mármore e resinas de 

poliéster (RIBEIRO, RODRIGUEZ, VIEIRA, 2014), visto que ela 

apresentou valores discrepantes de absorção e porosidade 

comparados aos outros estudos, tendo 8,28% e 3,64% 

respectivamente, podendo influenciar fortemente como outlier 

(ponto atípico) no gráfico. 

Destaca-se que, dentre as bases de dados utilizadas 

para a pesquisa, foram poucos os estudos encontrados que 

retratam a produção de POA e a análise de suas propriedades 

físicas e mecânicas. Dentre os 11 trabalhos selecionados para 

leitura, foram encontradas 15 diferentes POA. Vale ressaltar 

que, dentre elas, só há registro das propriedades de resistência 

à compressão para 7 espécies. Além disso, um dos trabalhos 

não aferiu a porosidade das amostras. Todavia, por meio dos 

dados encontrados considera-se possível estabelecer a 

comparação entre as POA encontradas por meio de revisão 

sistemática e as PON constantes no Manual de Rochas 

elaborado pelo IEL. 
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     Tabela 1. Tabela resumo – Propriedades das POA 
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Referência 

Resíduo de granito 
branco (85%) + 

resina epóxi (15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
em Prensa 
Hidráulica à 

quente 

2,3 
0,0
9 

0,2
3 

32,
92 

- 
(GOMES et 

al.,2020) 

Quartzo e resíduo de 
quartzito (82%) + 

resina epóxi (18%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
1,84 

0,3
9 

0,7
2 

16,
98 

- 
(CARVALHO 
et al., 2021) 

Resíduos de 
quartzito, quartzito e 

pó de porcelana 
(82%) + resina epóxi 

(18%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,15 

0,3
8 

0,8 
25,
13 

- 
(CARVALHO 
et al., 2021) 

Pó de pedra (90%) + 
resina epóxi (10%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,33 

0,1
4 

0,3
2 

32 - 
(CARVALHO 
et al., 2019) 

Resíduo de granito 
(85%) + poliuretano 

vegetal (15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,24 

0,1
9 

0,4
2 

18,
1 

- 
(GOMES et 

al.,2019) 

Resíduo de granito 
(85%) + resina epóxi 

(15%) 
Compressão 2,25 

0,2
5 

0,5
5 

32 - 
(CARVALHO 
et al., 2018) 

Resíduo de granito 
(90%) + resina epóxi 

(10%) 
Compressão 2,35 

0,3
5 

0,8
1 

30 - 
(CARVALHO 
et al., 2018) 

Pó de pedra e 
resíduos de tijolos 
(chamotte) (80%) + 
resina epóxi (20%) 

Vácuo, 
Vibração, 

Compressão 
2,12 

0,3
8 

0,1
8 

30 - 
(GOMES et 

al.,2018) 

Resíduo de mármore 
(Calcita) (85% - 

partículas grossas, 
médias e finas na 

razão - 1:0,5:0,5) + 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,36 

0,2
2 

0,5
2 

18,
2 

79 

(RIBEIRO; 
RODRIGUEZ; 

VIEIRA, 
2014b) 
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resina de poliéster 
(15%) 

Resíduo de mármore 
(Calcita) (85% - 

partículas grossas, 
médias e finas na 

razão - 1:0,67:0,56) + 
resina de poliéster 

(15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,37 

0,1
9 

0,4
6 

21,
5 

77,9 

(RIBEIRO; 
RODRIGUEZ; 

VIEIRA, 
2014b) 

Resíduo de mármore 
(Calcita) (85% - 

partículas grossas, 
médias e finas na 

razão - 1:0,56:0,67) + 
resina de poliéster 

(15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,36 

0,1
9 

0,4
5 

20,
4 

84,9 

(RIBEIRO; 
RODRIGUEZ; 

VIEIRA, 
2014b) 

Resíduo de mármore 
(85%) + resina de 

poliéster (15%) 

Transferênci
a de resina, 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 

2,27 
3,6
4 

8,2
8 

9,2 16,7 

(RIBEIRO; 
RODRIGUEZ; 

VIEIRA, 
2014a) 

Resíduo de mármore 
(85%) + resina de 

poliéster (15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,27 

0,6
7 

- 15 81 

(RIBEIRO; 
RODRIGUEZ; 

VIEIRA, 
2014c) 

Resíduo de mármore 
(85%) + Resinas 

epóxi (15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,1 

0,0
6 

0,1
3 

33,
93 

96,49 
(DEMARTINI; 
RODRÍGUEZ; 
SILVA, 2018) 

Resíduo de mármore 
+ Resinas de 

poliéster insaturado 
(de 13 a 15%) 

Vácuo, 
Vibração e 

Compressão 
2,38 

0,1
6 

0,3
9 

21,
5 

3,9 

(RIBEIRO; 
RODRIGUEZ; 
CARVALHO. 

2017) 

Fonte: Os autores (2021) 
 

Analisando a Figura 2 junto a Tabela 1, é perceptível que 

os dados de densidade aparente das PON são superiores aos 

das POA em sua totalidade. Sendo assim, nenhuma das POA 

encontradas alcançou a densidade mínima entre as PON. Tanto 

as PON quanto as POA apresentaram casos de assimetria, 

evidenciando que os valores de densidade não estão 

normalmente distribuídos. Enquanto as PON apresentam 
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assimetria à direita (mais valores baixos do que altos dentro do 

seu próprio espaço amostral), as POA apresentam assimetria à 

esquerda (mais valores altos do que baixos). Ressalta-se que, 

nas POA, não foram observados outliers (valores que fogem da 

normalidade). Já nas PON, foram registrados 6 outliers, sendo 

estes os mármores Acqua Marine e Cachoeiro White; e os 

Granitos Preto Águia Branca, Preto Aracruz, Preto São Gabriel 

e Diamante Negro (ALENCAR, 2013). 

 

Figura 2. Boxplots Densidade aparente PON vs POA. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

No que se refere às médias encontradas, as POA e PON 

apresentam, respectivamente, densidade aparente de 2,25 e 

2,77 g/cm³; e intervalo interquartil de 0,21 e 0,26 g/cm³. É 

provável que esta diferença advém da estrutura rochosa que as 

PON possuem; enquanto que, em função do uso de polímeros 

(materiais com baixo peso específico), as POA acabam 

herdando parte desta propriedade, sendo assim, menos densas 

que as PON. Tal fato representa ainda uma vantagem às POA 
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no menor gasto energético nas etapas de transporte e 

instalação in-loco.  

 

Figura 3. Boxplots Porosidade e absorção PON vs POA. 

      
Fonte: Os autores (2021). 

Tratando-se da porosidade, pode-se dizer, em análise a 

Figura 3, que um grupo de POA se destaca pelos baixos 

valores. Pode-se observar que metade deles estão abaixo dos 

valores do primeiro quartil das PON. Este fato se deve, 

provavelmente, ao uso predominante da técnica de prensagem 

por vibro compressão à vácuo, aplicada à maioria dos estudos, 

no qual há um melhor preenchimento dos vazios entre as 

partículas dos grãos por resinas epóxi, durante a produção das 

POA. Observa-se também que, todo o espaço amostral 

considerado para as POA adentra os valores do boxplot das 

PON; sendo que o limite superior das POA (0,81%) é próximo 

da mediana das PON (0,78%). Os valores médios encontrados 

para esta propriedade foram de 0,46% para as POA e 0,70% 

para as PON. Os intervalos interquartis apontam que as POA 
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possuem uma amplitude inferior, em cerca de 29%, em relação 

às PON. Ainda, os desvios padrões são dados por 0,22% e 

0,31% para POA e PON, respectivamente. Essa maior 

variabilidade e dispersão dos dados das PON já era esperada, 

devido à expressiva quantidade de dados acerca das PON em 

detrimento às POA.  

A POA produzida por Ribeiro, Rodriguez e Carvalho 

(2017) a partir de resíduo de mármore e resinas de poliéster 

insaturado se destaca quanto à porosidade. O valor obtido 

pelos autores foi de 0,39%, sendo justificada pelo maior índice 

de empacotamento, promovido pela compactação e vácuo 

aplicados sobre o material.  

A Figura 3 demonstra o comportamento das rochas 

ornamentais quanto a absorção de água, tendo valores médios 

de 0,261% e 0,262% para POA e PON, respectivamente. O 

boxplot referente às POA apresenta assimetria à direita 

(predominância de valores baixos), ao passo que, o relativo às 

PON apresenta assimetria à esquerda (predominância de 

valores altos).  

Apesar do gráfico de absorção para POA apresentar um 

limite superior de 0,67%, enquanto para a PON o limite é de 

0,51%, o valor do terceiro quartil para ambas é próximo; 75% 

das POA tem absorção inferior a 0,38% e 75% das PON 

inferiores a 0,35%. A POA confeccionada com resíduo de 

mármore e resinas epóxi se destaca ao apresentar baixa 

absorção, de apenas 0,06% (DEMARTINI; RODRÍGUEZ; 

SILVA, 2018). O resultado indica que o uso do vácuo na 

produção por vibro compressão favorece a remoção do ar, 

diminuindo a quantidade de vazios entre as partículas. Desse 

modo, trata-se de um método interessante para a obtenção de 
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pedras artificiais com alto nível de impermeabilidade. Os 

mármores Imperial Pink e Pinta verde apresentam o mesmo 

valor de absorção de água (ALENCAR, 2013). 

A Figura 4 apresenta os valores da resistência à flexão. 

Nota-se que as POA apresentam resultados mais promissores, 

possuindo média de 23,95 MPa, quase o dobro da média das 

PON, equivalente a 12,15 MPa. Ambos os boxplots apresentam 

assimetria a direita, sendo que, com limite superior de 19,33 

MPa, praticamente todo o boxplot das PON se concentra na 

região abaixo do primeiro quartil das POA (17,82 MPa).  

O ponto atípico apresentado no gráfico é referente ao 

Granito Diamante Negro (ALENCAR, 2013). Ele apresenta 

flexão de 33,5 MPa, sendo a PON com maior valor. Esta pedra 

é comparável ao limite superior do boxplot das POA, que se 

trata novamente da produzida a partir de resíduo de mármore e 

resinas epóxi, com 33,93 MPa (DEMARTINI; RODRÍGUEZ; 

SILVA, 2018). É importante ressaltar que a POA produzida por 

Ribeiro, Rodriguez e Carvalho (2017) apresentou o melhor valor 

para de resistência à flexão e o mais destoante: 21.500 MPa. 

Este valor é cerca de 642 vezes maior à resistência à flexão do 

Diamante Negro, que como supracitado, é a PON com melhor 

valor da propriedade em questão. Esta POA não foi 

considerada na produção do gráfico para não influenciar 

fortemente seu comportamento geral, contudo, é fundamental 

que seja apresentada por sua desproporcionalidade. 

É válido lembrar que a resistência à compressão não foi 

objeto de estudo de grande parte dos trabalhos, tendo sido 

obtidos somente 7 dados para as POA. Isso torna inviável a 

produção dos boxplots para comparação entre POA e PON. 
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Figura 4. Boxplots Flexão PON vs POA. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

A POA de resíduo de mármore e resinas de poliéster 

insaturado, mais uma vez, se sobressai exponencialmente em 

relação às PON, apresentando resistência de 3.900 MPa, valor 

superior em cerca de 12 vezes ao Granito de Diamante Negro, 

a PON com maior resistência (316 MPa). 

 

CONCLUSÕES  

 

As análises apresentadas neste trabalho demonstraram 

como algumas POA encontradas na literatura apresentam 

propriedades físicas e mecânicas similares ou até superiores às 

PON dos tipos granito e mármore. Destaca-se a POA 

constituída de resíduo de mármore e entre 13 e 15% de resinas 

de poliéster insaturado, que obteve valores de propriedades 

mecânicas e físicas comparáveis às PON; com exceção da 

densidade aparente e destacando-se as resistências à flexão e 

compressão (RIBEIRO; RODRIGUEZ; CARVALHO. 2017).  
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Vale ressaltar os benefícios relacionados à versatilidade 

de escolha de materiais que podem ser utilizados na 

composição das POA. Quanto aos métodos de produção, a 

compressão, vibro compressão a vácuo e moldagem por 

transferência de resina se mostraram eficientes, sendo este 

segundo o mais utilizado, de acordo com os trabalhos.  

Diante de todos os resultados encontrados, as POA se 

confirmam como uma alternativa tecnicamente e 

ambientalmente viável para a reutilização de resíduos na 

exploração das rochas naturais; além de sua aplicação no setor 

de materiais de construção civil. Faz-se necessário destacar 

que, foram escassas as referências com produções de POA. 

Constatou-se ainda a existência de poucos relatórios e estudos 

com informações padronizadas a respeito das propriedades de 

POA e PON. A Associação Brasileira de Rochas Ornamentais 

foi a principal fonte à qual os autores recorreram para obtenção 

de dados, ainda que não haja uma periodicidade em sua 

atualização.  

Por fim, o estudo encontrou limitações no que tange ao 

número de dados a respeito das propriedades físicas e 

mecânicas de POA encontrados na literatura, de modo a 

impossibilitar uma pesquisa mais aperfeiçoada no âmbito da 

análise comparativa por meio de estatística descritiva. Havendo 

um maior número de estudos, torna-se possível uma análise 

mais categórica tanto de estatística descritiva, quanto 

inferencial. Outrora, o cenário de pesquisas referentes ao 

aproveitamento de resíduos se encontra em constante 

crescimento nos últimos anos, devido ao olhar contemporâneo 

crítico quanto a degradação do meio ambiente. Portanto, em 

meio a escassez de trabalhos sobre o assunto, o presente 
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estudo contribui para com a sociedade acadêmica, confirmando 

a partir das definições e comparações apresentadas o benefício 

de utilização dos resíduos como matéria-prima em POA.   
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RESUMO: A água é um bem essencial para sobrevivência de 
todas as formas de vida no planeta, atuando desde as funções 
fisiológicas até como solvente universal. Tal recurso necessita 
ser avaliado tanto em quantidade como em qualidade para que 
todos possam usufruir dos seus benefícios em segurança, pois 
com o crescente avanço populacional e de suas atividades 
desenvolvidas pela humanidade, tem dificultado e surgido a 
carência por tratamentos que viabilizem o seu consumo. As 
ações do projeto foram desenvolvidas com alunos e 
professores, através de minicursos online devido ao 
distanciamento social, recorrente da pandemia, foram 
apresentados através de slides contendo um embasamento 
téorico, conceituando e demostrando o quanto há interferência 
antrópica no ciclo natural da água. Portanto, o objetivo desse 
estudo foi atuar como ferramenta pedagógica na educação 
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ambiental, com alunos de duas escolas públicas no estado da 
Paraíba, bem como avaliar e capacitá-los, transparecendo as 
características da água utilizada na escola através de análises 
físico-químicas, além de possibilitar que os discentes conheçam 
alguns métodos de como a água que chega até eles é tratada, 
e que ao disseminar tal conteúdo no ambiente escolar estimula 
o desenvolvimento de atividades voltadas à sustentabilidade, 
possibilitando que ocorra um equilíbrio entre as intervenções 
humanas e a natureza, e que o uso racional, em qualquer 
aspecto, seja prioridade. 
Palavras-chave: Água. Análises físico-químicas. 
Sustentabilidade. 
  
INTRODUÇÃO 

 

 A água é um dos elementos essenciais para à 

sobrevivência dos seres vivos no planeta Terra, uma vez que 

desempenha papel fundamental nas funções fisiológicas no 

organismo animal, além de funcionar como solvente universal 

dispersando várias substâncias (MAGALHÃES et al., 2014). 

Segundo Domenico e Denny (2018), a utilização dos 

recursos naturais foi realizado durante toda a história da 

humanidade, inicialmente para a sua subsistência e mais tarde 

para a confecção de produtos e mercadorias, que foi 

intensificada depois da Revolução Industrial. Em vista disso e 

da abrangência do capitalismo, houve um uso cada vez maior 

desses recursos naturais, dentre eles, a água. 

Apesar da sua ampla importância e utilidade, a água é 

um recurso ameaçado, pois com o crescimento populacional, 

industrial e tecnológico o seu consumo tornou-se extremamente 

acentuado. Mesmo que esteja em elevada quantidade no 
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mundo, sua grande maioria não é própria para desempenhar 

várias funções. 

De acordo com Grassi (2001),cerca de 97,5% da água 

de nosso planeta está nos oceanos e mares, na forma de água 

salgada, isto é, inadequada para o consumo humano. A 

quantidade de água doce existente são os 2,5% restantes, 

destes, 2/3 estão armazenados nas geleiras e calotas polares. 

Desse modo, somente 0,77% de toda a água está adequada 

para o consumo. 

O Brasil dispõe de 12% da água doce que há na parte 

superficial da Terra, logo possui uma posição privilegiada no 

mundo em relação à disponibilidade de recursos hídricos 

(SOITO, 2019). Contudo, esse recurso não está distribuído de 

forma uniforme no país. 

Segundo Lima (2019), o Brasil é um dos maiores 

produtores de alimentos do mundo, dessa forma, essa atividade 

é responsável por aproximadamente 70% do consumo de água 

no País. Além disso, outras utilizações fundamentais da água 

no Brasil são para irrigação, abastecimento humano e animal, 

industrial, geração de energia, mineração, aquicultura, 

navegação, turismo e lazer. Assim, há a necessidade de 

preservação desse bem tão importante para continuar 

utilizando-o. 

Ao longo dos anos, a disponibilidade de água tem sido 

bastante afetada. Isso pode ocorrer por meio do desmatamento, 

poluição e falta de saneamento básico, pois estas ações  

influenciam a regulação do clima comprometendo os recursos 

hídricos (DOMENICO; DENNY, 2018).  

Em razão das intervenções humanas a qualidade da 

água tem sofrido forte influência, ficando muitas vezes 
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inadequada para o consumo (ALVES et al.,2018). Exemplos de 

condutas que torna o seu consumo imprópio estão no 

lançamento de esgoto doméstico, colocar lixo em local indevido 

e falta de tratamento de efluentes industriais (SILVA et al., 

2018).  

Desse modo, para garantir a qualidade da água para o 

consumo, a portaria de Consolidação  n°5 do  Ministério  da  

Saúde estabeleceu padrões de potabilidade que são métodos 

de controle e de vigilância da mesma (BRASIL, 2017). A 

responsável para certificar-se que esses padrões de 

potabilidade é a Estação de Tratamento de Água (ETA). 

Com o propósito relacionado a sustentabilidade, o Brasil 

instituiu a sua Política Nacional de Recursos Hídricos, pela Lei 

n° 9.433/97, que tem o objetivo de garantir à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, a utilização 

coerente e integrada dos recursos hídricos, além da prevenção 

e proteção contra ocorrências hidrológicas críticas de origem 

natural ou resultante do uso inadequado dos recursos naturais 

(PEREIRA et al., 2020). 

Devido à má gestão dos recursos hídricos e 

consequentemente dos efeitos das mudanças climáticas, 

diversas localidade do mundo já estão vivenciando problemas 

com a escassez de água.  Esta tem gerado o que se conhece 

atualmente como crise da água, estresse hídrico ou crise 

hídrica. Dos Estados Unidos da América ao Brasil, da África ao 

Oriente Médio e também na Europa, os países enfrentam a 

dificuldade da ausência de água para abastecimento dos seus 

habitantes em várias regiões (NOSCHANG; SCHELEDER, 

2018). 
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Para a análise da qualidade da água, alguns parâmetros 

físico-químicos examinados são a turbidez e o pH. Segundo 

Lima (2018), a turbidez é um medida de qualidade da água que 

representa a diminuição da transparência em meio líquido, e 

ocorre pelo material em suspensão, que impossibilita a 

passagem de raios solares pela água prejudicando o ambiente 

aquático. Já o pH representa o potencial hidrogeniônico em 

uma solução.  

Para a análise da qualidade da água esse fator é de 

suma importância, principalmente nos processos de tratamento. 

No cotidiano dos laboratórios das estações de tratamento ele é 

medido e ajustado sempre que preciso para melhorar o 

processo de coagulação/floculação da água  além do controle 

da desinfecção (FUNASA, 2013). 

Dentro dessa perspectiva, é fundamental que os 

discentes conheçam alguns métodos de como a água que 

chega até eles é tratada, pois de acordo com Silva et al. (2018), 

uma das ferramentas de controle de qualidade da água é a 

sensibilização dos indivíduos em relação a seus atos com esse 

recurso natural. 

 Desse modo, a escola pode  ser reconhecida com um 

local oportuno para o desenvolvimento de ações direcionadas 

para a educação ambiental pois tem a capacidade proporcionar 

aos  alunos  uma  busca  contínua  pelo  equilíbrio  intervenções 

humana e a natureza, e estimulá-los a difundir esse 

conhecimento  voltado  à sustentabilidade (TUGOZ et al., 2017). 

Portanto, objetivo desse estudo foi atuar como 

ferramenta pedagógica na educação ambiental de forma 

remota, com alunos de escolas públicas no estado da Paraíba, 

bem como avaliar e capacitar os mesmos, transparecendo as 
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características da água utilizada na escola através de análises 

físico-químicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento de atividades extensionistas visam 

trabalhar temáticas da sociedade no meio acadêmico 

possibilitando solucioná-los, integrando o público externo ao 

conhecimento adquirido através das pesquisas realizadas pelas 

instituições gestoras. Tais atividades,  permitem uma 

interligação de pesquisas baseadas em pontos críticos sociais 

e ambientais, como extensão dos conhecimentos teóricos 

vistos em salas de aula, aprimorando esses estudos e 

beneficiando a comunidade como um todo.  

O projeto é intutulado de “Capacitação e avaliação dos 

alunos a partir de análises físico-químicas da água utilizada em 

escolas públicas” para garantir a transparência das informações 

em relação ao tipo e qualidade de água utilizada pelos alunos 

objetos deste projeto. 

As ações do projeto foram realizadas por 6 (seis) 

extensionistas, incluindo alunos de graduação e docentes. Ao 

todo, estas ações foram ministradas para 60 (sessenta) alunos 

e professores distribuídos em 2 (duas) escolas públicas do 

estado da Paraíba, por meio de minicursos online, devido o 

distanciamento social, decorrente da pandemia causada pelo 

vírus SARS-CoV-2. Desta forma, pôde-se interagir e capacitá-

los sobre a importância de entender o que são as análises 

físico-químicos da água que geralmente são utilizadas no 

cotidiano e o seu padrão de potabilidade.  
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Inicialmente, foi realizada uma reunião com todos os 

professores e coordenadores das escolas para discutir os 

projetos do programa “Conforto Ambiental”, do qual esse 

projeto faz parte, e a sua melhor forma de aplicação foi como 

minicurso, refletindo ainda na formação de cada professor e sua 

afinidade por cada assunto abordado. 

A Escola Deputado Carlos Pessoa Filho, localizada no 

município de Aroeiras, agreste paraibano, foi a primeira a ser 

contemplada pelo projeto. O evento ocorreu no dia vinte e seis 

de maio de dois mil e vinte um (26/05/2021), onde os projetos 

aconteceram de forma remota devido à pandemia da Covid-19 

enfrentada, assim todas as atividade foram realizadas de modo 

online.  

Da mesma forma, ocorreu na  Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Isabel Rodrigues de Melo, localizada em 

Galante, distrito de Campina Grande, integrando também o 

agreste da Paraíba. A mesma foi a segunda instituição 

contemplada para realização das respectivas atividades no dia 

vinte e oito de julho de dois mil e vinte um (28/07/2021). 

Igualmente a escola anterior, os minicursos também foram 

ministrados de forma online, com a mesma plataforma para 

garantir a capacitação de todos os participantes  à distância. 

Para melhor compreensão do tema, e com intuito de 

trasmitir todo o conteúdo programático aos dicentes e docentes, 

das duas instituições de ensino, utilizou-se durante o minicurso 

a apresentação de slides sobre todo o embasamento téorico 

necessário em relação à água, sua importância para todos os 

seres vivos, atendendo as características de potabilidade, visto 

que quando não se atende a determinados requisitos, influencia 

em diversos problemas de saúde pública, além de  demonstrar 
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o quanto há interferência antrópica no ciclo natural da água, e 

assim interligando a existência dos vários métodos de análises 

físicos-químicas destacando o pH e a turbidez da mesma, por 

meio de explicações e vídeos expositivos áudio visuais. 

Dentre os diversos tipos de testes aplicados para análise 

da qualidade da água, optou-se em realizar os de pH e turbidez 

dentro da proposta do projeto extensionista, por se 

enquadrarem como metodologias simples, práticas e que 

compõe conteúdos da grade curricular do Ensino Médio, 

associado à interdiciplinaridade, tratando de uma problemática 

cotidiana: a qualidade da água consumida na escola e 

consequentemente, em cada uma das suas residências. 

 

pH 

Durante a apresentação do minicurso, destacou-se as 

diversas formas de medição do pH, por meios precisos, à 

exemplo do pHmetro, e por meios não tão precisos, como 

através dos indicadores de ácidos e bases (fenolftaleína, 

alaranjado de metila, papel de tornassol e indicador universal).  

Além disso, foi revisado com os alunos e professores que 

existe uma escala de pH de 0 a 14, em que abaixo de 7 a água 

é considerada ácida e acima de 7, alcalina, e com pH 7 a 

mesma é neutra, de acordo com a temperatura de 25°C.  

Para uma melhor compreensão demonstrou-se o passo 

a passo, através de material aúdio visual, como deve-se 

manusear e medir o valor do pH no pHmetro além de frisar que 

é de suma importância que se faça a calibração do 

equipamento antes de realizar qualquer procedimento como 

está representado na Figura 1. 
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Figura 1. Apresentação na escola Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Isabel Rodrigues de Melo. 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

Detalhou-se ao alunos e professores, por meio da Tabela 

1, todos os materiais necessários para realização do ensaio de 

pH. 
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Tabela 1. Utensílios para o ensaio de pH. 

Materiais para ensaio de pH: 

Itens: Quantidade: 

-Frascos de Polietileno, 

polipropileno ou vidro; 

3 

-Luvas; 2 pares 

-Béqueres (3 pontos de 

coleta, ensaio em 

duplicata); 

6 

-pHmetro; 1 

-Solução tampão de pH 

conhecido; 

1 ácida e 1 básica 

-Proveta; 1 

Fonte: Autores (2021) 

 

Além disso, foi explanado a importância de seguir a 

legislação vigente sobre o tema proposto nos minicursos. 

Mostrou-se que a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de 

6,0 a 9,5 no sistema de distribuição. 

 

Turbidez 
 

A turbidez foi definida como a segunda opção de análise 

a ser trabalhada com os participantes visto que a sua medição 

é muito importante no processo de tratamento de água além de  

estar no quadro das análises físicos-químicas necessárias.  
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Pôde-se demonstrar também através de mídias aúdios 

visuais como deve-se manusear e medir a turvação da água no 

turbídimentro, sendo bastante relevante a calibração do mesmo 

antes do início da leitura. 

A calibração consiste em gerar uma memória 

comparativa das amostras base com a que será analisada e 

assim a  leitura da coleta realizada em questão, é concluída, 

visto que as amostras base são determinadas pelo fabricante 

do aparelho utilizado.  

Desse modo, para medida de turbidez menor que 40 

Unidade Nefetimétrica de Turbidez (NTU), é necessário agitar a 

amostra e esperar que as molhas desapareçam para colocar na 

célula de turbidímetro, fazendo assim sua leitura, já para 

medida de turbidez maior que 40 NTU  recomenda-se diluir a 

amostra com um ou mais volumes de água isenta de turbidez, 

até que a amostra fique no máximo em 40 NTU. O ensaio de 

Turbidez está detalhado na Figura 2. 

 

Figura 2. Apresentação na escola EEEFM Deputado Carlos 

Pessoa Filho. 

Fonte: Autores (2021) 
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Apresenta-se, na Tabela 2, todos os materiais 

necessários para realização do ensaio de Turbidez que foram 

demonstrados para o público alvo. 

 

Tabela 2. Utensílios para o ensaio de Turbidez 

Materiais para ensaio de Turbidez 

Itens: Quantidade: 

- Turbidímetro com nefelômetro; 1 

- Células de amostras de vidro 

incolor (quartzo); 

3 

- Frascos de Polietileno, 

polipropileno e vidro âmbar. 

3 

Fonte: Autores (2021) 

 

Segundo a Portaria nº GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO 
DE 2021, do Ministério da Saúde: 

 Art. 28 Para a garantia da qualidade 
microbiológica da água, em complementação às 
exigências relativas aos indicadores 
microbiológicos, deve ser atendido o padrão de 
turbidez expresso no Anexo 2 e devem ser 
observadas as demais exigências contidas neste 
Anexo. 
§ 1º Entre os 5% (cinco por cento) dos valores 
permitidos de turbidez superiores ao VMP 
estabelecido no Anexo 2 para água subterrânea, 
pós-desinfecção, o limite máximo para qualquer 
amostra pontual deve ser de 5,0 uT. 
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§ 2º Em toda a extensão do sistema de distribuição 
(reservatório e rede) ou pontos de consumo 
deverá atender ao VMP de 5,0 uT para turbidez. 
§ 3º O atendimento do percentual de aceitação do 
limite de turbidez, expresso no Anexo 2, deve ser 
verificado mensalmente com base em amostras 
coletadas no efluente individual de cada unidade 
de filtração, no mínimo semanalmente para pós-
desinfecção de água subterrânea, no mínimo 
diariamente para filtração lenta e a cada duas 
horas para filtração rápida ou filtração em 
membranas (BRASIL, 2021). 

 

Ao término da qualificação foram apresentados algumas 

questões retiradas de provas de Exame Nacional de Ensino 

Médio (ENEM) e concursos públicos relacionados aos 

conteúdos apresentados como mecanismo de avaliação e 

certificação que todos haviam absorvido o que foi explanado 

durante o período trabalhado.  

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No decorrer da apresentação foi perceptível a 

compreensão dos alunos e professores presentes, sendo de 

suma importância para um melhor entendimento com o tema 

abordado pelas determinações das análises físico-químicas na 

qualidade da água a partir dos padrões de potabilidade.  

Além disso, muitos alunos relacionaram o tema abordado 

com as disciplinas cursadas em sala de aula, causando um 

debate no final das capacitações, integrando assuntos vistos 

em química, física e até mesmo eventualidades cotidianas, 

onde foi sugerido aos professores sobre a interação do tema 



CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS A PARTIR DE 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA UTILIZADA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

322 
 

proposto nos minicursos com as disciplinas ministradas nas 

escolas trabalhadas, referenciando ao tema principal. 

Também foi observado que após as apresentações 

algumas dúvidas surgiram quando foram discutidas as 

questões recorrentes escolhidas para explanação do Exame 

Nacional do Ensino Medio (Enem) e de concursos públicos, 

reforçando ainda mais a importância do tema proposto na sala 

de aula. 

Dentre as 4 (quatro) questões aplicadas, obteve-se um 

índice de erros e acertos representados nas Tabela 3, com a 

apresentação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Isabel Rodrigues de Melo  e a Tabela 4, referente à 

apresentação na escola na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Deputado Carlos Pessoa Filho, em que 

estiveram presentes 22 (vinte e dois) e 38(trinta e oito) 

participantes, respectivamente. 

 

Tabela 3. Apresentação na EEEFM Isabel Rodrigues de Melo. 

QUESTÕES ERRO ACERTO 

1° 2 20 

2° 13 9 

3° 4 18 

4° 17 5 

Fonte: Autores (2021) 

 



CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ALUNOS A PARTIR DE 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA UTILIZADA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

323 
 

Tabela 4. Apresentação na escola EEEFM Deputado Carlos 
Pessoa Filho. 

QUESTÕES ERRO ACERTO 

1° 4 34 

2° 13 25 

3° 3 35 

4° 28 10 

Fonte: Autores (2021) 

 

Nessa pespectiva, observa-se na Figura 3, que o 

somatório da quantidade de alunos presentes na capacitação 

do minicurso apresentado referentes às 2 (duas) escolas 

citadas, a porcentagem total de maior acerto foi referente à 

Questão 1 e 3, pois o conteúdo avaliado nesse tópico era 

componente curricular trabalhado em sala de aula, assim como 

a Questão 2,  apresentou porcentagens de acertos aproximado 

às anteriores. Enquanto isto, a de menor acerto foi referente à 

Questão 4, por ter um nível de conhecimento mais elevado e ter 

sido retirada de uma prova de concurso público.  
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Figura 1. Porcentagem da ocorrência de “Erros x 

Acertos” nas questões aplicadas 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

Vale ressaltar, que a apresentação ministrada 

desenvolveu curiosidade e interesse no público presente, pois 

como a apresentação foi liderada por alunos de graduação em 

Engenharia Sanitária e Ambiental, além de  Química Industrial, 

pois foram enxergadas novas oportunidades nos respectivos 

cursos de graduação, possibilitando a abrangência das diversas 

áreas de atuação e desenvolvimento relacionadas ao meio 

ambiente, onde a temática engloba questões de saúde pública 

(padrões de potabilidade) e sustentabilidade, permitindo com 

que os alunos presentes dispertasssem o desejo em se 

tornarem futuros profissionais da área, caso optem em se 

profissionalizarem  desta forma, já que no momento são alunos 

concluintes de Ensino Médio. 
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CONCLUSÕES  

 

   À partir das experiências empreendidas no projeto 

extensionista, constatou-se que ao concluir as temáticas 

abordadas na apresentação remota, os alunos puderam 

compreender sobre a importância de aplicar testes físico-

químicos para a avaliação da qualidade da água de 

abastecimento das escolas e de suas respectivas residências, 

pois foi analisado todo o conjunto de estudos sobre salubridade, 

riscos à saúde, conforto ambiental e sustentabilidade 

relacionando com o próprio cotidiano. 

Desse modo, a proposta deste projeto, mesmo diante a 

pandemia, foi atendida.  Trabalhou-se desde uma abordagem 

teórica até o detalhamento do ensaio em si, expondo de forma 

clara e objetiva, possibilitando uma experiência casual de 

laboratório, visto que as escolas não possuam estruturas físicas 

para realização da prática aos mesmos. 

Entretanto, à compreensão das análises físico-químicas 

e os padrões de potabilidade da água despertaram o olhar dos 

alunos em relação ao quão estamos interligados ao todo 

ecossistema, no qual, somos integralmente dependentes dele 

para a sobrevivência e enfatizar aos estudantes em começarem 

à enxergar a transcendência do ser humano com a natureza, na 

relação de cuidado com as ações do homem e suas 

interferências ao meio ambiente. 

Foi perceptível que, em ambas as escolas, houve uma 

maior interação e afinidade dos professores com a abordagem 

do tema, prometendo ser aprofundado posteriormente nas 

disciplinas da área de ciências da natureza. Os doscentes das 

escolas também ficaram bastantes satisfeitos em ver a 
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abordagem do que eles desenvolvem dentro do conteúdo 

escolar programático, relacionando a aplicação da importância 

em educação ambiental nas instituições.  

Contudo, ao término das atividades, o minicurso 

possibilitou uma troca de conhecimento entre alunos de Ensino 

Médio e demais integrantes das escolas participantes com 

discentes graduandos dos cursos de Química Industrial e  

Engenharia Sanitária e Ambiental, ambos da Universidade 

Estadual da Paraíba, no qual foram bastante elogiados por 

todos os integrantes capacitados das instituições.  
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RESUMO: O rápido crescimento urbano nos países em 
desenvolvimento fez com que os veículos automotores se 
tornassem um problema de grande magnitude. Hoje se verifica 
uma situação em que os maiores responsáveis por grande parte 
da degradação da qualidade do ar nos grandes centros urbanos 
são os veículos automotores. Em algumas cidades as 
concentrações de poluentes do ar passaram a atingir níveis que 
colocavam em risco a saúde das pessoas.Sendo assim, o 
objetivo desse estudo é analisar a influência dos principais 
poluentes atmosféricos na ocorrência de internações por asma, 
em pessoas residentes numa grande metrópole, mediante a 
utilização do Modelo de Regressão de Poisson. Para a 
operacionalização desse estudo, utilizou-se os parâmetros 
empregados como indicadores da qualidade do ar previsto na 
Resolução nº 491, expedida em 2018 pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) que são: MP10, SO2, NO2, O3, 
para o período de 2011 à 2015. Os eventos que representam 
danos à saúde foram coletados junto ao Departamento de 
Informações do Sistema Único de Saúde – DATASUS.De 
acordo com os resultados obtidos, observou-se que os 
poluentes “CO”, “O3”, e “MP” são estatisticamente significantes 

mailto:lucyana.ufpb@gmail.com@
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para justificar a variabilidade da variável resposta “internações 
por asma” na população de Salvador – BA. Através dos gráficos 
de resíduos, foi possível verificar a boa adequação do Modelo 
de Regressão de Poisson utilizado no estudo. 
Palavras-chaves: Poluição do ar. Salvador. Regressão de 

Poisson.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a industrialização trouxe vários problemas 

ambientais, como: alta concentração populacional em áreas 

urbanas, consumo excessivo de recursos naturais, degradação 

do ar, do solo, das águas e desflorestamento (DIAS, 2019). 

Nos anos de 1980, a poluição atmosférica nos centros 

urbanos era considerada advinda das industriais, classificadas 

como fontes estacionárias, mas o processo de urbanização 

tanto em países desenvolvidos quanto desenvolvimentos, fez 

com que os veículos automotores, classificados como fontes 

móveis de poluição, viessem a se tornar um problema para o 

meio ambiente com suas altas emissões (CRUZ, 2019). 

Stein (2018) destacou que a poluição atmosférica que é, 

atualmente, um dos maiores problemas ambientais enfrentados 

pela humanidade, sendo um tipo de poluição oriunda 

principalmente de centros urbanos e industriais. Entre as 

causas relacionadas com a poluição atmosférica, pode-se citar 

principalmente a queima de combustíveis fósseis para suprir 

diversas necessidades energéticas demandadas pelo homem, 

sejam para fins industriais, de transporte ou geração de energia. 

Existe uma grande preocupação da comunidade 

científica internacional em relação aos efeitos de alguns 

poluentes de caráter tóxico e extremamente reativos emitidos e 
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formados na atmosfera. Dessa forma, iniciativas de vários 

órgãos internacionais e nacionais estão sendo tomadas para 

mitigar e controlar a emissão desses poluentes diretamente na 

fonte (GUIMARÃES, 2016). 

No Brasil, este tema e seus desdobramentos são de 

competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). Este órgão deliberativo está diretamente vinculado 

ao Ministério do Meio Ambiente, a quem compete tratar todos 

os assuntos relacionados a qualidade do ar. Assim, diante do 

acelerado crescimento industrial e da frota nacional de veículos 

automotores e os seus reflexos negativos à sociedade, ao meio 

ambiente e a economia, o Brasil estabeleceu programas 

relacionados a qualidade do ar que vem sendo estudados e 

atualizados desde 1980, tais como: PROCONVE (Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) e 

PRONAR (Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar). 

O primeiro dispositivo legal decorrente do PRONAR foi a 

resolução expedida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

nº 03, de 28 de junho de 1990, que estabeleceu os padrões 

nacionais de qualidade do ar, que foi alterada em 2018 por meio 

da Resolução nº 491, de 19 de novembro. 

Os padrões que definem legalmente o limite máximo 

para a concentração dos poluentes na atmosfera, foram 

estabelecidos tomando como referência, os valores do Guia de 

Qualidade do Ar recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS em 2005. Esses valores máximos estabelecido 

para cada poluente foram baseados em estudos científicos dos 

efeitos produzidos por cada um e fixados em níveis que possam 

garantir a proteção ao meio ambiente e a saúde humana. 

Diante do exposto, e sabendo que Salvador-BA é a 

terceira cidade mais populosa do país e a sexta região 
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metropolitana brasileira, com quase 3,3 milhões de habitantes, 

além possuir a quarta maior frota de veículos do Brasil e, 

sabermos que os veículos automotores são responsáveis por 

grande parte da degradação do ar nos grandes centros 

urbanos, é evidente a importância do controle de emissões de 

poluentes na atmosfera. Tomando por base dados 

disponibilizados pelo Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, em cinco anos, a frota de veículos automotores no 

município de Salvador passou de 600.359 em 2010, para 

846.102 em 2015, o que representa uma evolução de quase 

41%. A cidade de Salvador busca medidas para reduzir a 

poluição do ar que tem causado danos ao meio ambiente e 

prejuízos à saúde da população. Mas para isso, é necessário 

informações que o auxiliem nesta tarefa. Vários estudos 

mostram a relação entre os níveis de concentração de 

poluentes na atmosfera e seus efeitos na saúde humana. 

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi realizar 

uma modelagem matemática computacional utilizando o 

modelo de regressão de Poisson para avaliar a influência da 

exposição a poluição atmosférica no número de casos de 

internações hospitalares por asma de uma grande metrópole. 

 

METODOLOGIA 

 

Para operacionalização do presente trabalho de 
investigação, utilizou-se os parâmetros empregados como 
indicadores da qualidade do ar previsto na Resolução nº 491, 
expedida em 2018 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Os indicadores ambientais (MP10, SO2, NO2, O3, 
CO) têm medições diárias nas estações de monitoramento de 
Salvador. Essas informações foram obtidas pelo Instituto do 
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Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA e a empresa 
Cetrel S/A para o período de 2010 à 2015. 

A rede de monitoramento da poluição atmosférica na 
cidade de Salvador - BA é composta por equipamentos que 
operam diariamente e de forma contínua os seguintes 
parâmetros de qualidade do ar: material particulado (MP10), 
dióxido de enxofre (SO2), óxido de nitrogênio (NO2), monóxido 
de carbono (CO), ozônio (O3), umidade relativa do ar (UR), 
temperatura (T), velocidade do vento (V/V), direção do vento 
(D/V) e precipitação pluviométrica. 

Como esse estudo deseja relacionar os efeitos da 
poluição atmosférica com a saúde humana, os eventos que 
representam danos à saúde foram coletados junto ao 
Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde – 
DATASUS, do Ministério da Saúde, que disponibiliza de forma 
pública essas informações por meio do seu site. 

Após a organização das informações coletadas em 
planilhas eletrônicas, a primeira etapa do estudo consitiu em 
uma análise explicativa dos dados, utilizando medidas de 
tendência central e de dispersão, como média, mediana, 
desvio-padrão e coeficiente de correlação, além da utilização 
de gráficos e tabelas com a finalidade caracterizar e 
compreender melhor o evento em questão, com o software 
RStudio. 

Para estimar o nível de associação existente entre os 
poluentes atmosféricos com os casos notificação por problemas 
de asma população de Salvador-BA, utilizou-se na análise 
estatística dos dados, com o auxílio do software RStudio, os 
Modelos Lineares Generalizados (MLG). Dentre as 
distribuições que compõem a componente aleatória dos MLG, 
a distribuição de Poisson foi a utilizada para a análise da 
associação entre dados da saúde e poluição atmosférica,devido 
à natureza da variável resposta que constitui uma contagem de 
evento. 
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Suponha que, para dados Poisson, nos quais se tem 𝑦𝑖 

observações da característica de interesse que acontecem a 

uma taxa média 𝜆𝑖 de ocorrência de tempo (espaço, área, 

volume, etc), para 𝑖 = {1,···, 𝑛}, em que 𝑌𝑖 ∼ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆𝑖), de 

modo que a probabilidade de acontecer 𝑦𝑖 ocorrências da 

característica é: 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =
𝑒−𝜆𝑖𝜆𝑖

𝑦𝑦

𝑦𝑖!
, 𝑦𝑖 ∈ {0,1,2,···} 

 

𝐸(𝑌𝑖) = 𝜆𝑖 = 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖). 

 

O uso da distribuição Poisson pressupõe que a 

esperança e a variância dos dados são iguais(CORDEIRO; 

DEMÉTRIO, 2013). 

Para esse estudo levou-se em consideração um nível de 
significância de 5% para a permanência da variável no modelo. 
Sendo assim, o modelo final foi constituído de todas as 
variáveis independentes consideradas significativas para o 
desfecho (𝑃 ≤ 0,05), ou seja, um modelo com todas as 
variáveis com p-valor maior que 0,05. 

A seleção do modelo mais adequado para esse estudo 

foi realizada mediante a utilização do pseudo-R² e o Critério de 

Informação de Akaike (AIC), além da análise gráfica dos 

resíduos(CORDEIRO; DEMÉTRIO, 2013). 

A análise diagnóstica é uma etapa fundamental na 

avaliação do ajuste do modelo de regressão, pois é capaz 

verificar os possíveis afastamentos das suposições realizadas 

para o modelo, especialmente para o componente aleatório e 

para a parte sistemática do modelo, assim como a existência de 

observações discrepantes com alguma interferência 
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desproporcional ou inferencial nos resultados do ajuste 

(PAULA, 2010). 

Um método informal para a verificação da qualidade do 

ajuste do modelo é por meio da representação gráfica. Segundo 

Paula (2010), dentre os principais gráficos de resíduos, 

utilizados para se diagnosticar o ajuste do modelo, 

temos:gráficos de resíduos versus valores ajustados, gráfico 

normal de probabilidade com envelope, gráficos de resíduos 

versus variáveis incluídas no modelo, gráfico da variável 

ajustada versus o preditor linear. 

Após o ajute do modelo, para a interpretação dos 

parâmetros estimados, utilizou-se o Risco Relativo (Odds 

Ratio), também conhecido como Razão de Chances, que é uma 

medida da associação entre um fator particular e o risco de um 

dado (CORDEIRO; DEMÉTRIO, 2013).). De forma mais 

específica, o risco relativo é definido por (TANADO; UGAYA; 

FRANCO, 2009): 

𝑅𝑅(𝑥) =
𝐸(𝑌∨𝑥)

𝐸(𝑌∨𝑥=0)
, 

 

em que 𝐸(𝑌 ∨ 𝑥) é o valor esperado. Para o modelo de 

regressão de Poisson, o risco relativo é dado por: 

 

𝑅𝑅(𝑥) = 𝑒𝛽𝑥, 

em que o 𝛽 é o coeficiente de regressão obtido do 

modelo de regressão de Poisson.  Esse resultado indica, por 

exemplo, que o risco de uma pessoa exposta a uma 

concentração de poluente (𝑥) adquirir uma doença específica é 

𝑅𝑅(𝑥) vezes maior que uma pessoa que não foi exposta a esta 

concentração (TANADO; UGAYA; FRANCO, 2009). 
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Quanto maior o 𝑅𝑅(𝑥), maior a força da associação entre 

a exposição ao fator de risco e o efeito da exposição. Sendo 

assim a interpretação do risco relativo foi dado da seguinte 

maneira (TADANO; UGAYA; FRANCO, 2009): 

𝑅𝑅 < 1: indica que o fator de associação teria uma ação 

protetora, e não constitui um risco à saúde; 

𝑅𝑅 = 1: indica que não há associação entre o fator de 

estudo e o risco do resultado; 

𝑅𝑅 > 1: a associação indica que o fator estudado é um 

fator de risco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise Descritiva dos Dados 

 

Os valores referentes aos casos de internações na rede 

pública de saúde por asma, durante o período de estudo (2010-

2015), totalizaram 2.387 pacientes, dos quais 79,30% 

correspondem os casos de crianças com idade de 0 à 9 anos, 

7,3% aos casos de adolescentes com idade de 10 à 19 anos, 

7,62% correspondem aos casos de adultos com idade de 20 à 

59 anos e 5,78% a idosos com idade igual ou superior a 60 

anos, conforme apresentado na tabela 1. 

 

  



MODELAGEM DA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICANO 
NÚMERO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR ASMA 

337 
 

Tabela 1: Estatística descritiva para os casos de internações por 
asma na cidade de Salvador, Brasil, 2010-2015. 

Casos de 

asma 

Total (%)  𝒙 ̅ ± 𝒔 Mín Mediana Máx 

0-9 anos 1893 (79,30) 34,42 (11,61) 15 35 63 

10-19 anos 174 (7,30) 3,16 (2,13) 0 3 8 

20-59 anos 182 (7,62) 3,31 (1,99) 0 3 8 

> 59 anos 138 (5,78) 2,51 (1,46) 0 2 8 

FONTE: DATASUS, 2021 

 

A poluição do ar urbano tem sido um dos maiores 

problemas ambientais que vem assolando a nossa sociedade, 

não apenas em países industrializados, mas também nos 

países em desenvolvimento. Com o aumento das emissões de 

poluentes nas últimas décadas, os seus impactos na saúde 

humana e no meio ambiente são notáveis, sendo os veículos 

automotores em circulação e as indústrias, as principais fontes 

de lançamento de poluentes (SANTANA et al.; 2017). 

Nos últimos tempos foi possível verificar o aumento da 

preocupação da população nas grandes metrópoles, devido as 

consequências danosas da poluição do ar na saúde humana. 

Vários estudos vêm apresentando cada vez mais evidências  

associadas a poluição do atmosférica e os problemas de saúde, 

mesmo estando em níveis considerados seguros pela 

legislação ambiental (ORELLANO et al., 2017). 

Por meio do monitoramento da qualidade do ar é 

possível verificar os níveis de concentração dos principais 

poluentes presentes na atmosfera que afetam o meio ambiente 

a qualidade de vida da população. Na tabela 2 podemos 

observar a estatística descritiva das médias horárias dos 

poluentes material particulado (MP), monóxido de carbono 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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(CO), ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de 

nitrogênio (NO2). 

 

Tabela 2: Estatística resumida das concentrações de poluentes 
atmosféricos em Salvador (2010 – 2015). 

Variáveis MP 

g/m3 

CO  

ppm 

O3 

ppb 

SO2 

ppb 

NO2 

ppb 

Média 24,03 0,42 9,66 0,40 10,92 

Desvio Padrão 15,63 0,24 4,96 0,50 6,09 

Coeficiente de variação 0,65 0,58 0,51 1,25 0,56 

Mínimo 10,71 0,00 0,30 0,00 0,00 

Mediana 21,90 0,41 9,10 0,30 10,13 

Máximo 278,70 2,77 51,10 10,90 73,08 

PQAr  PI-1 (CONAMA, 18) 120 9 70 47,71 138,30 

FONTE: INEMA, 2020. 

 

Observou-se, de acordo com a tabela 2, que a média da 

concentração para o material particulado (MP) foi de 

24,03g/m3, com valor mínimo e máximo de 10,71 g/m3 e 

278,70 g/m3, respectivamente. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece um 

limite máximo de 50 g/m3 para o MP para um período de 24h, 

enquanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

por meio da Resolução nº 491/2018, de 120 g/m3. Dessa 

forma, podemos observar que o material particulado (MP) 

ultrapassou, no período monitorado, o limite máximo previsto 

tanto pela OMS e pela legislação ambiental brasileira. 

Para os poluentes CO, O3, SO2 e NO2, verificou-se que 

para o período em estudo, os seus níveis de concentrações não 
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ultrapassaram os limites máximos previstos na legislação 

ambiental brasileira, conforme apresentado natabela 2. 

 

Análise do Ajuste do Modelo 

As variáveis independentes em um estudo de 

modelagem matemática utilizando um modelo de regressão, só 

podem ser adicionadas ao modelo se apresentarem sobre o 

comportamento da variável dependendo, um nível exploratório 

significativo. Sendo assim, no presente estudo,para garantir a 

inclusão apenas de variáveis significativas, utilizou-se teste de 

significância estatística, ao nível de 5% de significância. 

Na tabela 3 estão apresentas as estimativas dos 

parâmetros e os respectivos erros padrões do ajuste para o 

modelo de regressão de Poisson, alémda estatística do teste, o 

risco relativo (RR) e o coeficiente de determinação “Pseudo-R². 

Para o ajuste do modelo, observou-se que apenas as 
variáveis independentes “MP”, “O3” e “CO” são estatisticamente 
significantes para explicar a variabilidade da variável resposta 
“internações por asma”, ao nível exploratório de 5%. Enquanto, 
as variáveis “SO2” e “NO2” não apresentaram significância 
estatística ao nível de 5%.  

O coeficiente de determinação “pseudo-R²” do modelo foi 
de 0,60, mostrando dessa forma que o modelo consegue 
explicar aproximadamente 60% da variabilidade da variável 
resposta. 
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Tabela 3: Estimativa dos parâmetros referentes ao modelo de 
regressão de Poisson ajustado aos dados de asma. 

Parâmetro Coeficiente Erro Padrão Pr(>|z|) RR 

CO 1.065937 0.285732 3.731 2.903558 

O3 0.024892 0.007345 3.389 1.025204 

MP 0.018299 0.002955 6.193 1.018467 

Pseudo-R² 0.600687    

FONTE: Produção do autor. 

 
Avaliando as estimativas encontradas, observa-se que o 

ajuste do modelo regressão de Poisson para os casos de 

internações por asma, tem-se que, exp [βCO]= exp[1.065937] 

= 2.903558. Isso significa que mantidos os níveis das demais 

variáveis fixos, o aumento de 1 µg/m³ de CO implica 2.903558 

vezes mais chances de provocar internações por asma.  

Com relação ao poluente “O3”, mantidos os níveis das 

demais variáveis fixos, o aumento de 1 µg/m³ aumenta a chance 

de provocar internações por asma em 1% (exp [βO3] = exp 

[0.024892] = 1.025204), e o “MP” também em 1% (exp [βMP] = 

exp [0.018299] = 1.018467).  

Resultados semelhantes foram verificados em alguns 

estudos epidemiológicos que relataram que a exposição à 

poluição do ar está associada a um aumento do risco de 

doenças respiratórias (VIDALE et. al., 2018; REQUIA et al., 

2018; LANDRIGAN et al., 2017; HADLEY et al., 2018; 

MIHALTAN et al., 2016), mesmo em concentrações inferiores 

aos limites estabelecidos pelos órgãos regulamentadores 

(MENDOLA, 2017).  

Uma grande quantidade de estudos a curto prazo, 

verificou associações entre a exposição ao material particulado 
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(MP) e ozônio (O3) com exacerbação aguda de asma 

(ORELLANO et al., 2017; HUNANG et al., 2021). 

Almeida et al. (2020), verificaram também em estudo 

realizado no município de Uberaba, no estado de Minas Gerais, 

um aumento na morbidade respiratória em crianças, decorrente 

de vários poluentes atmosféricos. 

Qihong et al. (2016) utilizaram vários modelos de 

regressão logística em seu estudo para avaliar a associação 

entre a exposição materna a poluição atmosférica durante a 

gestação e a incidência de asma e rinite alérgica em crianças 

com idade escolar de 3 a 6 anos, na China. Em seus resultados, 

foi verificado que a exposição materna ao poluente dióxido de 

nitrogênio (NO2) durante a gravidez está associada a aumento 

do risco de desenvolver asma e rinite. Em um estudo realizado 

por Machin et al. (2019), verificou também, por meio do modelo 

de regressão de Poisson, uma associação positiva entre a 

exposição a material particulado (MP) e monóxido de carbono 

(CO) no número de internações por doenças respiratórias, em 

2012, na população idosa da cidade de Cuiabá, localizado ao 

sul da Amazônia brasileira. 

Por outro lado, Soleimania et al. (2019) em um estudo 

realização no período de 2009 à 2015, observou uma 

correlação significativa entre a concentração de alguns dos 

contaminantes presentes na atmosfera (SO2, NO2, Níveis de 

MP e CO) e o número de pacientes notificados por problemas 

respiratórios na cidade de Shiraz, localizado no sul do Irã.  

Em um estudo realizado na cidade de Jinan, capital da 

província de Shandong, na República Popular da China, Liu et 

al. (2019), verificaram uma associação positiva entre a poluição 

atmosférica entre material particulado (MP) e o número de 

internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças. 
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Análise de Adequabilidade do Modelo 

 

Após o ajuste e seleção do modelo, para que os 
resultados obtidos fossem válidos, foi necessário verificar as 
suposições inicialmente descritas para o modelo através da 
análise diagnóstica residual. Essa é uma etapa fundamental na 
avaliação do ajuste do modelo de regressão, pois é capaz 
verificar os possíveis afastamentos das suposições realizadas 
para o modelo, especialmente para o componente aleatório e 
para a parte sistemática do modelo, assim como a existência de 
observações discrepantes com alguma interferência 
desproporcional ou inferencial nos resultados do ajuste 
(CORDEIRO, 2013).  

Gráfico dos resíduos de Pearson ou resíduos do desvio, 
é uma das principais ferramentas na análise dos diagnóstica 
residual, pois são úteis para detectar a falta de ajuste do modelo 
ou detectar outliers. 
 

Figura 1: Gráfico dos resíduos do Modelo de Regressão de 

Poisson  
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No gráfico dos resíduos para o Modelo de Regressão de 
Poisson, apresentando na figura 1, observou-se que todos 
resíduosse encontram dentro da banda de confiança, indicando 
um modelo bem ajustado.  

No figura 2 estão representados os gráficos (a), (b), (c) e 
(d) da avaliação diagnóstica para o modelo Modelo de Ressão 
de Poisson. 
 
Figura 2: Gráfico da avaliação diagnóstica do Modelo de Regressão de 
Poisson. 

No gráfico (a) da figura 2 é possível avaliar a boa 
adequação da função de variância utilizada no modelo, pois os 
pontos estão dispostos de forma aleatória em torno do zero.  

O gráfico (b), apresentando na figura 2, é utilizado para 
avaliar a distribuição do modelo. Na imagem é possível 
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observar que a maioria dos pontos está bem comportada em 
torno da reta, sendo assim há fortes indícios de que os resíduos 
são normais. 

Já no gráfico (c), apresentando na figura 2 é outra 
importante ferramenta na avaliação da adequadabilidade do 
modelo. Nesse gráfico foi possível verificar que os pontos estão 
distribuído de modo aleatório, concluindo dessa forma a boa 
adequação do Modelo de Regressão de Poisson aos conjunto 
de dados. 

Diante do gráfico (d) da distância de Cook, na figura 2, 
observa-se que nunhuma observação ultrapassa o limite de 0,5. 
Desta forma, é possível concluir que o modelo não possui 
pontos influentes, ou seja, não possui observações que 
pudessem alterar consideravelmente os resultados da 
análiseestatística dos dados.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os níveis das concentrações para os poluentes 

atmosféricos NO2, SO2 e CO para o período de estudo, em 

Salvador, mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 491/2018. O mesmo não aconteceu 

com do material partícula (MP), que acabou apresentando 

nconcentrações acima do limite máximo previsto pelo CONAMA 

e pela OMS. 

Em função dos resultados apresentados nesse estudo, 

observou-se através do modelo de regressão de Poisson, uma 

associação positiva entre os poluentes material particulado 

(MP), monóxido de carbono (CO) e ozônio (O3) com o aumento 

de internações por asma na população de Salvador-BA, mesmo 

estando dentro dos níveis aceitáveis pela legislação ambiental 

brasileira para os poluentes CO e O3. 
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RESUMO: A pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, declarada 
pela OMS em março de 2020, é uma síndrome respiratória 
aguda, agravada por condições individuais preexistentes como 
doenças cardiorrespiratórias. A relação entre a qualidade do ar 
e a pandemia do COVID-19 passa a ser estudada para 
compreensão de como a poluição atmosférica pode influenciar 
no processo de transmissão e aumento da gravidade da 
doença. A legislação brasileira referente à qualidade do ar, 
mesmo tendo sido atualizada em 2018, está obsoleta, quando 
comparada à última diretriz recomendada pela OMS pós 
pandemia, renovada em 2021. A relação da qualidade do ar em 
que o indivíduo está submetido e a incidência de doenças 
crônicas no aparelho cardiorrespiratório são comprovadas para 
diversos poluentes, entre eles, o material particulado inalável e 
respirável, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, ozônio 
e dióxido de enxofre. O vírus ainda tem um sistema de entrada 
no organismo humano pelo acesso a uma proteína específica, 
ACE-2, que é aumentada pela exposição prolongada a altos 
níveis de material particulado inalável, ozônio e dióxido de 
enxofre. Assim, a gravidade dos casos de COVID-19 em áreas 
que possuem uma má qualidade do ar por longos períodos está 
comprovada. A possibilidade de que o processo de transmissão 
do vírus esteja também associado à má qualidade do ar é 
abordada na teoria da aerotransmissão em que poluentes, 
material particulado e alguns gases, aumentam o tempo de 
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permanência do vírus viável na atmosfera e consequentemente 
a distância em que ele pode percorrer para infectar um 
indivíduo. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2, coronavírus, qualidade do ar, 
poluição atmosférica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda causada 

pelo vírus SARS-CoV-2. Os primeiros relatos de pessoas 

infectadas datam do final de 2019, na cidade de Wuhan, China. 

O vírus espalhou-se por todo o mundo e, em março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde - OMS declarou uma pandemia 

global (LI et al., 2020). Segundo o Ministério da Saúde (2021), 

os sintomas mais comuns da doença são: febre, tosse seca, 

cansaço, dores pelo corpo, dor de garganta, coriza, diarreia, 

perda de paladar ou olfato. entretanto, a doença pode progredir, 

causando quadros de fraqueza muscular, redução do apetite e 

pneumonia. Em casos graves, a infecção, ocorre a síndrome 

respiratória aguda grave, causando pressão persistente no 

tórax, queda de saturação de oxigênio no sangue, lesão 

miocárdica, pneumonia grave, infecção generalizada, falência 

múltipla dos órgãos e óbito. 

“A história recente do debate e a pesquisa empírica 

sobre a COVID-19 gira em torno de duas principais "escolas de 

pensamentos". A primeira apoia uma explicação puramente 

epidemiológica, onde o único fator responsável pela 

heterogeneidade da transmissão é dado pela frequência de 

encontros físicos em proporção à carga viral de cada indivíduo. 

Uma abordagem não alternativa, mas mais articulada, 

argumenta que vários outros fatores além da dinâmica 

esperada padrão do contágio, podem nos ajudar a avaliar a 
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heterogeneidade observada. A qualidade do ar representa um 

desses fatores” (BECCHETTI et al., 2020, p.1). 

A observação de Becchetti et al. (2020) abre caminho 

para nossa argumentação neste artigo e é referendada por 

pesquisas empíricas. Assim, de acordo Li et al. (2020), em 

estudo feito entre 26 de janeiro a 29 de fevereiro de 2020, havia 

relação entre a qualidade do ar e condições meteorológicas e a 

incidência ou mortalidade por COVID-19 nas cidades de Wuhan 

e XiaoGan, na China. O estudo levou em consideração o índice 

de qualidade do ar (IQA) e os poluentes: material particulado 

inalável, com diâmetro inferior a 10µm (MP10), material 

particulado respirável, com diâmetro inferior a 2,5µm (MP2,5), 

dióxido de nitrogênio (NO2) e monóxido de carbono (CO). 

A resolução Conama 491 de 2018 é a legislação 

brasileira que dispõe sobre padrões de qualidade do ar e define 

os componentes partículas totais em suspensão, materiais 

particulados com diâmetros de 10μm e 2,5μm, dióxido de 

enxofre, dióxido de nitrogênio, fumaça, ozônio, monóxido de 

carbono e chumbo como parâmetros para definição da 

qualidade do ar. Ela estabelece padrões intermediários de 

qualidade do ar a serem cumpridos gradativamente até atingir 

o padrão final determinado (BRASIL, 2018). A Conama 491, 

substituiu a Conama 03 de 1990 que também dispunha sobre 

os padrões de qualidade do ar adotados no Brasil, adequando 

os parâmetros seguindo os valores propostos pela OMS em 

2005 (BRASIL 1990) (OMS, 2005) (BRASIL 2018).  

Em 2021, a OMS atualizou as diretrizes recomendadas 

para a qualidade do ar, baseada em evidências ainda mais 

fortes de como a poluição atmosférica afeta a saúde humana 

em condições de concentração ainda mais baixas que os 

definidos previamente (OMS, 2021). 
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O estudo feito por Toledo e Nardocci (2011) encontrou 

resultados capazes de afirmar que a exposição à poluição 

atmosférica contribui para o aumento da mortalidade e 

morbidade, principalmente por doenças respiratórias e 

cardiovasculares. 

A ligação entre a inalação de material particulado (MP) e 

doenças pulmonares é extremamente documentada. Um 

estudo de cerca de 200 artigos, enfocando os efeitos adversos 

à saúde da exposição à MP, concluíram que a exposição de 

longo prazo produz inflamação nos pulmões e estresse 

oxidativo, acelerando a progressão e exacerbação de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e redução da função 

pulmonar (BECCHETTI et al., 2020). 

A DPOC é caracterizada pela limitação do fluxo de ar nos 

pulmões, sendo não totalmente reversível, associada a uma 

resposta inflamatória anormal dos pulmões relacionada à 

inalação de material particulado. Esse processo inflamatório 

pode causar bronquite crônica, enfisema pulmonar e redução 

da elasticidade pulmonar. Os principais fatores de risco são: 

fumaça de cigarro, poluição ambiental, materiais particulados 

diversos e infecções respiratórias na infância (SOUSA et al., 

2011). 

A extensão em que o vírus COVID-19 induz estresse 

respiratório em indivíduos infectados também pode ser 

influenciada pela extensão em que o sistema respiratório de um 

indivíduo está comprometido. Os altos níveis de poluição e MP 

podem aumentar a suscetibilidade da população a sintomas 

mais graves e complicações respiratórias da doença. Além 

disso, poluentes oxidantes no ar podem prejudicar a função 

imunológica e atenuar a eficiência do pulmão para eliminar o 

vírus nos pulmões (QU et al., 2020). 
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O monóxido de carbono, é um gás inodoro e incolor, 

formado pela combustão incompleta, ou em condições não 

ideais de combustíveis. O gás no organismo, se liga à 

hemoglobina no sangue, reduzindo a oferta de oxigênio que 

chega às células, durante a respiração. Em baixas 

concentrações, ele pode causar dor torácica e fadiga. Em altas 

concentrações pode causar asfixia e até morte (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2021). 

O dióxido de enxofre é um gás incolor e tóxico e, o 

dióxido de nitrogênio é altamente oxidante, sendo ambos 

emitidos por fontes naturais e também antropogênicas. Causam 

asma, desconforto na respiração e agravamento de doenças 

cardiorrespiratórias preexistentes. O NO2 também agrava a 

resposta imunológica de pessoas com alergias (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2021). 

Um poluente secundário, que é formado a partir de 

outros poluentes atmosféricos, é o ozônio, que assim como os 

outros gases mencionados anteriormente, causa problemas 

cardiorrespiratórios, como enfisemas, bronquites e 

arteriosclerose, e os efeitos maléficos aumentam de acordo 

com o tempo de exposição do indivíduo (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2021). 

A hipótese de que a qualidade do ar pode influenciar em 

como se dão os contágios e mortes por COVID-19 encontra 

uma base teórica forte na literatura científica sobre a ligação 

entre a poluição do ar e várias doenças respiratórias e 

cardíacas. A qualidade do ar pode afetar os resultados 

adversos do COVID-19 de duas maneiras: exposição a material 

particulado (MP) e gases. Ambos, a longo prazo, podem 

enfraquecer de um modo geral a saúde do indivíduo e os 

pulmões em particular, mas ao mesmo tempo não se pode 
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excluir que poluentes atmosféricos sirvam como “portadores” 

dos vírus (BECCHETTI et al., 2020). 

Segundo Li et al. (2020), o MP2,5 é vinculado à 

transmissão, pois devido ao seu tamanho, é facilmente inalado, 

alcançando maior profundidade no sistema respiratório, 

podendo também transportar o vírus. 

Sabe-se que a transmissão do novo coronavírus ocorre 

em grande parte dentro de ambientes fechados e sem proteção, 

como em ambientes familiares, escritórios, casas noturnas, 

entre outros (HIDALGO, RODRÍGUES-VEGA e PÉREZ-

FERNÁNDEZ, 2021).  

Segundo Ram et al. (2021), a transmissão do COVID-19 

se dá de duas formas, sendo a transmissão por gotículas com 

tamanho maior que 5 µm e a transmissão aerotransportada feita 

por núcleos de gotículas, que são as gotículas que tiveram seu 

tamanho reduzido pela perda de umidade, com tamanho menor 

que 5 µm. A transmissão por gotículas se dá pelo contato físico 

direto ou indireto com as gotículas grandes, através da boca, 

nariz ou mucosa. O contato físico direto ocorre quando um 

indivíduo infectado toca a mão de outro indivíduo ou espirra 

próximo do mesmo, infectando-o. O contato indireto envolve o 

toque de superfícies contaminadas com a mão, infectando uma 

pessoa susceptível. A transmissão aerotransportada ocorre 

envolvendo a inalação de gotículas secas (núcleo de gotículas), 

ou aerossóis aerotransportados, carregados com o vírus. 

A transmissão aerotransportada esbarra, em parte, pela 

diferença na nomenclatura de aerossóis e gotículas (RAM et al., 

2021).  A definição de gotículas e aerossóis é baseada de 

acordo com o diâmetro das partículas. As gotículas possuem 

um diâmetro maior que 5 µm, possuindo maior umidade, o que 

leva à uma queda devido a ação da gravidade. Os aerossóis, 

nano gotículas e núcleo de gotículas, possuem diâmetro menor 
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que 5 µm, o que facilita a permanência na atmosfera por um 

maior período, facilitando a dispersão por longas distâncias e a 

interação com outros materiais suspensos no meio. 

A hipótese de transmissão aerotransportada possui uma 

maior relação com a qualidade do ar. Esta rota de transmissão, 

considerando que os microrganismos podem ser transportados 

pelo ar ou poeira, está ligada a doenças infecciosas (QU et al., 

2020). 

A inalação de vírus carregado por partículas finas pode 

transportá-lo para os alvéolos mais profundos, o que pode 

aumentar a chance de contágio. A adsorção do vírus COVID-19 

em poeira aerotransportada e material particulado (MP) 

também pode contribuir para o longo alcance do vírus (QU et 

al., 2020). 

Gotículas expelidas por tosses e espirros podem 

permanecer no ar por até 12 horas (PRATHER, WANG E 

SCHOOLEY, 2020). Morris et al. (2021) e Doremalen et al. 

(2020) concluíram que em uma gotícula infectada, o 

coronavírus pode sobreviver por mais de 24 horas em 

determinadas condições ambientais, e de 3 horas a 72 horas 

em alguns tipos de superfície. Estas evidências fortalecem a 

hipótese de transmissão aerotransportada por 

gotículas/aerossóis e MP. 

Os estudos de Durães (2020) trazem a discussão 

relacionada às doenças crônicas como hipertensão, diabetes e 

outras doenças cardiovasculares que possuem uma carga de 

proteína ACE-2, angiotensin-converting enzyme 2, elevada. 

Esta é responsável pela regulagem do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), e este, por sua vez, 

responsável pela regulação da pressão arterial, balanço hídrico 

celular e balanço de sódio do organismo. A ACE-2 é meio de 

entrada do SARS-CoV-2 no organismo humano, agindo como 
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um receptor celular para o vírus (ZHOU et al., 2020). A proteína 

spike (S) dos coronavírus auxilia a entrada do vírus nas células, 

envolvendo os receptores ACE-2, que são encontrados 

principalmente nos alvéolos pulmonares, o que explica a 

“ligação” viral pelas vias aéreas inferiores (FRONTERA et al., 

2020). 

O uso de medicamentos inibidores da enzima conversora 

de angiotensina (iECA) (inibidores da ACE2) e dos 

bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA), 

comumente usados por pacientes com diabetes e hipertensão, 

pode resultar em um aumento ainda maior da expressão de 

ACE2 devido a um mecanismo compensatório. Pacientes 

expostos por longos períodos a altos níveis de MP2,5 têm a 

quantidade de ACE-2 aumentada, favorecendo a penetração do 

vírus. No momento em que a célula é infectada, os níveis da 

proteína diminuem levando a uma ação anti-inflamatória 

deficiente e consequentemente a uma lesão pulmonar 

(FRONTERA et al., 2020). 

A inalação simultânea de poluentes químicos em MP 

juntamente com o vírus COVID-19 também pode exacerbar o 

nível de infecção por COVID-19. A inflamação, lesão e fibrose 

causada por MP inalado combinada com uma resposta imune 

ou tempestade de citocinas induzida por COVID-19 que pode 

aumentar a gravidade da infecção (QU et al., 2020). 

Becchetti et al. (2020), mostraram em seus estudos que 

a alta atividade econômica, a qualidade do ar (MP10, MP2,5 e 

NO2 elevados) e baixa densidade de áreas verdes nas cidades 

estão correlacionadas com altas taxas de contágio e 

mortalidade por COVID-19. Esses fatores ambientais levam em 

consideração a exposição por longos períodos à poluição, e não 

aos níveis de qualidade do ar atuais. 
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A Itália possui cerca de 25% dos municípios dentro de 

áreas naturais protegidas. Ao comparar os dados de qualidade 

do ar dos últimos três anos até o final de maio de 2020, foi 

observado que esses municípios possuem em média, 4 µg/m³ 

de MP2,5 e MP10 e cerca de um terço do NO2, em comparação 

com os municípios restantes. Isso indica que a qualidade do ar 

leva a uma taxa de mortalidade por COVID-19 cerca de 8% a 

10% menor, e também uma menor incidência da doença em 

municípios com melhores qualidades de ar durante a primeira 

onda da pandemia no país (BECCHETTI et al., 2020). 

Estudos apresentados no norte da Itália, reafirmam essa 

relação entre MP2,5 e casos de COVID-19. Assim como nos 

artigos citados anteriormente, foi destacada uma forte 

correlação entre a incidência de infecção respiratória viral com 

o material particulado fino e o aumento da suscetibilidade a 

COVID-19 e mortalidade causada por uma exposição a longo 

prazo (COKER et al., 2020). 

Cole, Ozgen e Strobl (2020) buscaram uma relação entre 

a baixa qualidade do ar e COVID-19. Analisaram informações 

entre fevereiro e junho de 2020, em 355 municípios, utilizando 

parâmetros de concentração de MP2,5, NO2, SO2 e admissões 

em hospitais e mortes por COVID-19. E observaram que há 

relação principalmente da concentração de MP2,5 e SO2 com as 

questões da COVID-19 enquanto o NO2 influencia em menor 

grau. 

Gonzaga & Freitas (2020) apontaram que o enxofre 

reduzido total presente na atmosfera possui correlação com os 

números de óbitos por COVID-19, bem como o material 

particulado grosso e fino e a pressão atmosférica que, quando 

aumentados, provocam um acréscimo na estabilidade 

atmosférica e a dispersão de poluentes diminui, fator que 

prejudica a qualidade do ar e favorece o número de mortes pela 
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doença. A umidade relativa do ar, temperatura e velocidade dos 

ventos apresentam pouca relação com os números de óbitos 

pela doença, já que temperaturas baixas indicam menor 

dispersão de poluentes, bem como a velocidade média dos 

ventos.  

Em um estudo realizado na China, utilizou-se a relação 

da média móvel de concentrações de poluentes com o número 

de casos confirmados de COVID-19. Foram observadas 

associações significativamente positivas de MP2,5, MP10, CO, 

NO2 e O3. Para um aumento de 10μg/m3 na concentração dos 

poluentes MP2,5, MP10, NO2 e O3, houve um aumento no 

número de casos confirmados diários de COVID-19 de, 

respectivamente, 2,24%, 1,76%, 6,94%, 4,76%. Para o 

aumento de concentração de 1mg/m3 de CO, os casos 

aumentaram 15,11%. Contudo, o SO2 foi associado 

negativamente. Essas descobertas podem fornecer evidências 

de que a poluição do ar é um fator importante na infecção por 

COVID-19 (ZHU et al., 2020). 

Esse estudo também faz algumas indicações para o 

controle e prevenção de COVID-19. É dito que os governos e o 

público devem prestar mais atenção em regiões com altas 

concentrações de PM2,5, PM10, CO, NO2 e O3, uma vez que 

essas regiões podem sofrer epidemia de COVID-19 mais grave. 

Em outras palavras, reduzir os poluentes atmosféricos pode ser 

uma forma útil de controlar a infecção por COVID-19. Além 

disso, ressalta que SO2 tem uma associação negativa com 

casos confirmados de COVID-19.  É importante ressaltar que o 

estudo se mostra limitado, foi pesquisado a associação entre 

poluentes atmosféricos e casos confirmados de COVID-19 e 

não o efeito causal da poluição do ar na infecção por COVID-

19. Além disso os dados não incluíram dados confirmados 

específicos por sexo ou idade, por isso não foi realizada uma 



 
INFLUÊNCIAS DA QUALIDADE DO AR NA PANDEMIA DO COVID-19 

357 
 

análise de subgrupos. Os dados não são globalmente 

representativos, uma vez que cidades de outros países não 

foram incluídas neste estudo (ZHU et al., 2020). 

Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica que busca 

estabelecer a relação do índice de qualidade do ar com a 

transmissão, gravidade dos casos e morte na pandemia do 

COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Devido à contemporaneidade da temática e consequente 

produção recente sobre o tema, optou-se por buscar artigos em 

sites voltados para publicações científicas, tais como Scielo, 

Science Direct, Google Scholar, utilizando as palavras chaves 

“COVID-19” e “coronavírus” associadas a “qualidade do ar” e 

“transmissão aerotransportada”.  

 Os artigos levantados foram avaliados e selecionados de 

acordo com a pertinência para a reflexão proposta. Os 

selecionados, por sua vez, possibilitaram a reunião de novas 

referências. Nas pesquisas, foram encontrados em torno de 

13900 artigos. A triagem foi feita inicialmente pela leitura dos 

títulos dos artigos das primeiras páginas de resultados, e 

quando havia sentido para a pesquisa, foi lida a introdução para 

entrar em revisão. Ao final foram obtidas 24 referências para a 

revisão. Fontes oficiais como a Organização Mundial da Saúde, 

Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente também 

foram consultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra a comparação entre as resoluções 

CONAMA 03/1990, CONAMA 491/2018 e as diretrizes globais 
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de qualidade do ar da OMS publicadas em 2005 e 2021. Com 

a substituição da legislação de 1990 pela de 2018, o Brasil 

passou a atender os parâmetros recomendados pela OMS em 

2005. Após dezesseis anos, a OMS divulgou depois de analisar 

várias evidências e estudos, novas diretrizes ainda mais 

restritivas quanto à emissão de poluentes atmosféricos. Com 

isso, a legislação brasileira se torna obsoleta novamente, 

necessitando de uma nova revisão. 

É valido questionar o tempo necessário para a 

atualização da legislação brasileira, visto que ainda não foi 

atingido o padrão final de qualidade do ar previsto na CONAMA 

491/2018, e o tempo necessário para que esta fosse publicada 

após as diretrizes da OMS de 2005. Claro que a complexidade 

para se estabelecer padrões de qualidade do ar ainda mais 

restritivo em um país com dimensões continentais e bastante 

diverso em suas regiões, conta como um empecilho para que 

esta atualização seja feita de forma rápida. 

 
Tabela 1: Padrões de qualidade do ar estabelecidos pelo Brasil 

e OMS. 

 

Fonte: Brasil (1990), OMS (2005), Brasil (2018), OMS (2021), adaptado. 

 

Poluente CONAMA 03/90 OMS 2005 CONAMA 491/18 OMS 2021

- Anual: 10 Anual: 10 Anual: 5

- 24h: 25 24h: 25 24h: 15

Anual: 50 Anual: 20 Anual: 20 Anual: 15

24h: 150 24h :50 24h: 50 24h: 45

1h: 160 - - Semestral: 60 

- 8h: 100 8h:100 8h: 100 

Anual: 100 Anual: 40 Anual: 40 Anual: 10 

24h: 190 - 1h: 200 24h: 25

Anual: 40 - - -

24h: 100 24h: 20 24h: 20 24h: 40

Anual: 10 mg/m³ - - -

24h: 40 mg/m³ - 8h: 9 ppm 24h: 4 mg/m³

MP2,5 µg/m³

MP10 µg/m³

O3  µg/m³

CO

NO2 µg/m³

SO2 µg/m³
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A relação da qualidade do ar pode ser analisada em dois 

contextos com relação à pandemia. A primeira, quando se 

observa o IQA ao longo do tempo, pessoas que foram 

submetidas à poluição atmosférica por muitos anos e a segunda 

a qualidade do ar durante a pandemia.  

A longa exposição à poluição ambiental, principalmente 

ao MP2,5, é um dos principais fatores que levam ao 

desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo 

esta, a causa de muitas internações em grandes centros 

urbanos, principalmente em períodos onde a qualidade do ar 

piora. A DPOC muitas vezes é silenciosa, passando 

despercebida no dia a dia dos cidadãos. Ao analisarmos 

estudos feitos confirmamos que a influência da poluição do ar 

em casos de internação por DPOC, faz desta doença uma 

comorbidade grave quando relacionada à gravidade e óbitos de 

pessoas infectadas pela COVID-19. 

O poluente atmosférico que foi mais citado como 

influente no agravamento dos casos de COVID-19 foi o dióxido 

de nitrogênio, NO2, que segundo as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde – OMS (2021) tem o nível de 

tolerância de 25µg/m3 em amostragens de 24 horas. O NO2 

aumenta os riscos de doenças respiratórias, como asma e 

bronquite, além de enfraquecer o sistema imunológico contra 

infecções respiratórias, apresentando influência nos 

agravamentos da COVID-19, uma síndrome respiratória aguda.  

Os estudos de Li et al. (2020), Toledo e Nardocci (2011), 

Qu et al. (2020), Becchetti et al. (2020), Coker et al. (2020), 

Gonzaga e Freitas (2020), mostram que há influência da 

qualidade do ar na gravidade dos casos de COVID-19. Em 

regiões com menores índices de poluentes atmosféricos, o 

número de pessoas com doenças cardiorrespiratórias é menor 

e a porcentagem de casos graves e óbitos foi menor, quando 
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comparado a locais com pior qualidade do ar, conforme estudos 

de Becchetti et al. (2020), Coker et al. (2020), Cole, Ozgen e 

Strob (2020) e Zhu et al. (2020).   

A segunda abordagem do IQA em relação à pandemia 

parte das teorias de transmissão do vírus e correlaciona a 

qualidade do ar com a transmissão aerotransportada. O tempo 

e a distância percorrida por gotículas e aerossóis expelidos 

durante tosses e espirros e também o tempo de sobrevivência 

do coronavírus no ambiente são fatores agravantes na 

transmissão, conforme observado nos estudos de Doremalen 

et al. (2020), Morris et al. (2021), Prather, Wang e Schooley 

(2020) e Ram et al. (2021). A definição de gotículas e aerossóis 

de acordo com o diâmetro das partículas está ilustrada na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Definição de gotículas, núcleos de gotículas e nano-

gotículas. 

 
Fonte: Ram et al. (2021), adaptado. 
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Gotículas tendem a permanecer na atmosfera por mais 

tempo. O efeito das condições ambientais sobre elas, como a 

temperatura e umidade relativa do ar, causa uma redução do 

diâmetro, influenciando na inalação das mesmas por um 

indivíduo. Esse tempo e distância em que o vírus pode ser 

transportado aumenta a probabilidade de interação com o MP 

suspenso na atmosfera e outros poluentes. 

O MP, principalmente o MP2,5, mostrou-se como o 

poluente mais influente na transmissão do novo coronavírus, 

por ser facilmente inalado e alcançar alvéolos mais profundos 

no sistema respiratório, segundo os estudos, além de contribuir 

para um maior grau de infecção da doença. Ele também pode 

contribuir na transmissão do vírus, que pode aderir no material 

particulado suspenso e sendo transportado pelo ar a grandes 

distâncias. 

Quanto ao tempo de sobrevivência do vírus no ambiente, 

pode ser superior a 12 horas em suspensão. Entretanto, se faz 

necessário o desenvolvimento de estudos onde sejam 

considerados outros fatores para a sobrevivência do vírus, que 

não sejam apenas as condições ambientais. A composição da 

gotícula expelida por um indivíduo contaminado e a composição 

dos materiais particulados devem ser considerados. As 

gotículas expelidas podem conter sólidos não voláteis, como 

cálcio e potássio, além de lipídios e proteínas, que têm a 

capacidade de manter o vírus protegido, aumentando sua 

sobrevivência. A composição do MP também pode influenciar 

da mesma forma, protegendo o vírus das condições ambientais. 

A transmissão da doença ocorre principalmente pelo 

contato direto com pessoas infectadas, a curtas distâncias e em 

ambientes fechados, onde um indivíduo infectado expele 

gotículas contaminadas, que são inaladas por outros.  
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O novo coronavírus, possui um diâmetro que pode atingir 

até 0,2µm (BARRETO-VIEIRA et al., 2021). Com este diâmetro, 

ele é capaz de alcançar facilmente as vias aéreas inferiores, 

tendo em vista que partículas inaláveis (que são retidas nas vias 

aéreas superiores) possuem diâmetro inferior a 10µm, 

enquanto partículas respiráveis (que atingem as vias aéreas 

inferiores), possuem diâmetro inferior a 2,5µm. As gotículas 

expelidas pela respiração, tosses e espirros podem atingir 

diâmetros inferiores a 5µm. 

A entrada do novo coronavírus na célula humana se dá 

pela interação da proteína S (do vírus), com a proteína ACE-2 

presente nas células do trato respiratório (FRONTERA, et al., 

2020) Estudos mostraram que a exposição crônica à MP e 

outros poluentes, aumenta a quantidade de ACE-2, 

favorecendo a infecção. Este pode ser um fator que prova os 

dados obtidos por Zhu et al. (2020), que identificou um aumento 

do número de casos de COVID-19 quando houve a elevação da 

concentração de certos poluentes atmosféricos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A influência da qualidade do ar na pandemia do COVID-19 

é evidenciada em estudos que mostram uma relação entre a má 

qualidade do ar e a gravidade dos casos, comprovada pelo 

maior número de mortes em grandes centros urbanos. O 

aumento da quantidade da proteína ACE-2 em indivíduos 

submetidos à baixos IQA e interação desta com o vírus da 

COVID-19 no processo de infecção, evidencia a influência do 

IQA na gravidade dos casos. O maior número de casos em 

áreas com IQA baixo, nos estudos acessados, indicam que a 

forma de transmissão descrita pela teoria do aerotransporte, é 

mais abrangente que a discussão puramente epidemiológica.  
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RESUMO: Os sistemas e serviços de esgotamento sanitário 
são relevantes para o desenvolvimento econômico e social de 
qualquer região do mundo, devido ao fato, principalmente, de 
estarem associados a condições de saúde, qualidade de vida e 
qualidade ambiental. Contudo, deficiências neste setor acabam 
atingindo grande parte dos municípios brasileiros. Nesse 
contexto, o presente estudo objetivou analisar os serviços de 
Esgotamento Sanitário, paralelamente aos indicadores 
epidemiológicos associados a doenças diarreicas no município 
de Bayeux-PB. Para isso, foi realizada uma análise descritiva e 
epidemiológica, onde foram observados dados relacionados 
aos índices de serviços de esgotamento sanitário e aos 
indicadores epidemiológicos relacionados a problemas de 
saúde associados às doenças diarreicas no município, entre os 
anos de 2010 e 2019. Com isso, analisou-se que o município 
de Bayeux apresentou, no período analisado, um baixo 
atendimento populacional por serviços de coleta de esgoto. Em 
relação aos indicadores epidemiológicos, observou-se algumas 
relações inversamente proporcionais em relações aos índices 
de esgotamento sanitário, além de constatar-se que as crianças 
menores de 5 anos de idade foram as mais atingidas pelos 
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problemas relacionados às doenças diarreicas. Diante disso, os 
resultados demonstraram a necessidade de investimentos e 
soluções para o Esgotamento Sanitário no município de Bayeux 
e a efetivação de políticas de monitoramento da qualidade 
ambiental e da saúde da população, por meio de indicadores 
que possam refletir as condições relacionadas. 
Palavras-chave: Saneamento básico. Coleta de esgoto. Saúde 
pública. Indicadores epidemiológicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As relações entre saneamento, meio ambiente e saúde 

pública são extremamente importantes ao desenvolvimento de 

qualquer localidade. Por sua vez, os problemas ocasionados 

pela poluição por esgoto sanitário estão associados ao 

crescimento populacional e à concentração da população nos 

grandes centros urbanos (BERNAL; RESTREPO;  GRUESO-

CASQUETE, 2021). 

Os sólidos que constituem o esgoto sanitário são 

responsáveis pela capacidade de desenvolvimento de seres 

patogênicos que podem representar ameaça à saúde humana, 

já que são capazes de causar doenças. A ocorrência desses 

microrganismos patogênicos está ligada, principalmente, às 

condições sanitárias de uma localidade (FARIAS; PAZ, 2017; 

GERMANO, 2019). 

Nesse contexto, o Esgotamento Sanitário se torna uma 

importante preocupação ambiental e de saúde pública, cuja 

gestão é um desafio constante desde a antiguidade, devido 

principalmente ao fato de que os aspectos qualitativos e 

quantitativos das águas residuais produzidas por residências, 

hospitais e indústrias representam uma grande preocupação 
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para a saúde humana e ambiental. Portanto, torna-se 

necessária uma gestão eficiente das águas residuais, que 

envolva coleta, tratamento e lançamento com o menor impacto 

ambiental possível (VILLARÍN; MEREL, 2020). 

Um desse impactos são as doenças, que se manifestam 

principalmente sob a forma de diarreias, estão entre as 

principais causas de morbimortalidade nos países de 

economias em desenvolvimento e a prevalência dessas 

enfermidades constitui indicativo de um sistema de saneamento 

frágil e deficiente (SIQUEIRA et al., 2017). 

Nesse sentido, os indicadores epidemiológicos 

apresentam relevância para estudos na área, pois subsidiam o 

conjunto de informações sobre saúde e meio ambiente 

possibilitando uma visão sintetizada das condições e 

tendências existentes. Além disso, facilitam a a quantificação e 

a avaliação das informações produzidas com a finalidade de 

incorporar a análise da situação sanitária às outras dimensões 

do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, acesso 

a serviços, condições de vida, fatores ambientais, dentre outros. 

Se antes estimava-se que, a cada um real investido em 

saneamento, quatro eram economizados em saúde, hoje, de 

acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) e com a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2017), a cada real 

investido em saneamento, economiza-se nove reais em saúde. 

No Brasil, uma parte significante dos municípios 

apresentam deficiências associadas aos serviços de 

Esgotamento Sanitário. O município de Bayeux, localizado no 

Estado da Paraíba, caracteriza-se por apresentar  deficiências 

nos serviços de saneamento, principalmente relacionadas às 

infraestruturas de esgotamento sanitário e aos baixos índices 
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de atendimento populacional por serviços de coleta de esgoto 

e à inexistência de sistema de tratamento. 

Nesse contexto, este estudo objetivou analisar os 

serviços de Esgotamento Sanitário paralelamente aos 

indicadores epidemiológicos associados a doenças diarreicas 

no município de Bayeux-PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de cunho 

descritivo e epidemiológico, uma vez que buscou-se descrever 

as características de um determinado fenômeno e o 

estabelecimento de relações entre variáveis, além de 

determinar a distribuição de doenças ou condições 

relacionadas à saúde, de acordo com o tempo, o lugar e/ou as 

características dos indivíduos. Quanto ao método de análise, a 

abordagem utilizada foi quantitativa, baseada na análise de 

dados brutos para descrever as causas de um fenômeno e a 

relação entre variáveis. 

Os dados relacionados aos serviços de Esgotamento 

Sanitário foram obtidos por meio do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), considerando o 

período de tempo compreendido entre os anos de 2010 e 2019. 

Observou-se informações relacionadas à população total 

atendida por coleta de esgoto, assim como informações 

relacionadas ao volume de esgoto coletado e ao volume de 

esgoto tratado no município. 

Os dados de saúde pública do município foram obtidos 

através do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), onde foi 
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realizado um apanhado de informações sobre doenças 

diarreicas de acordo com a Classificação Internacional de 

Doenças (CID 10). Considerou-se como doenças diarreicas as 

que, dentro do Capítulo I da CID 10, estão incluídas como 

doenças infecciosas intestinais (A00-A09): cólera, febre tifoide 

e paratifoide, shiguelose, amebíase, diarreia e gastroenterite de 

origem infecciosa presumível e outras doenças infecciosas 

intestinais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema de Esgotamento Sanitário do município de 

Bayeux é formado por 11 sub-bacias e abrange uma área total 

de 819,49 hectares. A rede de coleta possui cerca de 19800 m 

de extensão e diâmetros que variam de 150 a 400 mm. Quanto 

à disposição final, o esgoto coletado que chega pelos 

interceptores é desviado para o lançamento direto no rio 

Sanhauá, próximo à estação elevatória sem nenhum tipo de 

tratamento. 

Nesse sentido, verificou-se, portanto, os índices 

relacionados ao atendimento populacional pelos serviços de 

coleta de esgoto no município no período entre 2010 e 2019 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Atendimento por serviços de coleta de esgoto 

Ano  
População total 

residente no município 
(Nº de habitantes) 

População total atendida 
com coleta de esgoto 

sanitário 
(Nº de habitantes) 

Índice de população 
com coleta de 

esgoto 
(%) 

2010 99.716 7.077 7,10 

2011 100.137 7.056 7,05 

2012 100.543 7.170 7,13 

2013 95.196 7.163 7,52 

2014 95.677 8.647 9,04 

2015 96.140 8.793 9,15 

2016 96.583 9.584 9,92 

2017 97.010 9.630 9,93 

2018 96.550 9.697 10,04 

2019 96.880 10.071 10,40 

 Fonte: SNIS. Elaboração própria dos autores. 

 

Através da tabela acima, verificou-se que o índice de 

atendimento populacional por serviços de coleta de esgoto no 

município de Bayeux apresentou, na maior parte do período 

analisado, valores inferiores a 10%. Identificou-se que houve 

uma oscilação nos índices, mas que desde o ano de 2013 

observa-se um crescimento de valores, mesmo que de forma 

pouco expressiva. 

A partir desses dados, pode-se inferir que a população 

do município supracitado depende de outras estruturas e 

medidas de coleta de esgoto sanitário, como fossas sépticas e 

fossas rudimentares, ou até de nenhum tipo destas. Vale 

destacar que as fossas rudimentares são consideradas 

medidas inadequadas de coleta e tratamento de esgoto que 

podem potencializar a contaminação do solo e das águas 

subterrâneas. As fossas sépticas, por sua vez, mesmo sendo 
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consideradas como um tipo de estrutura de coleta de esgoto 

sanitariamente correta, podem representar, para o município 

estudado, uma ameaça à qualidade ambiental devido ao fato de 

que o nível do lençol freático na maior parte da cidade é 

bastante elevado. 

A Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), 

divulgou, em 2017, um relatório que evidenciava as situações 

relacionadas aos serviços de Esgotamento Sanitário nos 

municípios brasileiros. Em Bayeux, as informações 

apresentadas demonstraram que cerca de 54% da população 

do município não era atendida por coleta e nem por tratamento 

de esgoto, considerando as possíveis medidas adequadas para 

este fim. Diante disso, revela-se uma realidade que está 

relacionada ao fato de que boa parte do esgoto gerado no 

município pode estar sendo lançado diretamente no meio 

ambiente, além de que os efluentes podem ser encaminhados 

para a rede de águas pluviais através de ligações clandestinas. 

Nesse contexto, analisou-se os dados relacionados à 

proporção do volume de esgoto coletado e tratado em relação 

ao esgoto gerado em Bayeux no período analisado (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Proporção de esgoto coletado 

Ano  

Volume (m³) Proporção (%) 

Água  
consumida  

Esgoto  
gerado 

Esgoto  
coletado 

Esgoto 
tratado 

Esgoto 
coletado 

Esgoto 
tratado 

2010 2.498.160 1.998.528 451.620 0 22,60 0 

2011 2.504.500 2.003.600 517.520 0 25,83 0 

2012 3.806.150 3.044.920 524.100 0 17,21 0 

2013 4.430.850 3.544.680 517.520 0 14,60 0 
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Fonte: SNIS. Elaboração própria dos autores. 

 

Mediante os dados apresentados na tabela anterior, 

identificou-se que grande parte do esgoto que foi gerado no 

município de Bayeux, entre 2010 e 2019, não foi coletado. 

Esses dados corroboram com as informações apresentadas 

anteriormente, evidenciando possíveis problemáticos e 

impactos relacionados à coleta e destinação do esgoto no 

município. 

Além do aspecto destacado em relação à proporção de 

esgoto coletado, analisa-se que todo o esse volume de esgoto 

que é coletado pela rede de esgotamento existente em Bayeux 

não possui nenhum tipo de tratamento. Segundo o diagnóstico 

realizado pela ANA (2017), o esgoto coletado é lançado 

diretamente Sanhauá, Paroeiras e Marés. Diante disso, a 

degradação destes corpos hídricos se apresenta como uma 

consequência dessa atividade antrópica, visto que o 

lançamento direto de efluentes caracteriza-se como um dos 

principais fatores que influenciam na poluição de rios, 

principalmente em pontos presentes nas áreas mais 

urbanizadas das cidades. 

Além disso, pode-se esperar outras consequências 

relacionadas à introdução de matéria orgânica no corpo 

aquático, devido ao consumo e consequente decréscimo dos 

teores de oxigênio dissolvido causado pela respiração dos 

2014 3.599.000 2.879.200 521.650 0 18,12 0 

2015 2.702.440 2.161.952 525.970 0 24,33 0 

2016 2.829.520 2.263.616 351.140 0 15,51 0 

2017 2.909.630 2.327.704 346.520 0 14,89 0 

2018 3.739.090 2.991.272 359.500 0 12,02 0 

2019 2.751.960 2.201.568 362.660 0 16,47 0 



 

INFLUÊNCIAS DA QUALIDADE DO AR NA PANDEMIA DO COVID-19 

374 
 

microrganismos que se alimentam da matéria orgânica. Estima-

se que o município de Bayeux gere uma carga de Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) em torno de  5.000 kg/dia a partir 

de uma vazão de efluente de cerca de 143 L/s. Acredita-se que 

a carga de esgoto que é lançada pelo município equivale a 

4.225,3 kg/dia em razão da parcela de remoção de DBO 

atribuída às fossas sépticas (ANA, 2017). 

A seguir serão apresentados dados referentes aos 

indicadores epidemiológicos associados às doenças diarreicas 

no município de Bayeux entre os anos 2010 e 2019. 

Inicialemente verificou-se as ocorrências relacionadas a 

internações hospitalares por doenças diarreicas de acordo com 

o ano no período de estudo (Figura 1). 

 

Figura 1. Internações por doenças diarreicas 

 
Fonte: DATASUS. Elaboração própria dos autores.  
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Entre os anos de 2010 e 2019 foram registradas 996 

internações por doenças diarreicas no município de Bayeux. O 

perfil epidemiológico nesse período de tempo se mostrou 

oscilante, sendo os anos de 2010 e 2012 os que registraram os 

maiores números de ocorrências; 187 e 184, respectivamente. 

Vale destacar que, conforme analisa-se na figura acima, nos 

últimos três anos do período analisado constatou-se uma 

redução no número de internações hospitalares associadas a 

doenças diarreicas no município supracitado. 

Buscando verificar a prevalência de doenças diarreicas, 

analisou-se as taxas de internação por esse grupo de causas 

em relação à população do município (Figura 2). 

 

Figura 2. Taxa de internação hospitalar por doenças diarreicas 

 
Fonte: DATASUS. Elaboração própria dos autores. 
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internação por doenças diarreicas foram observadas nos anos 

de 2010 e 2012. Por meio dessa verificação infere-se que, a 

cada 10.000 habitantes residentes no município de Bayeux nos 

anos de 2010 e 2012, aproximadamente 19 tiveram internação 

hospitalar registrada devido a doenças diarreicas. 

Ainda em relação aos dados apresentados na Figura 2, 

identifica-se que entre os anos 2010 e 2013 foram registradas 

as maiores taxas de internações por doenças diarreicas. Vale 

ressaltar que, também nesse período, foram constatados os 

menores índices de atendimento populacional por serviços de 

coleta de esgoto, conforme dados evidenciados na Tabela 1. 

Medidas de Saneamento Básico, principalmente de 

Esgotamento Sanitário, são essenciais e contribuem para uma 

redução no número de casos de doenças diarreicas. Isso 

porque a contaminação que leva às doenças diarreicas ocorre, 

dentre outros fatores, devido a uma higiene não adequada e o 

uso de água não tratada, ou seja, há uma maior incidência 

desses problemas de saúde em regiões que apresentam um 

sistema de saneamento precário (FARIAS; PAZ, 2017). 

Em um estudo realizado por Germano (2019), 

evidenciou-se que os serviços de saneamento possibilitam 

melhorias na qualidade de vida da população, influenciando na 

redução de internações de doenças relacionadas ao 

saneamento inadequado, sendo a diarreia uma destas.  

Ainda nesse contexto, foram verificados os grupos 

populacionais mais susceptíveis a problemas de saúde que 

levaram a internações decorrentes das doenças diarreicas no 

município de Bayeux, no período analisado (Figura 3). 
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Figura 3. Internações por doenças diarreicas por faixa etária 

 
Fonte: DATASUS. Elaboração própria dos autores. 
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vital. Ainda nesse contexto, é importante destacar o que Alencar 

et al. (2019) evidenciam, ao destacarem que as doenças que 

estão associadas à diarreia têm ligação com as precárias 

condições sanitárias em que se encontram crianças, sobretudo 

aquelas que vivem em comunidades menos favorecidas. 

Sendo assim, analisou-se a proporção de internações de 

crianças menores de 5 anos por doenças diarreicas em relação 

ao total das internações ocorridas por esses problemas no 

período analisado (Figura 4). 

 

Figura 4. Proporção de internações em menores de 5 anos 

 
Fonte: DATASUS. Elaboração própria dos autores. 
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entre os anos de 2010 e 2019. Ressalta-se que em todos os 

anos do período analisado, as taxas de proporção foram 

superiores a 50% em relação às internações de todas as faixas 

etárias. Sendo assim, são evidenciados os aspectos já 

apresentados anteriormente associados ao fato de que as 

crianças menores de 5 anos de idade são as principais 

atingidas pelas doenças diarreicas.  

Comparando-se essas proporções de internações da 

população menor de 5 anos e os índices de atendimento 

populacional por serviços de coleta de esgoto (Tabela 1), 

identificou-se que nos anos de 2010 e 2011 foram registradas 

as maiores proporções por doenças diarreicas em menores de 

5 anos de idade, assim como, nesse mesmo período de tempo, 

registraram-se os menores índices de atendimento 

populacional por coleta de esgoto em Bayeux, entre 2010 e 

2019. 

Para Oliveira et al. (2017), a falta de saneamento básico 

é uma barreira na prevenção das diarreias infantis. Nesse 

contexto, vale ressaltar que estudos afirmam que as crianças 

que convivem em localidades que não apresentam condições 

sanitárias adequadas, estão 15 vezes mais susceptíveis a 

problemas associados a doenças diarreicas, do que as crianças 

que têm acesso a um serviço adequado de saneamento básico 

(SIQUEIRA, 2020). 

Aguiar et al. (2020) observaram que a presença de 

esgoto a céu aberto é um dos principais fatores de exposição 

que favorecem a ocorrência de diarreia infantil. Para os autores 

supracitados é necessário e importante que ocorra a criação e 

efetivação de políticas públicas, assim como programas e 
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ações relacionados ao saneamento básico, buscando, 

principalmente, a universalização. 

Buscando identificar não apenas o perfil de morbidade 

associada às doenças diarreicas em Bayeux, como também o 

perfil de mortalidade, analisou-se os óbitos hospitalares 

registrados no município devido aos problemas supracitados, 

entre os anos de 2010 e 2019 (Figura 5). 

Nesse período, foram registrados 11 óbitos hospitalares 

por doenças diarreicas no município de Bayeux. Sendo assim, 

foi possível analisar a distribuição destas ocorrências de acordo 

com as faixas etárias atingidas (Figura 5).  

 

Figura 5. Óbitos por doenças diarreicas 

 
Fonte: DATASUS. Elaboração própria dos autores. 
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diarreicas, estiveram em maior parte relacionados à população 

de 80 anos de idade ou mais.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) estima  

que grande parte das mortes associadas às diarreias podem ser 

atribuídas ao saneamento inadequado. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2017), a OMS incentiva 

avanços em relação à cobertura por saneamento básico como 

meio para a erradicação de mortes por diarreia aguda até 2030. 

 

CONCLUSÕES  

 

Por meio da análise realizada neste estudo, 

principalmente em relação aos serviços de Esgotamento 

Sanitário do município de Bayeux, identificou-se um baixo 

atendimento populacional por serviços de coleta de esgoto, à 

medida em que verificou-se um crescimento lento nos índices 

associados. Diante dessa realidade, impactos de ordem social 

e ambiental podem ser esperados, uma vez que deficiências 

nos serviços de saneamento, principalmente de Esgotamento 

Sanitário, contribuem para o comprometimento da qualidade 

ambiental e da saúde da população. 

Diante da observação dos indicadores epidemiológicos 

associados às doenças diarreicas, analisou-se evidências que 

corroboram com fatos já destacados na literatura. Dentre estas, 

pode-se destacar o fato de que as crianças menores de 5 anos 

foram as mais atingidas por doenças diarreicas no município de 

Bayeux entre os anos de 2010 e 2019. 

Torna-se evidente, portanto, a necessidade de 

investimentos e soluções para o setor de Esgotamento 

Sanitário no município de Bayeux e a efetivação de políticas de 
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monitoramento da qualidade ambiental e da saúde da 

população, por meio de indicadores que possam refletir as 

condições relacionadas. 

Considerando o objetivo deste estudo, é importante 

ressaltar que esta pesquisa pode ser aprofundada a partir de 

uma análise estatística mais aprimorada, buscando evidenciar 

possíveis associações entre a baixa cobertura de coleta de 

esgoto e os problemas relacionados às doenças diarreicas no 

município em estudo. Nessse sentido, acredita-se que os 

resultados já aqui apresentados, contribuem para a busca por 

soluções eficientes no que diz respeito à problemática 

abordada.  
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RESUMO: Considerando que ao menos 52% dos casos de 
câncer no Brasil são tratados utilizando a radioterapia, existe 
uma quantidade significativa de profissionais em exposição à 
radiação nestes ambientes de trabalho. A radioterapia utiliza 
equipamentos ou partículas emissoras de radiação ionizante 
em pequenas doses diretamente no paciente. A radiação 
ionizante possui particularidades físicas que, apesar de suas 
vantagens nos tratamentos de saúde, são nocivas e podem 
causar danos ao organismo se aplicada de modo incorreto. 
Assim, nos serviços de radioterapia é imprescindível manter 
condições seguras de trabalho incluindo salas com blindagens 
adequadas, equipamentos de proteção aos trabalhadores, 
treinamentos, manutenção dos aparelhos e supervisão 
constante a fim de evitar acidentes e resguardar os envolvidos. 
Este estudo tem por objetivo apresentar as principais 
legislações relacionadas à saúde e segurança no ambiente 
ocupacional que visam à proteção para os Indivíduos 
Ocupacionalmente Expostos (IOE) e verificar se estas são 
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atendidas no setor de radioterapia do HC 1 pertencente ao 
Instituto Nacional do Câncer (INCA). As informações foram 
complementadas mediante observações e entrevistas 
realizadas com os trabalhadores que atuam no setor de 
radioterapia. Através dos resultados obtidos afirma-se que o 
INCA, na unidade em estudo, atende às legislações quanto à 
radioproteção carecendo de melhorias em alguns aspectos 
normativos. 
Palavras-chave: Câncer. Radiação ionizante. Radioterapia. 
Legislações. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A radioatividade é um fenômeno de origem natural 

facilmente encontrada no meio ambiente ou gerada 

artificialmente (AZEVEDO, 2010).  

Sua aplicação é benéfica sendo utilizada na agricultura, 

produção de energia, indústria e na medicina nos tratamentos 

de saúde. A radioatividade, quando utilizada na forma 

inadequada, pode resultar em efeitos nocivos, pois, possui 

peculiaridades físicas que resulta em graves danos ao 

organismo (PERUZZO, 2012). Esta prática médica auxilia no 

tratamento de doenças por meio de técnicas terapêuticas que 

empregam substâncias radioativas como Césio, Cobalto, Iodo, 

Tecnécio, entre outras. Através destes radioisótopos a energia 

de radiação é aplicada diretamente no paciente (através das 

técnicas de braquiterapia). Em outras situações as partículas 

radioativas estão inseridas em cápsulas blindadas nos 

equipamentos similares às bombas de cobalto (técnicas de 

teleterapia) para o tratamento das enfermidades. 
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Segundo Azevedo (2010), durante as atividades da 

radioterapia é fundamental manter condições seguras de 

operação para que os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos 

(IOE) nestes ambientes não recebam as doses de radiação em 

excesso. 

Em 2019 foi publicado um relatório sobre a situação dos 

serviços de radioterapia no Brasil e identificou-se existência de 

242 unidades terapêuticas desta modadlidade empregando 

aproximadamente 200 mil profissionais (BRASIL (b), 2019). 

Diante disso, torna-se imprescindível observar as medidas de 

controle e segurança que asseguram a saúde ocupacional 

deste elevado número de profissionais no ambiente de trabalho. 

O objetivo deste estudo é apresentar e verificar se as 

principais legislações relacionadas à saúde e segurança no 

meio ambiente ocupacional que visam à radioproteção para os 

IOE do setor de radioterapia do Hospital do Câncer 1, INCA, 

estão sendo atendidas e aplicadas adequadamente. O INCA é 

um instituto vinculado ao Ministério da Saúde que presta 

assistência médico-hospitalar especializada no tratamento de 

câncer exclusivamente ao SUS e possui serviços de 

radioterapia contendo vários equipamentos que emitem 

radiação ionizante como modalidade de terapia associada a 

outras técnicas da medicina. De modo específico, o objetivo do 

estudo inclui o cumprimento das normas: CNEN NN 3.01 

(referente ás diretrizes básicas de proteção radiológica); CNEN 

NN 6.10 (requisitos de segurança e proteção radiológica para 

serviços de radioterapia); RDC nº 20 da Anvisa (estabelece o 

regulamento técnico para o funcionamento de serviços de 
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radioterapia, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos 

profissionais envolvidos e do público em geral). 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Os materiais utilizados neste estudo foram os de fontes 

bibliográficas, incluindo artigos científicos, livros e teses sobre 

o tema “radioatividade na área da saúde, radioproteção e 

higiene ocupacional”. Analisaram-se diversos documentos do 

extenso arcabouço jurídico aplicado na área da saúde para fins 

de proteção dos profissionais do meio ambiente do trabalho, 

principalmente aqueles publicados pela CNEN e Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, atual Ministério 

da Economia. 

 Os dados foram coletados no período de janeiro a julho de 

2020, com a aplicação de questionário durante as entrevistas 

realizadas com profissionais dos serviços de radioterapia 

(supervisores de radioproteção, radioterapeuta e técnicos em 

radioterapia) no HC 1 do INCA. A população em estudo foi 

composta por 36 profissionais, sendo que todos são 

técnicos/tecnólogos em radioterapia. A amostra foi composta 

por 19 técnicos em radioterapia que aceitaram participar do 

estudo e responderam ao questionário. Os profissionais tiveram 

a explicação detalhada sobre o tema e os propósitos da 

pesquisa. Foi considerado como critérios para inclusão na 

pesquisa os profissionais envolvidos em atividades vinculadas 

diretamente na operação dos equipamentos de teleterapia da 

Instituição.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fundamentação teórica 

 

A radiação ionizante tem energia suficiente para remover 

elétrons dos átomos, gerando íons. Esta energia remove os 

elétrons dos átomos constituintes da matéria e gera rupturas de 

ligações moleculares, resultando em ações mutagênicas 

quando atinge células vivas. Nesse grupo de energia incluem-

se as partículas α, β, γ, raios X e raios cósmicos 

(BREVIGLIERO; POSSEBON; SPINELLI, 2010). 

A radioterapia é uma forma de tratamento do câncer que 

utiliza equipamentos e técnicas diferentes para irradiar regiões 

do organismo previamente e cuidadosamente demarcadas 

(BRASIL (a), 2011). Consiste em um processo complexo que 

envolve a física médica, radio biologia, dosimetria, proteção 

radiológica, planejamento computadorizado, simulações e 

interação da radiação com outras formas de tratamento 

incluindo cirurgias e quimioterapia.  

A radioterapia divide-se em teleterapia (tele, do grego "à 

distância"), quando realizada utilizando aparelhos irradiadores 

clínicos (possui fonte radioativa de 60CO ou 137Ce) ou quando 

aplicada através dos aparelhos aceleradores lineares sendo a 

energia de radiação ionizante proveniente da eletricidade 

(Figura 01). Nestes tratamentos a fonte de radiação não está 

em contato direto com o tumor (MARTA et al., 2012). 
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Figura 01: Aparelho acelerador linear utilizado em radioterapia. 

 
Fonte: Autores (2020). 

 

O poder de penetração da radiação ionizante pode variar 

conforme suas características físicas relacionadas à sua 

frequência e energia o que resulta em efeitos diversos quando 

atingem a matéria viva. A radiação pode ser barrada por 

estruturas físicas que, conforme a densidade do material, 

(papel, aço, concreto, etc.), possui resistência quanto à 

penetração Neste aspecto faz-se necessário as blindagens 

adequadas nas salas onde há práticas de radioterapia para 

conter a radiação aos demais ambientes (UNEP, 2016). 

A braquiterapia (brachys, do grego "curta distância") 

também é uma forma de tratamento radioterápico, porém utiliza 

as fontes radioativas diretamente no tumor a ser tratado (SILVA, 

2010). 

Para o autor Oliveira (2016), os efeitos classificados 

como determinísticos ocorrem acima do limiar da dose de 
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radiação recebida pelo organismo e é um resultado direto da 

exposição do corpo humano a altas doses de energia radioativa 

em um curto período de tempo. O tempo em que os sintomas 

de alguma doença possam ocorrer no organismo humano varia 

e depende de fatores como resistência do organismo, tipo de 

tecido do órgão atingido, quantidade de dose absorvida pelo 

local e o tempo de exposição total. 

Segundo os autores Xavier et al. (2014) os efeitos 

classificados como estocásticos são aqueles causados direta 

ou indiretamente pela exposição humana em longo prazo a 

doses baixas e médias de energia radioativa. As consequências 

diretas são chamadas somáticas e são causadas pela 

exposição do organismo à radiação. As consequências 

indiretas, denominadas de genéticas, ocorrem devido à 

transferência de DNA, através da herança genética de tecido 

germinativo danificado, fornecida por outros organismos 

expostos.  

Devido às características das partículas radioativas e da 

exposição ocupacional experimentado pelos profissionais no 

serviço de radioterapia os efeitos sofridos por estes são 

classificados como efeitos estocásticos somáticos. A radiação 

ionizante proveniente dos equipamentos utilizados em 

radioterapia fornece baixas doses radioativas em um longo 

período de tempo, portanto os efeitos determinísticos são 

descartados para os profissionais envolvidos nestas atividades 

(FEDERICO, 2011). 

Segundo o autor Oliveira (2014) a carcinogênese é 

considerada a manifestação menos desejável dos efeitos 
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estocásticos, pois pode levar à morte de indivíduos afetados. 

Alguns eventos como os acidentes radioativos de Goiânia, 

Chernobyl e as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram 

utilizados na tentativa de determinar o limiar mínimo para o 

aparecimento de câncer na população atingida pelas 

catástrofes. Nos casos de Hiroshima e Nagasaki, foi constatado 

um aumento nos casos de leucemias mieloides e linfocíticas 

que apareceram cinco anos após a explosão e que mostram os 

efeitos tardios das irradiações. O pulmão e a tireoide também 

foram atingidos pela radiação, mostrando-se extremamente 

radio sensíveis.  

A Portaria nº 1.339/99 do Ministério da Saúde (BRASIL 

(b), 1999) instituiu a lista de doenças relacionadas ao trabalho 

provenientes das radiações ionizantes incluindo: neoplasia 

maligna (nasal, brônquios pulmões); neoplasia maligna dos 

ossos e cartilagens articulares; neoplasias malignas da pele; 

leucemias; pneumonite, gastroenterite e colites tóxicas; 

afecções da pele e do tecido conjuntivos além de infertilidade 

masculina. Diante disso, considerando as graves doenças 

relacionadas à radiação, torna-se evidente a necessidade de 

atender às legislações para garantir a segurança e a saúde do 

trabalhador no seu ambiente de trabalho. 

Neste aspecto, a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), criada em 1957 pela ONU, orienta os princípios 

gerais que regem o uso da energia atômica e suas aplicações 

técnicas a nível mundial. No Brasil, coube à CNEN associada 

ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC), ser 

a responsável por controlar o uso de materiais radioativos. Isto 
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ocorre através das legislações, normas de operação, 

orientações e autorizações aos centros de radioterapia e 

laboratórios de medicina nuclear, fábricas e outros locais onde 

fontes de radiação são utilizadas. Além desta, outros órgãos 

governamentais, como a Anvisa, Fundacentro, Ministério da 

Economia e Ministério da Saúde se envolvem determinando e 

supervisionando ações específicas sobre o assunto inclusive 

incluindo regulamentação do exercício das atividades 

realizadas.  

De acordo a Souto (2019) em uma instituição médica 

onde há utilização da radiação ionizante o indivíduo exposto à 

radiação pode ser o profissional (IOE), o paciente ou o 

acompanhante do paciente. Nestes casos é essencial distinguir 

a quem cabe a Proteção Radiológica (PR) dentre os 

trabalhadores e pacientes. Em termos de leis e regulamentos, 

o primeiro cabe aos profissionais especializados em segurança 

do trabalho e o segundo cabe aos profissionais de saúde. 

Assim, a PR pode ser dividida em duas partes principais:  

• Proteção dos pacientes; 

• Proteção dos trabalhadores e do meio ambiente. 

O conceito de proteção para o ser humano, enquanto 

paciente, é muito amplo e inclui os diversos tipos de exames, 

tratamentos médicos e odontológicos nos quais incluem a 

aplicação combinada da radiação (radiodiagnóstico, 

radioterapia e medicina nuclear). Em contrapartida, a proteção 

do ser humano e meio ambiente envolve a engenharia de 

segurança do trabalho e a higiene ocupacional, pois estas se 

preocupam diretamente com o ambiente de trabalho e o seu 
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entorno incluindo a monitoração da exposição do trabalhador 

aos riscos ocupacionais causados pela radiação. (SOUTO, 

2019). 

 

 

As principais legislações vigentes em relação à proteção 

dos trabalhadores nos ambientes onde há incidência da 

radiação ionizante na área da saúde são as citadas na Tabela 

1. 

 

Tabela 1: Principais legislações e normas referentes à RI. 

LEGISLAÇÃO ATUAÇÃO / PROCEDIMENTO 
Lei nº 1.234 Direitos/vantagens a servidores que operam com raios X e 

substâncias radioativas 

Lei nº 6.437 Estabelece as infrações/sanções à legislação sanitária federal. 
Concessão de gratificação por atividades com raios X ou 
substâncias radioativas 

Lei nº 7.394 Regula o exercício do Técnico em Radiologia 

Resolução nº 06 da CNS Medidas de radioproteção 

CF 1988; Artigo 200 Participação do SUS no controle de materiais radioativos e 
radiação ionizante no país 

Lei nº 8.080 Lei do SUS - Condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 
serviços 

Portaria SVS/MS nº 453 Aprova o Regulamento Técnico e diretrizes básicas de proteção 
radioativa  

Instrução Normativa nº 
002/DIVS/SES 

Dá cumprimento à Portaria Federal n° 453, controle 
ocupacional dos trabalhadores com exposições ocupacionais 
às RI 

Instrução Normativa nº 
004/DIVS/SES 

Implanta o cumprimento à Portaria Federal 453 referentes aos 
serviços Hemodinâmica/Cardiologia Intervencionista 

Instrução Normativa nº 
001/DIVS/SES 

Cadastramento obrigatório dos prestadores de serviços, na 
avaliação de equipamentos e ambientes na área de PR em 
radiologia médica/odontológica 

Instrução Normativa nº 
002/DIVS/SES 

Estabelece formulários para serviços de Radiologia Médica 

MS PORTARIA 1339 Lista de doenças relacionadas ao trabalho 

NHO 05 – Fundacentro Norma de Higiene Ocupacional 05, Avaliação da Exposição 
Ocupacional aos Raios X nos Serviços de Radiologia 

Lei nº 9605  Dispõe sobre as sanções penais e administrativas  

Resolução CNS nº 06 Normas técnicas gerais da radioproteção 

Decreto nº 877/1993 Regulamenta a concessão do adicional de irradiação ionizante  
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NORMAS ATUAÇÃO / PROCEDIMENTO 
NR 4 SESMT: Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho 

NR 6 EPI´s: Obrigações do empregador/empregado quanto aos EPIs 

NR 7 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional: objetivo é a promoção e preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores 

NR 9 PPRA – Quanto ao Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais 

NR 15 Atividades e Operações insalubres 

NR 16 Atividades e operações perigosas. Incluem as instalações de 
saúde que tenham sala de diagnósticos e terapia com medicina 
nuclear, salas de irradiação e de operação de aparelhos de 
raios-X e de irradiadores , β ou nêutrons e rejeitos radioativos 

NR 32 Diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
Serviços de Saúde 

RDC nº 20 da Anvisa Estabelece o regulamento técnico para o funcionamento de 
serviços de radioterapia 

RDC nº 50 da Anvisa Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde 

RDC nº 330 Anvisa Regulamento e controle das exposições médicas, ocupacionais 
e do público decorrente do uso de tecnologias radiológicas 
diagnósticas ou intervencionistas 

CNEN NN 3.01 Diretrizes básicas de proteção radiológica 

CNEN NN 3.02 Serviços de Radioproteção 

CNEN NN 3.03 Certificação da qualificação de supervisores de radioproteção 

CNEN NN 3.05 Requisitos de radioproteção e segurança para serviços de 
medicina nuclear 

CNEN NN 3.06 Requisitos de radioproteção e segurança para serviços de 
radioterapia 

CNEN NN 5.01 Transporte de materiais radioativos 

CNEN NN 6.01 Requisitos para o registro de pessoas físicas para o preparo, 
uso e manuseio de fontes radioativas 

CNEN NN 6.02 Licenciamento de instalações radiativas 

CNEN NN 6.06 Gerência de rejeitos radioativos em instalações radioativas 

CNEN NN 6.10 Estabelece os requisitos necessários à segurança e proteção 
radiológica, relativos ao uso de fontes de radiação 

CNEN NN 7.01 Estabelece os requisitos necessários à certificação da 
qualificação de supervisores de proteção radiológica 

Portaria nº 1, CNEN, 
1995 

Sistemática para Certificação de Serviços de Monitoração 
Individual Externa 

CNEN PR-3.01/002 Fatores de Ponderação para as Grandezas de Proteção 
Radiológica 

CNEN PR 3.01/0045 Restrição de Dose, Níveis de Referência Ocupacionais e 
Classificação de Áreas 

CNEN, 2005 Critérios para Cálculo de Dose Efetiva a Partir da Monitoração 
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Individual 

Fonte: Autores, 2020. 

 

A legalização para a prática de um serviço de 

radioterapia deve estar submetida e estas diversas legislações 

atendendo a uma dupla regulamentação sanitária definidas pela 

CNEN e Anvisa. 

Resultados 
 

As informações que seguem foram obtidas através de 

visitas ao local de estudo, entrevistas com os servidores do 

INCA, respostas dos questionamentos realizados, consultas 

aos documentos e banco de dados oficiais disponibilizados ao 

autores através do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), 

além de consulta ao Plano de Proteção Radiológica (PPR) do 

setor de radioterapia. As verificações presenciais ocorreram no 

mês de julho de 2020 no setor de radioterapia do HC 1 do INCA, 

situado na Praça da Cruz Vermelha, nº 23, Centro, Rio de 

Janeiro - RJ. 

Foram identificados no local em estudo 02 equipamentos 

de teleterapia com fonte de radição através de Cobalto 60 e 03 

aceleradores lineares (fonte elétrica). Além destes, 02 

equipamentos para tratamentos via braquiterapia (utilizando os 

radioisótopos Irídio 192 e Rutércio 106) e 04 aparelhos de raio 

x utilizados na obtenção de imagem e diagnóstico. 

Primeiramente, os autores analisaram se as principais 

legislações existentes quanto à radioproteção, citadas na 

Tabela 1, são atendidas pela instituição. Foi verificado o 

cumprimento integral das exigências legais quanto às 



APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE RADIOTERAPIA VISANDO 

À PROTEÇÃO NO AMBIENTE OCUPACIONAL. ESTUDO DE CASO: INCA-RJ 

396 
 

blindagens nas salas dos equipamentos, controles de acesso, 

iluminação, sinalização, uso adequado de EPI´s e EPC´s, 

monitoramento de doses de radiação recebida pelos 

trabalhadores do setor, plano de treinamento e manutenção dos 

equipamentos. A documentação para funcionamento dos 

serviços de radioterapia no ambiente analisado estava 

adequada e atendia às exigência legais da CNEN e Anvisa. 

Durante a entrevista, foi verificado que quase 55% dos 

trabalhadores do setor de radioterapia são do sexo feminino. 

Esta condição evidencia a importância de o empregador 

cumprir as recomendações da CNEN NN 3.01 que orientam 

sobre a transferência de profissionais do sexo feminino, quando 

em fase de gestação, para execução de atividades em 

ambientes não expostos à radiação (CNEN (a), 2014). 

Dentre os profissionais entrevistados, 16 deles, 

confirmaram que possuíam jornada de trabalho de apenas 04 

horas/dia na Instituição (total de 20 horas semanais). No artigo 

14 da Lei Federal nº 7.394 de 29 de outubro de 1985 prevê a 

jornada de trabalho no máximo 24 horas na semana, o que 

pressupõe que a Instituição cumpre a legislação nesse sentido 

(BRASIL (h), 1985). Porém, ao menos 03 profissionais 

entrevistados confirmaram trabalhar em outra função, em 

atividade extra, também como técnicos em radioterapia. Esse 

fato chama a atenção para o excesso de horas de trabalhos em 

ambientes contendo radiação ionizante o que poderá, no longo 

prazo, resultar em alguma forma de dano ao organismo destes 

trabalhadores. 
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De acordo à NR 32 é responsabilidade do empregador 

realizar treinamentos e atualizações constantes sobre temas 

relacionados à Radioproteção (RP) para seus empregados 

(BRASIL (g), 1988).  

O item 5.3.5 da RDC nº 20/2006 da Anvisa delega ao 

Supervisor de Proteção Radiológica a competência de preparar, 

supervisionar, participar e revisar os programas de treinamento 

periódico em proteção radiológica para os profissionais dos 

serviços (BRASIL (d), 2006). Constatou-se que a Instituição 

define um Programa Anual de Capacitação em atualização e 

RP, detalhando-o em seu Plano de Proteção Radiológica 

(PPR). O treinamento é ministrado por profissionais da própria 

Instituição, realizado em plataforma virtual, tem carga horária 

individual de 30 horas e contém diversos temas relacionados à 

radiação e à proteção radiológica. 

Quando questionados se o número de horas de 

treinamento aplicado pela Instituição é suficiente e consistente 

com as atividades realizadas, 21% dos trabalhadores 

responderam que não eram suficientes e que poderiam ser 

ampliadas. Este fato mostra a importância do empregador 

manter estratégias eficazes que visem aperfeiçoar a formação 

de sua equipe de trabalho e é um requisito que poderá ser 

melhorado. 

De acordo às recomendações da NR 06, o empregador 

deve fornecer aos trabalhadores equipamentos de proteção 

individual e coletiva (EPI e EPC's) de forma a mantê-los 

protegidos (BRASIL (e), 1988). Os profissionais foram 

questionados se, durante suas atividades em locais com 
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incidência de radiação, havia a necessidade do porte de EPIs e 

todos responderam a alternativa “sim”. Porém, quando 

questionados se todos os portavam adequadamente na 

frequência estabelecida pelas normas, partes dos profissionais 

entrevistados responderam que “não os utilizavam na forma 

correta”. Na entrevista, 21% responderam “uso às vezes” e 26% 

responderam “na maioria das vezes” (Figura 02). Segundo os 

entrevistados a Instituição não exige formalmente o uso do EPI 

(apesar de disponibilizá-los gratuitamente), sendo 

responsabilidade individual de cada profissional adotar esse 

compromisso em sua rotina de trabalho. 

 

Figura 02: Quanto ao uso do EPI durante as atividades. 

 
Fonte: Pesquisa direta, INCA (2020). 

 

De acordo às recomendações da legislação do MS e da 

CNEN, os IOE devem ser monitorados continuamente quanto 

às doses de radiação (equivalentes e efetivas) recebidas 

durante suas atividades e operações onde possam estar 

sujeitas à radiação (CNEN (a), 2014). Verificou-se que o 
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monitoramento individual na Instituição é realizado 

mensalmente por meio de dosímetros individuais (tipo crachás) 

fornecidos pela Instituição com o registro e controle dos dados 

gerenciados pela empresa Sapra Landauer Serviço de 

Assessoria e Proteção Radiológica.  

Durante a entrevista, ao serem questionados se 

portavam os dosímetros individuais de forma adequada, 

seguindo as exigências da legislação e da Instituição, quase 

todos, 89%, afirmaram utilizá-los corretamente (Figura 03). 

Aqueles que responderam “não utilizar adequadamente” 

justificaram que, em algumas ocasiões, se esqueciam de portá-

los no momento de entrada às áreas de acesso 

supervisionadas. 

 

Figura 03: Quanto à utilização correta dos dosímetros 

individuais. 

 
Fonte: Pesquisa direta, INCA (2020). 

 

Os profissionais foram questionados sobre suas 

percepções referente à segurança no ambiente de trabalho 
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quanto à incidência de radiação, considerando o conhecimento 

já obtido sobre os riscos existentes. As respostas indicaram que 

ao menos 37% deles não se sentem seguros e acreditam que 

medidas extras de segurança deveriam ser tomadas para 

protegê-los. Na entrevista, os profissionais foram questionados 

sobre como a percepção poderia ser ampliada e 57% deles 

responderam que deveria haver a substituição dos aparelhos 

de teleterapia por equipamentos mais modernos. Outras 

respostas incluíram: o aumento da carga hoária de de 

treinamento, alteração no conteúdo programático nos 

treinamentos realizados, alteração da rotina de trabalho e o 

aumento do número de profissionais atuando no setor (Gráfico 

03). 

 

Gráfico 03: Percepção quanto à segurança. 

 
Fonte: Pesquisa direta, INCA (2020). 

 

No levantamento de dados pelos autores informado que 

o documento PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais), exigido pela NR 09 (BRASIL (f), 1988) ainda 
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estava sendo implantado na Instituição. As demais exigências 

da legislação sobre radioproteção e segurança do trabalhador, 

de acordo às exigências da CNEN e da Anvisa, estão sendo 

cumpridas em todo o setor de radioterapia verificada no estudo. 

 

Discussão dos Resultados 

 

Analisando o conjunto de informações obtidas, verifica-

se que a legislação brasileira, em termos de radioproteção na 

saúde ocupacional, é extensa, rigorosa e ampara-se nas 

diretrizes internacionais. O INCA, em sua unidade HC 1, atende 

a estas legislações favorecendo a segurança dos pacientes, 

profissionais, público e meio ambiente.  

No estudo verificou-se os cuidados da Instituição em 

atender as normas de saúde e segurança na radioproteção que 

incluem: manter os equipamentos emissores de radiação em 

condições seguras para utilização; emprego de profissionais 

capacitados, treinados e na quantidade requerida para 

assistência adequada aos pacientes; manutenção das 

condições das instalações físicas dos ambientes sujeitos à 

radiação (blindagens, controles de acesso, EPC´s) e 

procedimentos para prevenção de acidentes. Além disso, 

verificou-se que a Instituição atende às exigências normativas 

da CNEN e da Anvisa estando autorizadas por estas à prática 

de radioterapia. 

A Instituição faz o contínuo acompanhamento das doses 

recebidas por seus IOE, e, nos casos onde há excessos de 

ocorrências radiológicas é iniciado um processo investigativo 
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para identificar as razões, conter e sanar as possíveis 

irregularidades. Verificou-se ainda que o planejamento dos 

tratamentos aplicado aos pacientes é executado sempre de 

modo a reduzir tão razoavelmente quanto exequível a dose 

equivalente efetiva no paciente e nos trabalhadores, 

indiretamente, envolvidos nos procedimentos. 

Algumas situações apontadas pelos profissionais 

poderiam ser ajustadas pela Instituição, o que inclui aumentar 

as horas de treinamento em radioproteção e ampliar a exigência 

dos profissionais para que estes portem os EPI´s e os 

dosímetros individuais corretamente. Ao adotar essas medidas 

de segurança regidas pela legislação, a Instituição protegeria 

ainda mais o usuário de modo geral minimizando os riscos aos 

seus trabalhadores e público de modo geral. 

 

CONCLUSÕES 

 

Após a análise da documentação disponibilizada, a 

verificação in loco do cumprimento de diversos aspectos 

técnicos sobre radioproteção e, ainda, considerando o resultado 

da pesquisa realizada no setor de radioterapia, conclui-se que 

o INCA, unidade HC 1, atende às legislações quanto a 

radioproteção no ambiente ocupacional. As informações 

obtidas durante o estudo mostraram que as legislações da 

CNEN e da Anvisa são atendidas e inclusive, estes órgãos 

emitiram a regulamentação necessária para o funcionamento 

dos serviços de radioterapia na unidade visitada do INCA. 

Um dos objetivos da proteção radiológica é evitar o uso 

desnecessário da radiação ionizante, justificando 
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adequadamente os procedimentos realizados. Conforme 

exposto, considerando os princípios da radioproteção, a 

exposição à radiação deve produzir sempre um benefício 

suficientemente elevado para compensar o dano que aplicação 

da própria radiação possa causar no indivíduo. Neste sentido, 

a unidade em estudo atende às medidas de segurança aos 

profissionais conforme requerida pela CNEN, ainda que não 

possua, até o momento, em pleno funcionamento e 

implementado o PPRA incorrendo em uma não conformidade 

perante a legislação. 

Os empregadores dos IOE são os responsáveis pela 

radioproteção e devem manter o programa de treinamento 

adequado aos envolvidos contendo as informações, 

recomendações e práticas seguras e adequadas à realidade da 

Instituição quanto a manipulação da radiação ionizante. Neste 

aspecto, o estudo evidenciou claramente o adequado 

desempenho e comprometimento do titular responsável pelo 

serviço de radioterapia no INCA somado ao responsável pela 

proteção radiológica na Instituição. 

De modo geral, deve-se insistir na educação e na 

capacitação dos profissionais envolvidos quanto aos riscos da 

radiação em sua área de atuação profissional. De igual maneira 

deve-se aprimorar o controle de qualidade dos equipamentos, 

dos instrumentos e acessórios utilizados e manter um contínuo 

programa de manutenção que possibilitem reduzir a exposição 

às radiações minimizando os riscos aos pacientes, 

trabalhadores e meio ambiente.  

Salienta-se que alguns aspectos do risco à exposição 

fogem do controle da Instituição, considerando que, conforme 
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apontou o resultado da pesquisa com os trabalhadores, alguns 

aparentaram não zelar de modo suficiente quanto às suas 

obrigações no atendimento às normas de segurança. Agravos 

na saúde seriam evitados se houvesse um compromisso 

contínuo no atendimento às diretrizes regulares existentes. 

Certamente os riscos à enfermidade seriam menores em 

probabilidades e não em certezas.  

Neste caso, cabe a Instituição dar continuidade no 

atendimento às legislações existentes, controlando e 

registrando as evidências de toda aplicação realizada nos 

diversos setores das unidades de tratamento. Por outro lado, é 

também dever do profissional atentar para estas exigências 

considerando que a gravidade do ambiente radioativo excede 

qualquer justificativa que resulte em negligência a cumprimento 

das legislações. 
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RESUMO: O consumo excessivo de água vem aumentando ao 
longo dos anos, causando  diversos problemas relacionados à 
escassez hídrica. No Brasil, a indústria cervejeira é 
extremamente dependente desse recurso, que está presente 
dos insumos agrícolas até ao processo de fabricação, fazendo 
parte de 85% do produto final. A adoção de práticas de reuso 
em cervejarias contribui para reduzir a sobrecarga hídrica, 
combatendo a escassez e permitindo um abastecimento de 
água para usos não potáveis. Por isso, é importante obter 
aprovação da população para que essas técnicas sejam cada 
vez mais difundidas. Neste contexto, o objetivo desse trabalho 
é investigar o grau de aceitação, preferência e rejeição em 
relação a água de reuso de cervejarias. Os resultados em geral 
foram próximos a outras aceitabilidades expostas anteriormente 
na bibliografia, onde a água de reuso para lavagem de carros e 
para jardinagem tiveram a maior aceitabilidade, com 94,90% e 
92,40%, respectivamente. O tipo de reuso que obteve maior 
repulsa pelos entrevistados foi o que  envolve algum tipo de 
contato com a pele, com 91,53% dos votos. Já o de maior 
preferência pelos entrevistados foi o reaproveitamento 
destinado para refrigeração de equipamentos, com 51,26%. Em 
relação ao gênero, grau de estudo e idade, não houveram  
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diferenças significativas que pudessem caracterizar um 
comportamento através desses fatores. 
Palavras-chave: Reuso. Água. Cervejarias. Aceitabilidade. 
 
INTRODUÇÃO 

 

É consenso em toda a bibliografia que água é única 

substância presente sem estímulos externos, nos três estados 

físicos da matéria. Ela é responsável pela cobertura de 66,7% 

de toda a parte superficial da terra e pelo surgimento da vida. 

Hoje em dia, a tensão sobre a possibilidade de sua falta e/ou 

comprometimento é tanta, que vem estimulando expedições em 

outros planetas com o intuito de aumentar as reservas desse 

recurso. Ademais, conflitos por causa da disponibilidade desse 

composto já são realidade e atingem vários países (GÓRIA, 

2020). 

Atualmente, é possível observar que o aumento das 

explorações antrópicas sobre os ecossistemas têm causado 

queimadas, desequilíbrios biológicos, comprometido a 

qualidade e quantidade das águas disponíveis, não só para 

necessidades básicas mas também para as atividades 

industriais. No Brasil, um outro agravante é que grande parte 

dos grande núcleos populacionais se concentram em regiões 

onde a oferta de água não é confortável (MOREIRA;SEO, 

2021). 

Devido ao aumento expressivo na demanda hídrica, 

problemas de escassez dos recursos hídricos são recorrentes. 

Ao realizar o seu monitoramento mensal, é possível observar 

que pelo menos dois terços da população mundial vive pelo 

menos 30 dias do ano sob condições severas de estresse 
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hídrico, onde quase 50% desse total é da Índia e da China 

(MEKONNEN; HOEKSTRA, 2016). 

A demanda de água no Brasil está cada dia maior, e nos 

últimos vinte anos, houve um aumento de 80%  do total de água 

extraída, onde o crescimento previsto para 2030 é de mais de 

25%. Essa dependência exacerbada está intimamente ligada 

com incremento do poder aquisitivo causado pelo processo de 

urbanização do país. A agricultura é o setor da economia que 

mais consome água, representando 66,1% do recurso extraído 

no Brasil. Além disso, o processo de produção do mesmo acaba 

comprometendo a sua disposição qualitativamente e 

quantitativamente, sendo responsável pelo fenômeno da 

poluição difusa (ANA, 2019). 

Com toda essa carência hídrica, práticas de uso racional 

e formas de reuso entram  como as soluções mitigadoras 

palpáveis, pois são baratas, e permitem conciliar a diminuição 

dos gastos com o atendimento de demandas, sem que o meio 

ambiente seja prejudicado. A prática de reuso de efluentes 

sanitários é bem difundida em vários países que sofrem com 

episódios de estresse hídrico, o que acaba sendo uma forma de 

combate à escassez e uma possibilidade de abastecimento de 

água. As águas de reuso, são oriundas de ETEs- Estações de 

Tratamento de Esgoto e podem ser usadas para reusos não 

potáveis em várias situações, trazendo benefícios ambientais, 

sociais, econômicos e publicitários, pois ajudam na construção 

de uma empresa com responsabilidade socioambiental. Caso o 

efluente de saída não atenda aos padrões de qualidade 

estabelecidos, ele também pode passar por um tratamento para 

atingir a finalidade de interesse(FARIA, 2020; LUCENA et al, 

2018; STEFLOVÁ, 2018). 



PESQUISA DE ACEITABILIDADE SOBRE ÁGUA DE REUSO DE 
CERVEJARIAS 

411 
 

Existem diversas possibilidades de reuso não potável na 

bibliografia, onde os mais comuns são os de irrigação, 

jardinagem, ornamentação, refrigeração de equipamentos, uso 

em caldeiras, limpeza de ambiente externo e interno, lavagem 

de carros, entre outros. Na maioria das vezes, são submetidos 

a tratamentos secundários que permitem que a água esteja 

apta para a reutilização através da oxidação biológica, terciário 

quando há necessidade de remoção de algum nutriente através 

de intervenção química, biológica, filtração ou desinfecção e em 

último caso, o tratamento avançado, onde pode haver 

intervenções de osmose reversa, carbono ativado ou processos 

avançados de oxidação, nesse caso a água pode até ser 

utilizada para reusos potáveis indiretos (MARYAM; 

BÜYÜKGÜNGÖR, 2019; SALGOT; FOLCH, 2018). 

Para que as implantações de mecanismos de reuso 

obtenham êxito, a aprovação popular é indispensável. 

Entretanto, a maioria da população não tem acesso a 

informações técnicas sobre qualidade ambiental, o que acaba 

causando resistência à aceitabilidade. Baghapour & 

Shooshtarian (2017) realizaram um estudo com 562 pessoas na 

cidade de Shiraz, no Irã a respeito da aceitação popular sobre 

água de reuso, onde 81,4% dos entrevistados desconheciam os 

aspectos de qualidade microbiológica da água e 67,4% não 

sabiam o que era qualidade química da água. Nesse estudo 

também foi observado que o grau de rejeição era maior com 

pessoas que possuíam um grau de instrução menor. 

De Carvalho et al. (2021), entrevistaram 99 pessoas 

membros de uma cidade sobre a aceitabilidade dos mesmos 

em relação ao consumo de produtos agrícolas que foram 

irrigados com efluentes tratados. O resultado demonstrou que 

88,9% dos entrevistados reagiram positivamente à técnica 
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depois de terem conhecimento dos benefícios socioambientais 

do mesmo. 

Considerando o impacto indireto por ser extremamente 

dependente de insumos agrícolas, as cervejarias ainda 

consomem muita água no seu processo produtivo. O fato dessa 

bebida ser um produto não durável, faz com que a sua produção 

e necessidade de reposição no mercado seja sempre 

constante, o que contribui para que o seu impacto seja maior, 

se comparado a outros tipos de indústrias. A média mundial de 

consumo é de 4 L de efluente para 1L da bebida, e onde 85% 

do produto é água. Adicionalmente, os processos produtivos de 

envase e refrigeração de tanques também gastam grandes 

volumes desse recurso, onde 2/3 do gasto de água é oriundo 

do processo de produção e 1/3 do processo de limpeza 

(FERNÁNDEZ-LABRADOR , 2019; MARUYAMA et al, 2019). 

Somado ao gasto de água, as cervejarias são 

conhecidas por provocarem descargas de efluentes com alta 

carga orgânica, que muitas vezes são despejados 

inadequadamente, promovendo a poluição de rios, águas 

subterrâneas e do solo. Esses nutrientes em excesso causam 

mortes de plantas, afetam a vida aquática (ANAYO; 

CHUKWUMMA; BASSEY, 2019). 

Outro agravante é que o número de novos 

estabelecimentos não para de crescer. De acordo com a 

Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abraserva), do ano 

de 2009 ao de 2019, o país passou de 70 para 700 cervejarias 

registradas. Só no ano de 2018 foram 185, totalizando um 

crescimento de 35% no segmento, onde, segundo o Anuário da 

Cerveja do Brasil, a cada dois dias uma cervejaria abria no país. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2021), mesmo com a pandemia do COVID-19, o volume de 
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cervejarias aumentou no ano de 2020, que foi o primeiro ano 

onde todas as unidades federativas tinham pelo menos uma 

cervejaria registrada, com 174 novos estabelecimentos, cerca 

de 14% a mais do que em 2019. 

A indústria cervejeira é praticamente onipresente no 

Brasil, estando presente em todos os tipos de 

estabelecimentos, que parte da agricultura, passa pelo varejo 

familiar e de grande porte, logística e maquinários. O país é um 

dos maiores produtores no mundo, possuindo 

aproximadamente 117mil hectares com grãos plantados 

destinados para a sua fabricação, gerando 2,7 milhões de 

empregos, contribuindo para 14 % transformação nacional na 

indústria, 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, com 

mais de 20 bilhões de reais em impostos, sendo um 

investimento lucrativo, visto que a cada R$1 investido no setor 

gera R$2,50 para a economia. Segundo a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), estima-se que a cada 1 emprego direto nessa 

indústria, outros 52 são gerados na cadeia produtiva, sendo o 

ramo que mais emprega no país. Por ter tanta relevância, o 

governo brasileiro instituiu no ano de 2019 a Portaria nº 201, de 

2 de outubro de 2019, a Câmara Setorial da Cerveja, que tem a 

representação de diversas associações brasileiras da bebida. 

Para fechar o cerco nas questões normativas, no mesmo ano 

foi instituída a instrução normativa de No 65, que estabelece 

quais padrões de identidade e qualidade deve ser seguido na 

confecção do produto (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019).  

Tendo em vista a grande importância que esse setor tem 

na economia do país, e como seu funcionamento envolve 

segmentos interconectados, o objetivo desse trabalho é 

analisar o grau de aceitabilidade sobre a água de reuso de 
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cervejarias, com o intuito de verificar a viabilidade de adoção 

dessa prática. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método inicialmente adotado para o trabalho em 

questão foi a pesquisa bibliográfica, que consistiu em consultas 

em materiais como artigos científicos, livros, dissertações, 

trabalhos publicados em eventos, entre outros. De acordo com 

De Macedo (1996, p. 13) pesquisa bibliográfica consiste na 

seguinte definição: 
“É a busca de informações bibliográficas, seleção 
de documentos que se relacionam com os 
problemas de pesquisa (livros, verbetes de 
enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de 
congresso, teses etc.) e o respectivo fichamento 
das referências para que sejam posteriormente 
utilizadas (na identificação do material 
referenciados ou na bibliografia final). Trata-se do 
primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa 
científica, com o fim de revisar a literatura existente 
e não redundar o tema de estudo ou 
experimentação. Portanto, a “revisão bibliográfica” 
ou “revisão de literatura” consiste numa espécie de 
“varredura” do que existe sobre um assunto e o 
conhecimento dos autores que tratam desse 
assunto, a fim de que o estudioso não “reinvente a 
roda”!” 

 

Depois disso, a pesquisa foi executada através da 

aplicação de um questionário pela plataforma Google Forms 

com 118 pessoas, entre os dias 31 de agosto de 2021 e 8 de 

setembro de 2021, cuja amostragem foi aleatória. O uso dessa 

ferramenta possibilita a realização de entrevistas, coleta e 

análise de dados, dispensando a necessidade do contato 
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presencial e deixando o processo de coleta de informações 

mais prático. O conteúdo do questionário abordou temas como 

escolaridade, gênero, idade e níveis de aceitabilidade e 

preferência de reuso de água de cervejaria. Inicialmente foram 

feitas perguntas binárias, expondo o tipo de reuso e, ao final, 

foram feitas perguntas onde o entrevistado escolhia o tipo de 

reuso que ele mais concordava e o que ele mais rejeitava. 

Posteriormente, os dados foram transferidos para uma planilha 

de Excel®. Os dados foram consolidados de acordo com os 

seus devidos percentuais e expostos de forma gráfica (DA 

SILVA, 2019).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sobre os entrevistados, dos 118 que responderam o 

questionário, 56% do público foram mulheres e 44% homens 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Entrevistados de acordo com o gênero 

 
 

44%

56%

Homens Mulheres
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No que se refere ao grau de escolaridade, 39,83% dos 

entrevistados tinham o ensino superior completo, e 35,59% a 

pós gradução completa. Em terceiro, com ensino médio 

completo e com apenas 6,78% do público total (Figura 2). 

 
Figura 2. Grau de escolaridade dos entrevistados 

 
 

Os resultados obtidos nesse estudo, em relação a faixa 

etária 34,96% tinham entre 26 a 33 anos, 26,83% de 18 a 25 

anos, 16,26% entre 34 a 41 anos e a mesma porcentagem para 

o grupo acima de 50 anos, e 5,69% tinham entre 42 a 49 anos 

(Figura 3). 
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Figura 3. Faixa etária dos entrevistados 

 
 

Foram feitas perguntas binárias sobre a aceitabilidade 

voltada para os reusos não potáveis, que envolviam 

reaproveitamento de aparatos industriais, limpeza do ambiente 

fabril, irrigação de hortaliças e vegetais, jardinagem e lavagem 

de carros. Sobre o aproveitamento no processo produtivo 

industrial, 66,10%  foi a favor. Sobre o uso da água pra limpeza 

do ambiente fabril, 73,70% dos entrevistados reagiram 

positivamente. Os reusos que tiveram o maior número de 

respostas de aprovação foram os jardinagem com 92,40% e o 

de lavagem de carros, com 94,90%. Já a destinação com uma 

maior reprovação foi a de agricultura irrigada com água de 

reuso, com 36,40%, que está associado ao consumo de 

hortaliças oriundas desses sistemas. Os resultados obtidos não 

estão muito distantes dos já existentes na bibliografia a respeito 

de água de reuso em geral(Tabela 1). 
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Tabela 1. Perguntas de aceitabilidade em relação aos usos 
múltiplos e comparações com a bibliografia 

ACEITABILIDADE ENCONTRADA NA BIBLIOGRAFIA 
ACEITABILIDADE DA 

PESQUISA EM 
QUESTÃO 

Água de reúso para agricultura (Irrigação de hortaliças 
e vegetais) 

Água de reúso de 
cervejaria para 

agricultura (irrigação 
de hortaliças e 

vegetais) 

46% (CHFADI; GHEBLAWI;THAHA, 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             63,60% 

Água de reuso para máquinas, equipamentos de 
refrigeração  

Máquinas e 
equipamentos de 

refrigeração  

80-85,56% 
(IHEUKWUMERE; PHIL-EZE; NKWOCHA, 2021;LAHLOU 

et al, 2021; TAVARES et al, 2016). 
66,10% 

Lavagem de carros 
Lavagem de carros 
com água de reúso 

de cervejaria 

75 a 90,24%                                                         
(BAGHAPOUR; SHOOSHTARIAN; DJAHED, 2017; 

IHEUKWUMERE; PHIL-EZE; NKWOCHA, 2021; LAHLOU 
et al, 2021; SALIBA et al , 2018). 

94,90% 

Jardinagem  Jardinagem 

±65% a ±90% 
  (LAHLOU et al, 2021; TAHER et al , 2019).  

92,40% 

Limpeza de ambiente em geral 
Limpeza de ambiente 

fabril 

40, 49,40% a 75% 
(CHFADI; GHEBLAWI; THAHA, 2021 LAHLOU et al, 

2021;IHEUKWUMERE; PHIL-EZE; NKWOCHA, 2021). 
73,70% 

 

A respeito dos resultados específicos para cervejarias, 

inicialmente considerando o grau de escolaridade, os padrões 

de rejeição para quem tinha ensino fundamental e médio foi de 

100% para os usos que tem a possibilidade de algum contato 

com a pele, enquanto  para pessoas com ensino superior e pós 

graduação, essa rejeição foi de 91,67%. Apesar de existir uma 

diferença percentual entre os dois níveis de estudo, é pouco 
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significativa para caracterizar um comportamento de aceitação. 

Entretanto, devido ao fato de terem mais acesso a informações 

socioambientais, estudos anteriores alegam indivíduos com o 

maior o nível de estudo, aceitam os procedimentos de reuso de 

água com mais facilidade (BAGHAPOUR, 2017; DAGHIGHi et 

al, 2020) 

Sobre a faixa etária, alguns estudos divergem em relação 

a essa variável de forma isolada. Na Inglaterra, Hyde, Smith e 

Adeyeye (2017) entrevistaram 135 pessoas e concluiram que 

visões positivas sobre práticas de eficiência hídrica e de reuso 

são mais bem recebidas pelo público mais jovem, pelo fato de 

já estarem inseridos em uma geração onde as mudanças 

climáticas são mais explícitas. Já nos Estados Unidos, Garcia-

cuerva, Berglund e Binder (2016) realizaram uma pesquisa com 

2800 pessoas, onde a relação  entre a idade e aceitação não 

foi observada. Lahlou et al (2021) observou que para usos que 

não envolvem contato com a pele, a idade é indiferente, mas 

para reusos que envolvem algum contato, a aceitação diminui 

conforme a idade aumenta. 

Nesse estudo, entrevistados a partir de 34 anos foram 

unânimes em rejeitar reutilizações que envolvem contato com a 

pele. Sobre o grau de rejeição do público em geral (Figura 4), o 

que envolve contato com a pele foi o mais votado com 91,53% 

dos entrevistados, seguido da irrigação de hortaliças e vegetais 

em geral com 6,78% dos votos, e do reuso em equipamentos 

fabris, com 1,69%. Assim como o estudo realizado nos Estados 

Unidos, não houveram porcentagens significativas o suficiente 

para caracterizar um padrão de comportamento de acordo com 

a idade dos entrevistados. 

Alguns estudos alegam o público masculino tende a 

assumir mais riscos do que o feminino e por isso aceitam novas 
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tecnologias com mais facilidade, Daghighi et al (2020) realizou 

uma pesquisa na cidade de Teerã, no Irã, onde obteve que os 

homens são mais abertos as práticas de reuso de água do que 

as mulheres. Entretanto, não existe senso comum na 

bibliografia sobre como o gênero afeta a aceitabilidade e 

percepção de água de reuso. Os resultados dessa pesquisa 

também não foram significativos a ponto de identificar uma 

relação entre esses fatores (GARCIA-CUERVA; BERGLUND; 

BINDER, 2016). 

 
Figura 4. Maior rejeição em relação aos usos múltiplos da água 
de reuso de cervejaria 

 

 

De acordo com a escolaridade, 64% dos entrevistados  

com ensino médio e fundamental escolheram o reuso no 

ambiente fabril para refrigeração como a melhor opção, seguido 

de lavagem de carros (16%), irrigação de hortaliças e vegetais 

(12%) e jardinagem (8%). Já os que possuem ensino superior 
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e pós graduação obtiveram 49,40% para o aproveitamento de 

refrigeração de equipamentos, seguido de  lavagem de carros 

(24,09%), irrigação de hortaliças e vegetais (21,68%) e 

jardinagem (4,81%). O tipo de reuso preferido dos entrevistados 

em geral foi o de reaproveitamento em equipamentos para 

refrigeração, com 51,26%, seguido da lavagem de carros com 

21,85%, irrigação de hortaliças e vegetais com 19,33% e 

jardinagem 7,56%(Figura 5).  

 

Figura 5. Preferência em relação aos usos múltiplos da água 
de reuso de cervejaria 

 
 

CONCLUSÕES  

 

A maioria das aceitabilidades de acordo com o uso estão 

próximas das encontradas na bibliografia quando o assunto é 

água de reuso em geral. Entretanto o reuso voltado para 

jardinagem, que é o mais seguro, teve 92,40% da aceitação do 
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público em geral mas não foi eleito como o preferido dos 

entrevistados, recebendo 7,56% dos votos. Sobre o maior grau 

de rejeição dos entrevistados é com reusos que possam 

envolver contato com a pele, com 91,53%. Não houveram 

números de rejeição ou preferência significativos que 

pudessem ser classificados por faixa etária ou grau de 

instrução. Seguindo a mesma linha demonstrada na 

bibliografia, também não houve relação entre o gênero e 

aceitabilidade dos entrevistados, apesar da bibliografia afirmar 

que homens eram mais abertos a isso. 

Um dos fatores limitantes dessa pesquisa foi a adoção 

da amostragem aleatória, onde pessoas de diversas regiões 

geográficas e peculiaridades hidrográficas responderam, 

permitindo um resultado mais difuso em relação a faixa etária e 

nível de estudo. Países onde o Islã é a religião predominante 

possuem muita resistência ao reuso da água pois o banho faz 

parte de alguns rituais de purificação, por exemplo. Já lugares 

que vivem a crise hídrica de uma forma mais forte, conseguem 

enxergar essa técnica como uma solução. A outra limitação do 

estudo está relacionada a não consideração da condição 

financeira dos entrevistados, além da análise dos parâmetros 

socioeconômicos isoladamente.  

 Para mais, das considerações voltadas para a 

aceitabilidade e preferência, é necessário a adoção de ações 

de sensibilização ambiental, para que a população possa ter 

ciência da real situação dos recursos hídricos e consiga adotar 

práticas de reuso de efluentes. Analisar a religião predominante 

e aspectos socioculturais do local de interesse também é 

extremamenteimportante. Juntamente disso, é imprescindível 

que existam mecanismos de controle, como acompanhamentos 

técnicos, medidas regulatórias que possam garantir a 
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veracidade do tratamento, assegurando assim a qualidade da 

água para o reuso de interesse, dimininuindo a desconfiança da 

população. Também é de extrema importância que essas ações 

tenham incentivos governamentais e privados, pois os dois 

lados são extremamente dependentes desse recurso. 
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RESUMO: A pandemia do novo Coronavírus - SARS-
CoV-2 (causador da doença Covid-19) avançou rapidamente 
em todo o mundo. Para conter seu progresso muitos países 
adotaram medidas de isolamento social. Essas medidas 
alteraram a rotina das pessoas que passaram a ficar mais 
tempo em casa e, dessa forma, o consumo de água acabou 
sendo afetado em razão da nova rotina dos usuários. Assim, o 
objetivo do artigo foi realizar uma pesquisa sistemática de 
literatura visando avaliar os impactos da pandemia no consumo 
de água. Para isso foi realizada uma busca no Portal de 
Periódicos da CAPES, considerando o período de 2020 a 2021 
onde foram selecionadas 18 publicações sobre o tema. Os 
resultados mostraram que durante a pandemia houve um 
aumento de 6% a 27% do consumo de água em residências e 
um atraso do pico matinal de consumo de aproximadamente 2 
horas. Por outro lado, houve uma diminuição de 11% a 66% do 
consumo em comércios, indústrias e escolas. Houve aumento 
da demanda de água em locais que em condições “normais” 
não tinham alta demanda. Conclui-se assim que com as 
mudanças das rotinas diárias da população, a demanda de 
água foi impactada ocasionando transformações espaciais no 



IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO CONSUMO DE ÁGUA - 
REVISÃO DE LITERATURA 

427 
 

consumo de água nos ambientes comerciais, industriais e 
residenciais, afetando o planejamento do abastecimento de 
água das cidades. 
Palavras-chave: Consumo de água. Demanda de água. 
Pandemias. Covid-19.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do novo Coronavirus foi diagnosticada pela 

primeira vez em dezembro de 2019, na China e rapidamente se 

espalhou para o mundo inteiro (VIEIRA, 2020). 

Como medida para conter o contágio da doença, o 

governo de vários países adotaram medidas de isolamento 

social. Assim, vários estabelecimentos foram fechados e 

atividades presenciais foram interrompidas (ASADI-

GHALHARI; AALI, 2020). 

As medidas de isolamento social alteraram os hábitos 

das pessoas no mundo inteiro tendo em vista a introdução do 

trabalho remoto na maioria das empresas, o ensino a distância 

e o aumento dos hábitos de higiene, levando a uma mudança 

no consumo de água pelos usuários (DZIMINSKA et al., 2021; 

LÜDTKE et al., 2021). 

Em vários países foi relatado aumento da demanda de 

água nas residencias (BUNNEY et al., 2021; SILVA, 2021; KIM 

et al., 2021) e diminuição do consumo comercial e industrial 

(FEIZIZADEH et al., 2021; KALBUSCH et al., 2020; IRWIN;  

MCCOY; MCDONOUGH, 2021).  

Segundo Abulibdeh (2021) e Dziminska et al. (2021) a 

demanda de água é afetada por diversos parâmetros como o 

tipo de uso da água, o comportamento dos usuários e o dia da 

semana. 
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Como consequência dos efeitos da pandemia no 

consumo de água, a cidade de Tabriz, Irã, passou por uma 

grave escassez hídrica no verão de 2020, levando o governo a 

adotar medidas de racionamento (FEIZIZADEH et al., 2021).  

Concessionárias de abastecimento de água do Reino 

Unido também passaram por dificuldades na operação do 

sistema devido ao aumento da demanda de água e volume de 

chuva abaixo da média, com isso o nível de 30% dos 

reservatórios de abastecimento de água estavam abaixo do 

normal em maio de 2020 (BUNNEY et al., 2021). 

Como a pandemia de Covid-19 é um fenômeno recente, 

há poucos relatos na literatura sobre os seus impactos  no 

consumo de água. Entretanto entender esses efeitos é 

essencial para a gestão dos recursos hídricos, o planejamento 

de abastecimento das cidades, além de ser um subsídio para a 

formulação de planos de enfrentamento de crises dessa 

magnitude (ABULIBDEH, 2021; COTTERILL et al., 2020; 

BUNNEY et al., 2021).  

Diante disso o objetivo do artigo foi sistematizar e discutir 

as informações sobre o impacto da Pandemia de Covid-19 no 

consumo da água. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o estudo foi realizada uma revisão sistemática de 

literatura por meio de busca no Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes).  

Os descritores e operadores booleanos utilizados estão 

apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Descritores e Operadores boleanos utilizados na 

busca de referências. 

Descritores e operadores boleanos 

"Water consumption" AND "Covid-19" 

"Water consumption" AND ("pandemic" OR "sars-cov-2") 

NOT ("wastewater" OR "nutrition" OR "quality") 

"consumo de agua" AND "covid-19" 

“water demand” AND ("pandemic" OR "sars-cov-2" OR 

"covid-19") 

"efficient water use" AND ("covid-19" OR "pandemic" OR 

"sars-cov-2") 

“conservation of water resources” AND ("covid-19" OR 

"pandemic" OR "sars-cov-2") 

"Water Conservation" AND ("covid-19" OR "pandemic" OR 

"sars-cov-2") NOT ("wastewater" OR "nutrition" OR "quality") 

“Water Rationing” AND ("covid-19" OR "pandemic" OR 

"sars-cov-2") 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

A pesquisa foi realizada nos meses de setembro e 

outubro de 2021. Como a pandemia de Covid-19 disseminou  

em 2020, as buscas se restringiram ao período de 2020 a 2021, 

além disso optou-se por selecionar diferentes tipos de 

referências como artigos publicados em periódicos, trabalhos 

de conclusão de cursos, teses, banco de dados, etc. 

Foram selecionados materiais que continham os 

descritores no título ou no resumo. Em seguida, foi realizada a 

exclusão de materiais duplicados e por fim o terceiro 

refinamento foi realizado com a leitura dos resumos, quando 

foram excluídos os documentos que não estavam relacionados 

com o consumo de água durante a pandemia de Covid-19. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os descritores e operadores utilizados na pesquisa, 

no período selecionado, foram encontrados 601 documentos.  

Desses, foram selecionados 45 registros que 

apresentavam no título ou resumo os descritores relacionados 

e após a exclusão dos arquivos duplicados restaram 28 

documentos para a leitura.  

Após a leitura foram selecionadas 18 publicações, destas 

17 eram artigos e 1 era referente a banco de dados. A Tabela 2 

apresenta os trabalhos selecionados. 

 

Tabela 2. Publicações sobre impacto da pandemia Covid-19 no 

consumo de água. 

Autor Título País 

FEIZIZADEH et 
al. (2021) 

A scenario-based approach for 
urban water management in the 
context of the COVID-19 pandemic 
and a case study for the Tabriz 
metropolitan area, Iran 

Irã 

DZIMINSKA et 
al. (2021) 

The Use of Cluster Analysis to 
Evaluate the Impact of COVID-19 
Pandemic on Daily Water Demand 
Patterns 

Polônia 

LÜDTKE et al. 
(2021) 

Increase in Daily Household Water 
Demand during the First Wave of 
the Covid-19 Pandemic in 
Germany 

Alemanha 

KIM et al. (2021) 

A Study on Impact of Coronavirus 
(COVID-19) Outbreak and 
Countermeasures 
on Water Consumption in the 
Small-Medium Sized City 

Coreia do 
Sul 
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KALBUSCH et 
al. (2020) 

Impact of coronavirus (COVID-19) 
spread-prevention actions on 
urban water consumption 

Brasil 

CVETKOVIĆ; 
NEŠOVIĆ; 
TERZIĆ (2021) 

Impact of people's behavior on the 
energy sustainability of the 
residential sector in emergency 
situations caused by COVID-19 

Sérvia 

SHRESTHA; 
KAZAMA; 
TAKIZAWA 
(2021) 

Influence of Service Levels and 
COVID-19 on Water Supply 
Inequalities of Community-
Managed Service Providers in 
Nepal 

Nepal 

ABU-BAKAR; 
WILLIAM; 
HALLETT (2021) 

Quantifying the impact of the 
COVID-19 lockdown on household 
water consumption patterns in 
England 

Inglaterra 

ABULIBDEH 
(2021) 

Spatiotemporal analysis of water-
electricity consumption in the 
context of the COVID-19 pandemic 
across six socioeconomic sectors 
in Doha City, Qatar 

Catar 

BICH-NGOC; 
TELLER (2020) 

Potential Effects of the COVID-19 
Pandemic through Changes in 
Outbound Tourism on Water 
Demand: The Case of Liège 
(Belgium) 

Bélgica 

BUNNEY et al. 
(2021) 

Water Resource Management: 
Moving from Single Risk-Based 
Management to Resilience to 
Multiple Stressors 

Reino 
Unido 

SILVA (2021) 
Assessing the impact of Sars-CoV-
2 on water consumption in São 
Paulo State, Brazil 

Brasil 

GHERHES et al. 
(2021)  

Romanian Students' Environment-
Related Routines during COVID-19 
Home Confinement: Water, Plastic, 
and Paper Consumption 

Romênia 
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KIM; YIM; LEE 
(2021) 

Analytical study on changes in 
domestic hot water use caused by 
COVID-19 pandemic 

Coréia do 
Sul 

RENUKAPPA; 
KAMUNDA; 
SURESH (2021) 

Impact of COVID-19 on water 
sector projects and practices 

Reino 
Unido 

BALACCO et al. 
(2020) 

Influence of COVID-19 Spread on 
Water Drinking Demand: The Case 
of Puglia Region (Southern Italy) 

Italia 

COTTERILL et 
al. (2020) 

COVID-19 and the water sector: 
understanding impact, 
preparedness and resilience in the 
UK through a sector-wide survey 

Reino 
Unido 

IRWIN; MCCOY; 
MCDONOUGH 
(2021) 

Water in the time of corona(virus): 
The effect of stay-at-home orders 
on water demand in the desert 

Estados 
Unidos 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

A Figura 1 apresenta a quantidade de publicações por 

mês/ ano. Os trabalhos sobre o impacto do consumo de água 

durante a pandemia de Covid-19 começaram a ser publicados 

a partir de julho de 2020, tornando-se mais frequente a 

publicação a partir de maio de 2021. 

 

Figura 1. Quantidade de Publicações durante os anos de 2020 
e 2021 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Os autores selecionados afirmam que o período de 

isolamento iniciou em março de 2020, período de início de 

análise dos dados presentes na maioria dos artigos.  

Os estudos sobre o tema foram realizados em países de 

quase todos os continentes como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2. Quantidade de Publicações por continente. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

É possível perceber que o continente europeu foi o que 

mais publicou sobre o tema, seguido da ásia. Não foram 

encontrados publicações na Oceania e na África com os 

descritores utilizados. 

Na América do Sul, América do Norte e Ásia, os estudos 

se concentraram em analisar os impactos da pandemia no 

consumo de água para diferentes usos das cidades.  
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Já na Europa, houve maior diversidade na abordagem 

com levantamento de dados sobre o consumo nas cidades, 

entrevista com gestores de concessionárias de abastecimento 

de água, instituição de ensino e  em residências. 

Para comparação dos resultados, as publicações foram 

agrupadas por local de pesquisa, conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. Quantidade de Publicações por local de pesquisa.

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Todos os trabalhos com gestores de concessionárias de 

abastecimento de água foram realizados no Reino Unido. Os 

artigos visaram avaliar os desafios enfrentados pelo setor de 

abastecimento de água frente à covid-19.  
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Bunney et al. (2021) relataram que como as pessoas não 

estavam indo ao trabalho, houve aumento da demanda de água 

em locais onde não havia alta demanda em condições 

“normais” e que as concessionárias de abastecimento de água 

tiveram dificuldade de gerenciar o aumento repentino da 

demanda, quase extrapolando a capacidade de produção de 

água das estações de tratamento.  

Foi observado também que algumas estações de 

tratamento de esgoto estavam operando perto do limite de 

capacidade da estação devido o aumento do consumo de água. 

Bunney et al. (2021); Renukappa, Kamunda, Suresh 

(2021) e Cotterill et al. (2020) mencionaram que o setor de 

abastecimento de água deve se adaptar as novas formas de 

trabalho que muitas empresas adotaram para o enfrentamento 

da pandemia, como o trabalho remoto. 

Além disso, todos os estudos realizados com os gestores 

de concessionárias concluíram que eventos como a pandemia 

e alterações climáticas evidenciaram ser necessário uma 

abordagem holística para que o abastecimento ocorra de forma 

resiliente. Dessa forma é necessário que sejam traçados planos 

estratégicos que considerem vários cenários de ameaças 

simultâneos e desafios a longo prazo. 

Somente um estudo foi conduzido em uma instituição de 

ensino e visou avaliar o comportamento dos alunos em relação 

ao consumo de água durante o isolamento devido a pandemia 

de Covid-19. Este estudo foi realizado na Romênia, por meio de 

questionários respondidos pelos alunos.  

Os resultados da pesquisa demostraram que mais da 

metade dos alunos mantiveram o uso da água de forma racional 

mantendo hábitos como de não deixar a torneira vazando, ligar 
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a máquina de lavar somente quando está cheia e de não deixar 

a torneira aberta ao escovar os dentes (GHERHES et al., 2021). 

Os artigos que avaliaram somente residências foram 

realizados em países europeus. Todos encontraram 

comportamentos atípicos em relação ao consumo de água bem 

como aumento do consumo e mudança no horário do pico de 

consumo de água pela manhã. 

Os trabalhos que avaliaram a área de determinada 

cidade identificaram um aumento do consumo de água 

residencial, diminuição do consumo de água em áreas 

comerciais e em instituições de ensino, conforme é apresentado 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Variação do consumo de água durante a pandemia 

Covid-19. 

Autor País 

Aumento de 
consumo 

doméstico de 
água 

Diminuição do 
consumo de 

água  

FEIZIZADEH et al. 
(2021) 

Iran 17,57% 
18% - 11% uso 
não doméstico 

LÜDTKE et al. 
(2021) 

Alemanha 14,30% - 

 
KIM et al. (2021) 

Coréia do 
Sul 

10% 

24% em 
escritórios 

13% em 
empresas 

33% em 
banheiros 
públicos 

KALBUSCH et al. 
(2020) 

Brasil 11% 

53% em 
indústrias 

42% uso 
comercial 
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30% em prédios 
públicos 

ABU-BAKAR; 
WILLIAM; 
HALLETT  (2021) 

Inglaterra 27% - 

ABULIBDEH 
(2021) 

Catar 6% - 14% - 

BUNNEY et al. 
(2021) 

Inglaterra 9% - 13% - 

SILVA (2021) Brasil 
8,44 
L.pessoal/dia 

- 

KIM; YIM; LEE 
(2021) 

Coréia do 
Sul 

8,08% - 
16,41% 

- 

IRWIN; MCCOY; 
MCDONOUGH 
(2021) 

Estados 
Unidos 

11,7% - 
13,1% 

34,1% - 35,7% 
uso comercial 

55,8% - 66,2% 
em escolas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

O consumo de água doméstico aumentou de 6 a 27% 

nos países analisados. O menor aumento foi observado no 

Catar e o maior aumento foi observado na Inglaterra. 

Para os autores ficou claro que a pandemia causou 

aumento do consumo doméstico de água e que essa mudança 

do consumo de água provavelmente resulta da introdução do 

trabalho remoto, do ensino a distância e intensificação dos 

hábitos de higiene. 

Bunney et al. (2021) citaram também hábitos que 

contribuíram para o aumento da demanda de água como 

encher e esvaziar banheiras de hidromassagem com 

frequência, irrigação de jardins por aspersão para entreter as 

crianças. Irwin, Mccoy e Mcdonough (2021) comentaram que 

com o fechamento das escolas, as famílias com crianças 
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pequenas provavelmente tiveram um banheiro ou cozinha com 

torneira pingando o que, segundo os autores, não é 

surpreendente já que as crianças veem a água como recreação. 

Paralelo ao aumento do consumo doméstico de água foi 

observado uma diminuição do consumo não doméstico, que 

variou de 11% a 66% devido a suspensão de atividades não 

essenciais. A maior diminuição do consumo foi em escolas na 

cidade de Nevada, EUA. 

Alguns autores relataram também mudança no horário 

do pico de consumo de água ao longo do dia, com atraso de 

cerca de duas horas (BALACCO et al., 2020; DZIMINSKA et al., 

2021; LÜDTKE et al., 2021).  

Com o isolamento as famílias estão começando o dia 

mais tarde na Polônia (DZIMINSKA et al., 2021). Bunney et al. 

(2021) relataram que na Inglaterra as pessoas passaram a 

tomar banho às 9h ao invés das 7h.  

Lüdtke et al. (2021) também citaram um pico do consumo 

de água às 8h ou às 9h durante a semana, um pico noturno às 

19h e consumo aproximadamente 10% maior durante a noite, 

na Alemanha. Balacco et al. (2020) afirmou que na região de 

Apúlia, na Itália, o pico matinal se estendeu até às 15h, 

entretanto o padrão permaneceu inalterado durante a tarde e a 

noite 

Segundo Lüdtke et al. (2021), esse efeito pode ter 

ocorrido porque muitas pessoas passaram a trabalhar e estudar 

em casa e não precisaram acordar tão cedo para se deslocarem 

ao trabalho e a escola. 

Entretanto, na região da Apúlia, Itália, em uma cidade 

com grande importância econômica, cujo setor comercial 

permaneceu aberto, o pico permaneceu às 5h (Balacco et al., 

2020). 



IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO CONSUMO DE ÁGUA - 
REVISÃO DE LITERATURA 

439 
 

Algumas localidades em estudo já estavam enfrentando 

escassez hídrica, fato que foi agravado durante a pandemia 

COVID-19, conforme relatado por Feizizadeh et al.(2021);  

Abulibdeh (2021); Irwin,  Mccoy, Mcdonough (2021) e Bunney 

et al. (2021). 

Segundo Feizizadeh et al. (2021) na cidade de Tabriz, 

Irã, o déficit hídrico médio em 2018 e 2019 foi aproximadamente 

18%, já em 2020 foi de 30%, para 2021 estima-se que o déficit 

será de 40-45%. 

Bunney et al. (2021) mencionam que a região Leste e 

Sudeste da Inglaterra sofreu com baixa precipitação no período 

de março a maio de 2020 o que acendeu um alerta tendo em 

vista que a região já experimentou os impactos causados pela 

seca em 2018. Em junho de 2020, o Grupo Nacional de Secas 

foi acionado para avaliar o impacto do período prolongado de 

estiagem e o isolamento social que levou ao aumento de 

consumo de água. As concessionárias de abastecimento foram 

orientadas a incentivar a população a diminuir o consumo de 

água e usá-la de forma racional.  

Ainda segundo os autores, a região já apresenta déficit 

de oferta e demanda de 30% e estima-se um déficit de 54% 

para os próximos 5 anos, a área é classificada como grave em 

relação ao estresse hídrico (BUNNEY et al., 2021). 

Irwin, McCoy e McDonough (2021) citaram que nos 

Estados Unidos, a Covid-19 impulsionou a migração de 

pessoas das cidades costeiras para áreas no interior, 

especialmente nas cidades no oeste do país que já enfrentam 

significativa escassez de água.  

Feizizadeh et al. (2021) alertam também que o aumento 

de consumo de água em cidades densamente povoadas sem o 

controle e gestão dos recursos hídricos pode levar ao 
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esgotamento dos lençóis freáticos e mananciais, além impactar 

na subsistência da terra e na geração de energia. Dessa forma 

é essencial monitorar e a situação dos recursos hídricos e o 

desenvolvimento de planos para a gestão sustentável. 

Bunney et. al. (2021) discutiram também sobre a 

percepção e a falta de conscientização pública do valor social 

da água, bem como falta de compreensão da população de 

onde vem a água, como é tratada e transportada.  

Os autores citam a necessidade de mudar a percepção 

e comportamento dos usuários em relação ao consumo de água 

na Inglaterra. 

Gherges et al. (2021) acreditam que as instituições de 

ensino também devem se engajar na busca pela 

sustentabilidade, principalmente pós covid-19, e focar no 

desenvolvimento de campanhas de conscientização para a 

adoção de comportamentos de consumo racional pela 

população. Afirmam que essa medida deve ser integrada com 

outros prestadores de serviço como como concessionárias de 

abastecimento de água.  

Irwin, McCoy e McDonough (2021) destacam que os 

formuladores de política devem se comprometer em promover 

a conservação, especialmente entre usuários com alto poder 

aquisitivo que não são tão sensíveis ao preço da água. 

 

CONCLUSÕES  

 

As medidas adotadas por diversos países para conter o 

avanço da doença provocou mudanças na rotina das pessoas 

que passaram a trabalhar remotamente e os alunos passaram 

a estudar em casa, além disso, o convívio social foi limitado e 

as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. 
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Os estudos apontaram que consumo de água nas 

residências aumentou de 6% a 27%. Além disso, foi observado 

nos estudos que o pico matinal de consumo de água foi alteado 

cerca de 2 horas tendo em vista que as pessoas passaram a 

acordar mais tarde. 

Por outro lado, em áreas mais comerciais das cidades, 

em escolas e indústrias foi observado uma diminuição no 

consumo de água de 11% a 66%, já que as atividades nesses 

locais foi reduzida e em alguns casos totalmente interrompidas. 

Ficou evidenciado nos estudos a preocupação com a 

conservação da água e a difuculade das concessionárias de 

manter o abastecimento de água tendo em vista que algumas 

regiões já estão enfrentando escassez de água aliado ao 

aumento do consumo e a falta de consciência da população 

sobre o esgotamento dos recursos hídricos. 

Os autores alertaram também sobre a importância desse 

tipo de estudo já que os hábitos da população influenciam no 

consumo de água para o planejamento do abastecimento de 

água nas cidades, bem como o desenvolvimento de planos de 

gestão dos recursos hídricos, para o enfrentamento de períodos 

longos de crises, como o causado pela pandemia de Covid-19. 
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RESUMO: A agricultura no Brasil é uma das principais fontes 
econômicas do país, onde a mesma garante a subsistência 
alimentar de grande parte da população. Visando a 
preocupação com o desenvolvimento sustentável e práticas 
relacionadas à sustentabilidade, surge o conceito de agricultura 
sustentável como forma de continuar o desenvolvimento social, 
mas buscando um equilíbrio ambiental, uma dessas formas é a 
agricultura familiar, onde a mesma é implementada por 
pequenos agricultores rurais e que seja essencialmente 
desenvolvida no âmbito familiar e se necessário poderá ser feita 
a aquisição de mão de obra assalariada. Dessa forma, o 
presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica 
elencando a agricultura sustentável como alternativa para 
garantir a sustentação de gerações futuras a partir do 
levantamento de pesquisas sobre a agricultura sustentável, 
agricultura familiar e a implementação delas em programas de 
venda direta, como PAA e PNAE. Assim, a agricultura familiar 
passou a ser não mais apenas de subsistência e sim produção 
de renda para as famílias do campo, promovendo uma 
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produção mais saudável e sustentável, visando erradicar a 
fome e alcançar as metas da ODS 2 que enfoca garantir o 
acesso a alimentação para todos, principalmente pessoas que 
vivem em condições de vulnerabilidade social com uma 
alimentação segura e de qualidade. 
Palavras-chave: ODS 2; Sustentabilidade; PAA;  PNAE.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Observando o cenário atual em relação à agricultura no 

Brasil, é de conhecimento geral que ela é considerada uma das 

principais fontes econômicas do país, tendo em vista sua 

produção como forma de garantir a subsistência alimentar da 

população bem como produtos para desenvolvimento de outras 

áreas.  

Visando a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável e práticas relacionadas à sustentabilidade, surge o 

conceito de agricultura sustentável como forma de continuar o 

desenvolvimento social, mas buscando um equilíbrio ambiental, 

pelo fato de sua aplicação ser por um sistema baseado no 

cultivo orgânico, pela utilização de técnicas com baixo impacto 

ambiental e pela preocupação no consumo de alimentos 

saudáveis. Essa ideia está contemplada no Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 que faz parte da Agenda 

2030 onde há o incentivo de aplicação de práticas sustentáveis 

e a implantação de práticas agrícolas resilientes.   

A sustentabilidade é vista como uma necessidade em 

qualquer ambiente de produção. Atualmente, através da 

preocupação com o meio ambiente e a proteção dos recursos 

naturais, as organizações necessitam desenvolver medidas 

para cumprir a legislação existente para reduzir ou eliminar o 
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impacto de seu processo produtivo no meio ambiente e na 

sociedade. Formada por ideias, estratégias e atitudes vistas 

como ecologicamente corretas e de forma segura essa prática 

permite aos seres humanos soluções ecologicamente viáveis 

para o desenvolvimento e que seja de forma justa do ponto de 

vista social.   

Entre tantas as formas de produção de alimentos, 

devemos considerar que existem algumas que priorizam a 

produção sustentável e visam o consumo de alimentos 

saudáveis. Nesse contexto, podemos citar a agricultura familiar 

como base para esse tipo de produção.  

A Agricultura Familiar teve sua significância em 1990 

quando se ouve a elaboração de Instituições de apoio a esses 

tipos de Agricultura. Logo em 1996, foi criado o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

através do decreto da Lei nº 1.946, que tem como objetivo 

proporcionar o desenvolvimento de regiões de baixa renda ou 

deprimida (BRASIL,1996). 

A Lei da Agricultura Familiar foi estabelecida em 2006, 

assim dando o reconhecimento oficial a esse modelo de 

agricultura como profissão no mundo do trabalhador, logo 

determinou conceitos, princípios e ferramentas destinadas à 

caracterização das políticas voltadas à Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, através da Lei nº 11.326, 

que declara o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural 

como tal que pratique atividades no Meio Rural (BRASIL, 2006).  

A partir da necessidade de venda dos produtos surgem 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que foram elaborados 

com objetivos multidimensionais, que seriam de proporcionar a 

segurança alimentar dos grupos vulneráveis e também 
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procurando incentivar a organização de agricultores familiares, 

reconhecer e ressignificar a manufatura local e regional, a 

geração de renda na agricultura e oferecer uma alimentação 

saudável. 

O objetivo do presente trabalho foi elencar a agricultura 

sustentável como alternativa para garantir a sustentação de 

gerações futuras e gerar a capacidade de abastecimento da 

população e uma boa qualidade de vida, a inserção da 

agricultura familiar no campo de produção para além do 

consumo próprio, baseado na responsabilidade social, 

econômica e ambiental e a implantação da agricultura familiar 

nos programas que possibilitam a comercialização e destinação 

dos produtos para população em situação de insegurança 

alimentar ou para alimentação escolar, PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar), respectivamente. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada é a revisão integrativa, tendo 

como amostra uma pesquisa quali/quantitativa teórica através 

das plataformas CAPES PERIÓDICOS, SciELO, dados de 

órgãos governamentais e uso de Leis que prescrevem as 

normas de funcionalidade dos pontos abordados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Agricultura sustentável, suas dimensões e melhorias para 

gerações futuras.   

 

Agricultura sustentável, segundo a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação constitui o 
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conceito de relacionar a agricultura com o desenvolvimento 

sustentável e a aplicação de práticas sustentáveis “de maneira 

a assegurar a obtenção e a satisfação contínua das 

necessidades humanas para as gerações presentes e futuras”, 

ou seja, visa à capacidade de suprir as demandas de produção 

e qualidade de vida, de modo que haja a conscientização da 

população e a utilização dos recursos de forma racional. 

Atualmente, abordar desenvolvimento sustentável se tornou 

uma necessidade pelo fato de “além de não degradar o 

ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente 

viável e socialmente aceitável” (AZEVEDO, s.d).  

Comparada com a agricultura convencional, percebe-se 

que ela gera uma rentabilidade consideravelmente maior que a 

sustentável, porém suas produções são baseadas em 

monoculturas, que com certo tempo acabam ocasionando uma 

exaustão no solo e assim levando ao seu empobrecimento 

nutricional, além de que essa prática faz o uso indispensável de 

fertilizantes, outra consequência desse tipo de produção é a 

necessidade de grandes áreas para implantação desse método. 

Para tanto, a agricultura sustentável é vista pela Earth 

Observing System (EOS) como fonte alternativa de cultivo que 

mais respeita o meio ambiente, além de que é uma forma viável 

de produção e de custos acessíveis para o trabalhador rural. 

Tendo como desafio fazer melhor o uso dos recursos 

naturais e humanos à agricultura sustentável parte dos 

objetivos indispensáveis  

- “A diminuição de adubos químicos, através da técnica da 

fixação biológica de nitrogênio; 

- O uso de técnicas em que não ocorra a poluição do ar, do solo 

e da água; 
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 - A prática da agricultura orgânica, pois esta não utiliza 

pesticidas e adubos químicos;  

- Não desmatar florestas e matas para a ampliação de áreas 

agrícolas;  

- O uso racional ou, quando possível, a eliminação dos 

pesticidas. [...];  

- Respeito às leis trabalhistas dos trabalhadores do campo, 

investimento em capacitação profissional e pagamento de 

salários justos;  

- Nunca utilizar mão-de-obra infantil ou trabalho escravo. [...];  

- Valorização da agricultura familiar que gera trabalho e renda 

às famílias rurais, possibilitando suas permanências no campo” 

(EOS, 2020).   

Fundamentada em três dimensões, a agricultura 

sustentável tem como base os âmbitos: ambiental, social e 

econômico, onde cada vertente se distingue de uma forma 

diferente relacionada ao conceito de sustentabilidade. Proteger 

o meio ambiente é de grande importância, pois necessita do 

homem como principal agente consciente sobre suas ações. Na 

dimensão econômica, esse tipo de produção pode ser utilizada 

como forma de satisfazer a demanda alimentar e gerar retornos 

para as famílias. Para a dimensão social, busca-se a igualdade 

entre a sociedade como alternativa para uma melhoria na 

qualidade de vida.  

Segundo, o Earth Observing System (2020) a 

agricultura sustentável está “baseado em inovações científicas 

através das quais é possível produzir alimentos saudáveis com 

respeito à terra, ar e água, assim como a saúde e direitos dos 

agricultores”, satisfazendo a necessidade de alimentos em boa 

qualidade e assim apoiando o desenvolvimento sustentável do 

meio rural.  
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Diante dos tantos conceitos empregados para a 

agricultura sustentável, viabilizamos utilizar o qual coloca a 

agricultura sustentável como geradora de renda para pequenas 

comunidades rurais nas quais é possível a produção de 

alimentos saudáveis respeitando todos os aspectos ambientais 

e de direito do agricultor e visa 

- “integrar processos biológicos e ecológicos [...] nos processos 

de produção de alimentos;  

- minimizar o uso de insumos não renováveis que causem 

danos ao meio ambiente ou à saúde de agricultores e 

consumidores;  

- fazer uso produtivo dos conhecimentos e habilidades dos 

agricultores, melhorando assim a sua auto-suficiência e 

substituindo o capital humano por insumos externos caros; 

- fazer uso produtivo sustentável das capacidades coletivas das 

pessoas [...]”. (EOS, 2020).  

Diversas são as formas de produção sustentável, onde 

estes são baseados em princípios distintos, entre eles estão: 

agricultura biológica/orgânica, que não faz o uso de produtos 

com síntese química; Agricultura biodinâmica,   “ressalta o 

poder de preparações [...] e da coordenação de certas 

atividades de acordo com a disposição dos astros [...] para 

melhorar a saúde, a produtividade e o valor nutricional dos 

cultivos”; Agricultura natural “baseia numa redução do controle 

e da manipulação do sistema agrícola para um mínimo 

necessário para ter colheitas e na ausência de agroquímicos”; 

e Agricultura permanente, considerada como “estratégia de 

planejamento da produção [...] aproveitando as condições e os 

recursos naturais locais da melhor maneira possível” (EARTH 

OBSERVING SYSTEM, 2020).  
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Ainda segundo a Earth Observing System (2020), por ser 

considerado um dos países que mais utilizam pesticidas no 

mundo, o Brasil, enfrenta sérios problemas para adaptar-se a 

prática de agricultura sustentável, pois além de enfrentar essa 

problemática, o desmatamento ainda é muito recorrente para a 

expansão de novas áreas rurais e lamentavelmente ainda 

existe o trabalho análogo a escravidão em campos de 

produção. Entretanto, já existem empresas que tomaram 

iniciativas em relação a essa situação e estão focadas em 

desenvolver medidas que melhorem as condições de trabalho 

dos camponeses e de respeito ao meio ambiente. E, dentro das 

metas da ODS 2 é incentivado a aplicação de práticas que 

visam conservar os ecossistemas como forma de melhorar a 

qualidade de vida .  

 

Agricultura familiar, Mercados e Cooperativismo.  

 

A partir da formulação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em 1996, a 

agricultura familiar foi escolhida como base social do novo 

modelo de desenvolvimento rural do Brasil. (AQUINO & 

SCHNEIDER, 2015; BELIK, 2015; WANDERLEY, 2017). 

A relação social da produção familiar na agricultura 

caracteriza-se pelo fato de a família ser proprietária ou 

ocupante dos meios de produção e também exercer atividades 

produtivas. De acordo com a Lei 11.326 de 24 de julho de 2006 

considera-se agricultor familiar ou empreendedor rural aquele 

que além de praticar as atividades no campo cumpre os 

seguintes requisitos:  
“I - não detenha, a qualquer título, área maior do 

que 4 (quatro) módulos fiscais;II - utilize 
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predominantemente mão-de-obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento;III - tenha 

percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento 

ou empreendimento, na forma definida pelo 

Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 

12.512, de 2011); IV - dirija seu estabelecimento 

ou empreendimento com sua família” (BRASIL, 

2006). 

Em áreas onde a produção é apenas para alimentação 

do consumidor doméstico, a renda do investimento é baixa e os 

agentes econômicos não se tornarão proprietários de terras, 

mas visam retirar o saldo econômico. Então neste caso, existe 

uma predominância parcial do modo de produção capitalista, 

pois como a produtividade está nas mãos dos produtores 

familiares, oportunidades são abertas para a criação e recriação 

das ligações não capitalistas de produção no campo. Todavia, 

existe um processo que leva aos produtores familiares uma 

especialização que busca proporcionar a introdução dos 

produtores em um modelo dependente de elementos 

industriais, de financiamentos e de agentes intermediários da 

comercialização (CHIODI, ALMEIDA, ASSIS, 2021).  

No Brasil, segundo DelGrossi (2017), a agricultura 

familiar apresenta uma tendência de diversificação das 

ocupações, e cada vez mais setores estão engajados em 

atividades autossuficientes. Isso porque os serviços de 

modernização da estrutura de produção agrícola e outros 

motivos têm levado à redução de variadas formas de 

ocupações nas atividades agrícolas (Balsadi et al., 2019) e à 

redução do número de unidades de agricultura familiar 

(principalmente as famílias trabalhadoras autônomas). Por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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outro lado, se vê um aumento nas ocupações não agrícolas dos 

residentes rurais, assim viabilizando a tendência que cada vez 

mais a agricultura familiar pode ser transformada em famílias 

produtivas (intersetoriais) ou famílias puramente não agrícolas 

a cada ano (NASCIMENTO; AQUINO; DELGROSSI, 2021). 

Pelas razões acima expostas, a política agrícola para a 

agricultura familiar obteve sucesso parcial, levando à existência 

de longo prazo e ao agravamento da desigualdade de produção 

entre os próprios agricultores familiares (AQUINO; GRAZZOLA; 

SCHNEIDER, 2018).  

Dessa forma, a base social assumida do novo modelo de 

desenvolvimento rural do Brasil continua a ser caracterizada de 

forma dividida entre as famílias de agricultores capacitados, que 

de certa forma, seus produtos têm uma oportunidade maior de 

entrar no mercado. E da perspectiva da instabilidade de sua 

estrutura produtiva e a dificuldade de produzir para o mercado, 

como uma maior integração da cadeia produtiva do complexo 

agroindustrial e da família agrícola incapaz de expressar por 

parte do caso, no limite entre família agricultores que produzem 

para consumo próprio, o excedente é utilizado no mercado 

(AQUINO; GRAZZOLA; SCHNEIDER, 2018). 

O avanço da agricultura intensificou a intervenção do 

Estado, por meio de uma soma posta de políticas públicas, 

aspirando comandar uma parcela crescente de produtores a 

procederem como compradores de equipamentos e como 

pertencentes aos mercados convencionais. Ser um Agricultor 

familiar estável é aquele que está incluso aos mercados, que 

têm acesso às políticas públicas e inovações tecnológicas, ou 

seja, ser um produtor familiar que fazem trocas com pequenas 

e grandes corporações que influenciam o sistema financeiro, a 

produção e a própria distribuição de equipamentos; os 
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processos de transporte; beneficiamento e comercialização de 

produtos agrícolas (CHIODI; ALMEIDA; ASSIS, 2021). 

Consequentemente, tais mercados de equipamentos, 

financeiro e de comercialização, além de se fazerem 

fundamentais para a possibilidade de atividades econômicas 

dos produtores, atuam com sérias limitações para a própria 

permanência. Além do mais, as disputas pelos mercados 

ficaram cada vez mais acirradas entre os agentes pelo fato do 

processo de globalização econômica (CHIODI; ALMEIDA; 

ASSIS, 2021). 

Assim, abrangeria as técnicas das ações coletivas por 

meio das organizações cooperativas que tem como objetivo 

reduzir e evitar as desvantagens impostas pelos mercados 

convencionais, contribuindo também para a organização social, 

política e econômica dos colaboradores. Com isso, o  

cooperativismo foi introduzido no Brasil por meio de imigrantes 

europeus, no fim do século XIX, principalmente usado como 

estratégia para solucionar a situação de pobreza em que viviam 

(CHIODI; ALMEIDA; ASSIS, 2021).  

De um tempo pra cá, as cooperativas assumiram um 

espaço significativo na constituição de organizações 

econômicas entre os mercados agropecuários e também surge 

como movimento, recomendando formas organizadas e 

diferentes das empresas capitalistas, trazendo como essencial 

o apoio voluntário, o controle democrático, a atuação 

econômica dos sócios, a independência, a educação, a 

capacitação, a colaboração entre cooperativas e a preocupação 

com a comunidade (CHIODI; ALMEIDA; ASSIS, 2021).  

A Agricultura Familiar como alternativa no Mercado 

Institucional  
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A atuação das Políticas Públicas no Estado Brasileiro 

tem sentido de beneficiar a introdução da agricultura familiar no 

padrão de produção que vai elevar a dependência de agentes 

econômicos capitalistas, que seria o caso da execução do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), que opera na geração de uma maior autonomia, 

principalmente para a comercialização da produção familiar. 

Portanto, considera-se como significativos, o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e a Política Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) (CHIODI; ALMEIDA; ASSIS, 

2021). 

O Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído de 

acordo com a Lei nº 10.696/2003 para estimular a organização 

e a produção da agricultura familiar e promover a segurança 

alimentar de grupos sociais desfavorecidos. Por isso, pela 

primeira vez, o PAA possibilita que entidades públicas adquiram 

produtos diretamente dos agricultores familiares ou de suas 

organizações em todo o país. Além disso, permite que essas 

licitações sejam isentas da “Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos” (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), 

dispensando a licitação para aquisição de produtos do plano. 

Além de desburocratizar as licitações, a medida também 

permite que os agricultores familiares participem mais do 

mercado institucional, principalmente pela eliminação da 

concorrência de unidades de negócios que concorrem por 

escala e custo de produção mais favoráveis (CHIODI; 

ALMEIDA; ASSIS, 2021 apud CUNHA et al., 2017). 

O PAA estabeleceu diversos métodos de compra, a 

saber: compras de doações simultâneas, estoque de fazendas 

familiares, compras diretas da agricultura familiar, recompensas 

pela produção e consumo de leite e compras institucionais. 
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Cada método tem o maior valor anual de compra direta de um 

único fabricante e organização. De acordo com o Decreto nº 

8.293 / 2014, o limite pessoal é de R $ 6.500,00 (para doação 

simultânea) a R $ 20.000,00 (para compra institucional); por 

organização, de R $ 500.000,00 (para compra direta) a R $ 

6.000.000,00 (para compra institucional) (BRASIL, 2014). 

Seguindo essas diretrizes, o PAA procura incentivar 

mudanças no programa nacional de alimentação escolar, que 

existe desde 1955, e fornece alimentação para alunos da rede 

pública de ensino. De acordo com Bakarin et al. (2017) desde a 

implantação do PAA, observa-se que grande parte dos produtos 

adquiridos é destinada à alimentação escolar nos níveis 

estadual e municipal. A autora destaca que algumas 

experiências bem-sucedidas do PAA validaram a aprovação da 

Lei Federal nº 11.947/2009, que passou a normativa a compra 

de produtos agrícolas domésticos para o PNAE (CHIODI; 

ALMEIDA; ASSIS, 2021). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, segundo 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação “oferece 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica 

pública”, onde este busca a inserção da variedade de alimentos, 

produzidos de preferência pela agricultura familiar (FNDE, 

2017).  

A Lei nº 11.947/2009 promove importantes inovações na 

concepção do PNAE para estimular a compra de diversos 

alimentos produzidos localmente e preferencialmente 

produzidos pela agricultura familiar. Assim, determinou que pelo 

menos 30% do total dos recursos financeiros repassados do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no 
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âmbito do PNAE fossem destinados à aquisição da agricultura 

familiar (CUNHA; FREITAS; SALGADO, 2017).  

Art. 14. Do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, 

no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser 

utilizados na aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas. § 1º A aquisição 

de que trata este artigo poderá ser realizada 

dispensando-se o procedimento licitatório, 

desde que os preços sejam compatíveis com 

os vigentes no mercado local, observando- 28 

se os princípios inscritos no art. 37 da 

Constituição Federal, e os alimentos atendam 

às exigências do controle de qualidade 

estabelecidas pelas normas que 

regulamentam a matéria (BRASIL, 2009, p. 1). 

Assim como o PAA, a partir do momento em que a lei 

passa a permitir que os agricultores familiares se isentem do 

processo por meio de edital, eles são obrigados a cumprir as 

regras legais de igualdade e concorrência nas compras públicas 

(CHIODI; ALMEIDA; ASSIS, 2021).  

Com a criação de espaços privilegiados para que a 

produtividade regional servisse as escolas, a legislação do 

PNAE determinou a prioridade de comprar alimentos 

provenientes dos produtores assentados pela reforma agrária, 

quilombolas e indígenas, do que os que produzem de forma 

orgânica ou agroecológica e daqueles que são coordenados em 
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cooperativas ou associações. Logo, a legislação adulterou a 

competição existente entre iguais e introduziu questões 

socioculturais, organizativas e ambientais como avaliadores de 

compras institucionais de agricultores familiares (BACCARIN et 

al., 2017).  

O agricultor familiar para se tornar fornecedor do 

programa deve constar com sua Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) em dia, onde este é reconhecido pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA). Contudo, para ele de fato 

ser fornecedor deve elaborar um projeto de venda 

demonstrando interesse em vender seus produtos para a 

alimentação escolar que será examinado e habilitado por uma 

comissão responsável. Após ser selecionado, há uma 

Chamada Pública para apresentação dos produtos a serem 

distribuídos onde irão ser submetidos ao controle de qualidade 

a partir da legislação vigente. Com isso, é formalizado o 

contrato de compra e o produtor torna-se apto a distribuir seus 

produtos.  

Objetivando atender todos os alunos matriculados da 

educação básica pública, “cada produtor fornecedor, seja 

individual ou em organização formal, pode entregar produtos 

dentro de um limite máximo de R$ 20.000,00 por ano por 

entidade executora (estados e prefeituras)” (CHIODI; 

ALMEIDA; ASSIS, 2021).  

E, tendo em vista, que geralmente os produtores/ 

fornecedores estão lidando com a distribuição de alimentos que 

na maioria das vezes serão ingeridos por crianças, há 

exigências a serem cumpridas pelo fato de haver a 

“necessidade da entrega periódica ponto-a-ponto nas escolas, 

o controle de qualidade realizado por profissionais de nutrição, 

a demanda por padronização da qualidade e da quantidade e o 
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maior grau de complexidade nos contratos são pontos 

diferenciais do PNAE” (CHIODI, ALMEIDA, ASSIS, 2021). 

Apesar de todas as conquistas e avanços da agricultura 

familiar em relação a inserção nos programas de distribuição 

alimentar, muitos desafios ainda são identificados e enfrentados 

pelos agricultores como segundo Chiodi, Almeida e Assis 

(2021) 

“as dificuldades de organização e 

planejamento dos agricultores, os problemas 

e os custos de logística, a falta de capacitação 

financeira e gerencial dos atores envolvidos 

ou de compreensão das possibilidades 

abertas pela política pública, a desconfiança 

deles em relação ao poder público e a limites 

para viabilidade de fornecimento regular e 

constante de produtos” (apud TRICHES & 

GRISA, 2015). 

Mesmo sendo programas distintos, o PAA e o PNAE, 

contribuíram para o desenvolvimento da confiança dos 

produtores em relação às compras públicas e conseguiram 

impulsionar a venda direta de alimentos, propagando também 

o uso de práticas sustentáveis por meio das exigências 

necessárias para a distribuição e garantindo um preço justo de 

pagamentos aos mesmos, além de novas oportunidades para a 

comercialização direta dos produtos advindos da agricultura 

familiar. E, além de oportunizar os agricultores, contribuíram 

para ajudar no combate a erradicação da fome, onde 

possibilitam o  acesso a alimentos com qualidade e seguros.  

CONCLUSÕES 

Diante do entendimento de que a agricultura familiar 

passou a ser não mais apenas de subsistência e sim produção 

de renda para as famílias do campo, surgem os programas de 
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acesso à venda direta dos produtos, que visam estimular a 

produção no âmbito rural, gerar renda e promover uma 

alimentação saudável e de qualidade, onde os mesmos se 

baseiam na promoção do acesso a alimentação e a distribuição 

em escolas de rede pública por meio da aplicação de práticas 

sustentáveis indo de encontro ao ODS 2 da Agenda 2030. 
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RESUMO: Um dos elementos do meio ambiente menos 
compreendido e muito desvalorizado é o solo, embora seja 
essencial para a sobrevivência dos seres vivos. O solo é 
resultante da ação do clima e organismos, estes atuam sobre 
determinado material, neste caso, as rochas. Ainda que o solo 
seja de grande importância para continuidade da vida no 
planeta terra, os processos de degradação progridem por toda 
parte, como efeito do uso insustentável deste recurso, sem 
respeito a sua capacidade de suporte ou uso de práticas de 
conservação. Desse modo, esse trabalho objetivou transferir 
conhecimentos sobre solos aos estudantes de nível médio das 
escolas públicas do estado da Paraíba, por intermédio de 
procedimentos metodológicos e sistemáticos envolvendo 
questões ambientais, além da execução de análises da 
qualidade e classificação dos solos. Realizou-se o trabalho por 
meio de minicurso com duranção média de 1 (uma) hora, 
ministrado remotamente pela plataforma Google Meet, na 
Escola Estadual Deputado Carlos Pessoa Filho e Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Isabel Rodrigues 
Melo. Em ambas as instituições de ensino houve uma grande 
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participação dos(as) alunos(as), observou-se que há a 
necessidade de mais ações de Educação Ambiental nas 
escolas, para que desde cedo as pessoas sejam capazes de 
cuidar desse componente tão importante, que é o solo, e de 
compreender seus processos para que possam continuar 
usufruindo dele. 
Palavras-chave: Meio ambiente. Solo. Educação ambiental.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, com o crescente desenvolvimento da 

humanidade ampliou-se a habilidade de intervenção na 

natureza com o intuito de suprir as necessidades e os 

interesses da população em geral. No entanto, a utilização dos 

recursos do meio ambiente de forma inadequada e em 

quantidades muito elevadas está causando inúmeras 

adversidades, pois seus componentes funcionam de forma 

integrada e há a necessidade de conhecê-los e preservá-los 

para seu contínuo uso sem maiores prejuízos. 

Nesse contexto, um dos elementos do meio ambiente 

menos compreendido e muito desvalorizado é o solo, embora 

seja essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Assim, 

com os processos de mecanização da agricultura no campo e 

de urbanização das cidades, a sociedade se conduziu a um 

modo de vida que a distanciou de uma relação mais próxima 

com o solo. No campo, a tecnificação impulsionou o fenômeno 

conhecido como êxodo rural, o que, consequentemente, 

provocou uma diminuição do contato mais direto desses 

indivíduos com o solo (MENDES, 2017).  

Segundo Freitas (2018), principalmente nos grandes 

centros urbanos, o solo encontra-se despercebido no cotidiano 
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devido estarem camuflados na paisagem e geralmente 

impermeabilizado. 

O solo é resultante da ação do clima e organismos, estes 

atuam sobre determinado material, neste caso, as rochas. No 

processo de formação o mesmo é exposto a diversos processos 

como, perdas, transformações, transportes, que se tornam 

responsáveis pela transformação da rocha em solo. Os solos se 

diferenciam devido à presença de camadas verticais que se 

distinguem em relação a cor, espessura, conteúdo de matéria 

orgânica, granulometria e nutrientes de plantas (LIMA et al., 

2007). 

Em uma perspectiva morfológica, os processos de 

formação do solo geralmente configuram-se na diferenciação 

em profundidade de várias camadas com características 

distintas, em que se dá o nome de horizontes e, no seu 

conjunto, constituem o perfil do solo. Sob os horizontes 

encontra-se normalmente, de acordo com a profundidade, 

material ainda não meteorizado que é a rocha mãe do solo, isto 

é, a rocha a partir da qual se diferenciaram os horizontes 

sobrejacentes. Para uma caracterização completa dos 

diferentes horizontes e para a sua identificação e denominação, 

são necessários dados laboratoriais (FONSECA, 2019).  

A Pedologia é a ciência da gênese, morfologia e 

classificação dos solos. Busca compreender a interação entre 

os fatores e processos de formação do solo e sua influência nos 

atributos morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos do 

solo (PEREIRA et al., 2019). 

A nomenclatura dos horizontes (e sub-horizontes) não é 

uniforme e tem sido modificada ao longo do tempo. Porém, a 

mais utilizada é chamada nomenclatura ABC. Neste sistema, A 

é o horizonte mineral mais superficial, em geral enriquecido em 
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matéria orgânica; B é um horizonte sub-superficial resultante da 

alteração in-situ do material originário, da acumulação de 

materiais translocados de outros horizontes, ou da acumulação 

residual de constituintes não ou pouco móveis; e C o rególito 

(material rochoso alterado). Entre os horizontes e camadas 

principais distinguem-se ainda o horizonte E, o qual é um 

horizonte fortemente empobrecido em argila ou em compostos 

orgânicos, que foram translocados para um horizonte B, e as 

camadas R, que designam a rocha consolidada subjacente 

(FONSECA, 2019). 

Conforme citado anteriormente, a morfologia do solo é 

importante para a descrição do perfil, mas além disso ela 

também auxilia para inferir sobre outras propriedades 

relevantes no manejo do solo, tais como: drenagem, retenção 

de umidade, permeabilidade, compactação, susceptibilidade à 

erosão, resistência a mecanização agrícola. Dessa forma, a 

morfologia do solo significa o estudo da aparência do solo no 

meio ambiente natural. Esta descrição é efetuada segundo as 

características visíveis a olho nu, ou rapidamente perceptíveis. 

Em seu conjunto, as características morfológicas são a base 

inicial para definir o corpo natural edáfico (PEREIRA et al., 

2019).  

O solo é composto pelas fases sólida, líquida, gasosa e 

orgânica. Existe a fase que contêm os os minerais, 

compreendendo em média 45% do volume, que é a fase sólida. 

Em relação as fases líquida e gasosa, elas abrangem o espaço 

poroso, sendo capaz de representar até 50% do volume. A fase 

orgânica, como o próprio nome indica, é retatada pela matéria 

orgânica do solo, que dificilmente excede o volume de 5%. 

Apesar de equivaler da menor porção, essa matéria orgânica 

controla uma série de processos físicos, químicos e biológicos 
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que ocorrem no solo. Ela é essencial para conservá-lo vivo, 

visto que representa uma fonte de energia para os 

microrganismos que nele habitam (XAVIER, 2021). 

De acordo com as fases sólida, líquida e gasosa do solo, 

pode-se realizar uma relação entre volumes, entre pesos, ou 

entre peso e volume que são utilizadas para determinar os 

índices físicos de um solo, estes representam as circunstâncias 

naturais em que o solo se encontra no momento da 

amostragem do mesmo (NOQUEIRA, 1976). 

Para que um solo seja usado corretamente é necessário 

que sua classicação seja feita. No Brasil, para realizar a 

classificação dos solos é utilizado o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (SiBCS), um sistema taxonômico oficial, 

multicategórico, em que sua chave é composta em seis 

diferentes níveis categóricos: ordem, subordem, grande grupo, 

subgrupo, família e série, e contém 13 (treze) tipos (EMBRAPA, 

2018). 

Ainda que o solo seja de grande importância para 

continuidade da vida no planeta terra, os processos de 

degradação progridem por toda parte, como efeito do uso 

insustentável deste recurso, sem respeito a sua capacidade de 

suporte ou uso de práticas de conservação (AZEVEDO et al., 

2016).  

A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, também 

conhecida como “Novo Códidigo Florestal”, dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 

de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, 

de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 

a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 

outras providências. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a 
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proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as 

áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de 

matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos 

florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e 

prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 

seus objetivos (planalto.gov.br, 2021). 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), por meio da sua NBR 10703, a degradação 

do solo é apontada como sendo a “alteração adversa das 

características do solo em relação aos seus diversos usos 

possíveis, tanto os estabelecidos em planejamento, como os 

potenciais”, assim esse processo pode causar um grande 

desequilíbrio ambiental. 

Nessa conjutura, é imprescindível desenvolver e 

estimular preocupação individual e coletiva da população a 

respeito da extrema importância do solo. Para auxiliar nesse 

processo, tem-se a educação ambiental. Segundo Aguiar et al. 

(2017), o termo Educação Ambiental parte de dois pontos 

básicos: a educação e o meio ambiente, procedendo 

articuladamente. Logo, uma educação que leve ao 

conhecimento do meio ambiente, sua estrutura, suas leis, seu 

funcionamento, que tem o objetivo de uma mudança de 

pensamento e de atitude, por meio de uma conscientização da 

importância da conservação ambiental, assumindo-se uma 

postura ética em relação ao mesmo. De acorco com a lei Lei 

9795/1999:  
Entende-se Educação Ambiental como os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
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essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

 O surgimento da Educação Ambiental ocorreu devido a 

necessidade de alteração no que se refere ao modelo que 

envolve valores sociais, filosóficos, econômicos, éticos, 

ideológicos e científicos, empregados sociedade. Assim, a 

escola é corresponsável por proporcionar essas mudanças, 

juntamente como o poder público por meio da legislação na 

área ambiental (BRANCO et al., 2018). 

No Brasil, a Educação Ambiental conseguiu um 

importante espaço nas legislações e políticas públicas desde a 

criação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). A 

promoção de discussões e estudos em relação a sua função, 

objetivos, princípios, assim como formas de abordagem 

geraram um significativo fortalecimento do tema no país 

(OLIVEIRA; ROYER, 2019). Segundo Branco et al. (2018), 

atualmente ainda não há o seu desenvolvimento efetivo nas 

escolas. Além disso, de acordo com Oliveira et al. (2019), a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio 

não trata a Educação Ambiental como elemento fundamental 

para a formação integral do(a) aluno(a), o que configura-se 

como uma grande perda visto a complexidade crítica da 

mesma. 

Dada a importância do tema solo, tem-se observado 

questões sobre este tema no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Nesse sentido, é importante que as escolas 

desenvolvam estes temas dando os mais diversos enfoques, 

diante da amplitude de envolvimento do solo e da água com o 

ambiente (www.ufpel.edu.br, 2021).  

No ENEM 2011 várias questões tratavam do tema solo. 

A palavra "solo" apareceu 16 vezes na prova do ENEM 2011. 
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Foi um dos temas mais repetidos na prova de Ciências 

Humanas e da Natureza (www.escola.agrarias.ufpr.br, 2021). 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

a edificação dos conhecimentos de discentes sobre a 

importância do solo por meio de métodos pedagógicos, unindo 

a realização de ensaios e tornando possível a capacitação dos 

mesmos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Em virtude da pandemia provocada pelo novo 

coronavírus (Sars-CoV-2) o trabalho foi realizado por meio de 

minicurso com duranção média de 1 (uma) hora, ministrado 

remotamente pela plataforma de vídeo chamada Google Meet. 

Ao longo do seu desenvolvimento, o projeto de extensão dispôs 

da colaboração de alunos(as) bolsistas e voluntários(as) dos 

cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Química 

Industrial, em que estes(as) ficaram responsáveis para a 

preparação dos slides e as apresentações nas escolas. 

Incialmente, para a execução das ações, foram 

selecionadas duas escolas sendo a primeira a Escola Estadual 

Deputado Carlos Pessoa Filho situada na cidade de Aroeiras-

PB, esta tem aproximadamente 374 km² de área total e sua 

população estimada em 19.153 habitantes (IBGE, 2019). A 

apresentação ocorreu no dia 24 de maio de 2021, com a 

participação de 56 (cinquenta e seis) alunos(as) e 

professores(as) do ensino médio. Posteriormente foi definida 

uma segunda escola para a apresentação do minicurso 

remoto, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Isabel Rodrigues Melo, localizada no distrito de Galante no 

município de Campina Grande-PB, que tem em média 10.000 

https://pfarma.com.br/coronavirus/5439-origem-covid19.html
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habitantes; o encontro foi realizado no dia 26 de julho de 2021, 

com a participação média de 31 (trinta e um) discentes e 

docentes também do ensino médio. 

Na Figura 1 encontra-se ilustrado o mapa rodoviário do 

estado da Paraíba. 

 

Figura 1. Mapa rodoviário do estado da Paraíba. 

 
Fonte: Wikipedia.org. 2021 

 

A escolha da Escola Estadual Deputado Carlos Pessoa 

Filho foi por meio de uma das suas docentes, pois esta por ter 

conhecimento do trabalho realizado pelo programa de Conforto 

Ambiental o qual este trabalho faz parte, entrou em contato 

com o coordenador do referido programa para solicitar uma 

apresentação nessa instituição de ensino, e o convite foi aceito. 

Em relação a segunda escola, o contato ocorreu por intermédio 

de uma aluna que participa do programa e que estudou na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Isabel 

Rodrigues Melo.  



EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COM ÊNFASE EM SOLOS, PARA DISCENTES 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

473 
 

O desenvolvimento do trabalho foi realizado 

exclusivamente de forma remota síncrona, por meio da 

utilização de slides elaborados no Power Point, que 

englobavam as questões fundamentais acerca da temática, 

além da resolução de perguntas dos últimos cincos anos do 

ENEM do respectivo assunto que foi abordado.  

Para regulamentar os cuidados necessários com a 

preservação e recuperação de solos entre outros quesitos 

relacionados ao meio ambiente, a Agenda 21, a Agenda 2030 

e os ODM têm em comum o fato de serem propostas para 

políticas e ações, em curto prazo, voltadas a desenvolvimento 

humano em bases ambientalmente sustentáveis e no marco da 

promoção de direitos humanos. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o 

planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. 

O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida 

digna para todos, dentro dos limites do planeta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A execução do projeto possibilitou aos estudantes a 

oportunidade de conhecer inúmeros conceitos sobre solos, 

como por exemplo, seus fatores de formação, seus 

componentes, morfologia, índices físicos, horizontes, perfis e 

também contextualizar questões sobre esses temas. Desse 

modo, as ações do trabalho para esse público foi uma chance 

de recordarem assuntos já estudados ao longo de suas vidas 

como estudantes, e obter novos conhecimentos, especialmente 

nas apresentações dos vídeos de ensaios de peso específico 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COM ÊNFASE EM SOLOS, PARA DISCENTES 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

474 
 

natural e granulometria, além de formas para evitar a 

degradação do solo. 

Sabe-se que a escola é local de aprendizagem 

profissional e pessoal, desse modo como a instituição de ensino 

está vinculada a sociedade, as questões que envolvem o solo, 

de determinada forma, também estão presentes no cotidiano 

desse espaço, seja a partir da vivência das pessoas que fazem 

parte da comunidade escolar, seja como um dos conteúdos 

indicados para serem abordados em disciplinas curriculares 

(MENDES, 2017). 

Diante do exposto, é possível destacar que o projeto 

proporcionou a discussão da temática solos que é pouco 

enfatizada no ambiente escolar, mas que é um tema bastante 

necessário, visto que os discentes são uma nova geração de 

indíviduos que em um futuro próximo vão passar a explorar o 

solo e com isso, precisa conhecê-lo melhor para saber como 

lidar com ele sem degradá-los.  

Segundo Mendes (2017), o trabalho realizado pelo 

professor da disciplina Geografia que aborda esse assunto, 

pode contribuir com a formação cidadã dos alunos, auxiliando-

os a compreenderem a realidade em que estão inseridos. 

Ademais, favoreceu a divulgação dos cursos de Engenharia 

Sanitária Ambiental e Química Industrial para a comunidade 

estudantil, e foi uma excelente oportunidade para os 

acadêmicos envolvidos se atentarem às pessoas que os 

cercam.  

Conforme Silva et al. (2017) a extensão universitária é de 

grande importância, tanto sob perspectiva dos interesses das 

instituições de Ensino Superior em enriquecer as 

aprendizagens dos discentes relacionando-as a atividades 

práticas e diárias, quanto da sociedade que tem acesso a vários 
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serviços que visam o exercício da cidadania e dos direitos 

humanos. Em vista disso, é fundamental a criação de projetos 

com esse tema para levar troca de conhecimentos para 

estudantes de ensino médio e ensino superior, visto que muitas 

vezes os primeiros podem não ter acesso ao conteúdo na 

escola, além de incentivarem a cursar uma graduação. 

Com o número de participações durante os minicursos, 

percebeu-se o interesse sobre a temática e a necessidade de 

educação ambiental nas escolas, pois com o aumento do 

desequilíbrio ambiental é imprescindível formar indivíduos 

preocupados com os problemas do ecossistema que busquem 

a conservação e preservação dos recursos naturais e a 

sustentabilidade (PRAZERES; PRAZERES, 2020). 

Ganzaroli et al. (2017) desenvolveram um estudo sobre 

a importância de uma educação científica que incentive o 

questionamento, que estimule o pensamento crítico dos jovens 

e que melhore a percepção dos mesmos para a resolução de 

problemas cotidianos e concluiram que a interação aluno-

graduando valoriza a comunicação da ciência, a troca de 

saberes contribui para melhoria do ensino-aprendizagem por 

ampliar e aprofundar o entendimento além de despertar neles o 

gosto pela ciência.  

Apesar das adversidades ocasionadas pelo novo 

coronavírus, o projeto foi efetuado com êxito, com ampla 

participação de discentes e docentes das escolas assistidas. 

Houve uma proveitosa troca de conhecimentos, e apesar da 

realização das ações não ocorrerem de forma presencial, foi 

possível expor todo o conteúdo planejado, inclusive os ensaios 

(experimentos) com solos, que foram efetuados por meio da 

utillização de vídeos que mostraram gradualmente como são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_problemas_ambientais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade
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realizados, para que os(as) alunos(as) tenham o conhecimento 

sobre eles (Figuras 2, 3 e 4). 

 

Figura 2. Minicurso ministrado na Escola Estadual Deputado 
Carlos Pessoa Filho. 

 
Fonte: Próprios(as) autores(as). 2021 

 

A figura 2 representa a parte da apresentação em que 

foram demonstrados os fatores de formação do solo. 

Inicialmente, começou-se explanando sobre o material de 

origem, que é de onde o solo inicia o seu desenvolvimento, 

expondo as principais rochas que o constituem (ígnea, 

sedimentar e metamórfica), e os tipos de solos que podem ser 

originados. Posteriormente falou-se do clima que por meio da 

precipitação e da temperatura dependendo que como estejam 

favorecem a formação do solo; do relevo, que está relacionado 

com a forma em que a água entra no solo; dos organismos que 

essenciais para as modificações dos matériais que estão 

presentes no solo; e do tempo que é uma fator de suma 
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importância para que um solo se forme e depende de todos os 

outros fatores de formação citados anteriormente. 

 

Figura 3. Explanação de questões do ENEM no minicurso 

ministrado na Escola Estadual Deputado Carlos Pessoa Filho. 

 
Fonte: Próprios(as) autores(as). 2021 

 

Por ser um tema de grande relevância, o solo tem 

ganhado espaço no Exame Nacional do Ensino médio (ENEM) 

ao longo dos anos. Desse modo, visto que os discentes estão 

no ensino médio, ou seja, próximos de realizar essa prova que 

é  fundamental para ingresso em instituições do ensino superior 

no Brasil, e atualmente encontram-se desmotivados e com a 

educação escolar prejudicada devido a pandemia do novo 

corona vírus, durante o minicurso buscou-se a aplicação de 

questões, como mostra a figura 3, dos últimos cinco anos do 

ENEM. Com isso, além de ressaltar a importância da temática, 

os dicentes tiveram a oportunidade de praticá-lo de uma forma 
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dinâmica para a realização da prova. A participação durante a 

resolução das questões foi bastante elevada, em que os alunos 

sentiram bastante interesse na discussão das mesmas. 

Figura 4. Minicurso ministrado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Isabel Rodrigues Melo. 

 
Fonte: Próprios(as) autores(as). 2021 

 
Na figura 4 observa-se o momento em que no minicurso 

enfatizou-se a importância do solo.  Foi destacado tudo que o 

solo oferece para a humanidade, além de formas de degração, 

necessidade de não degradá-lo e formas de evitar a 

degradação. 

 
CONCLUSÕES  
 

Conforme destacado ao longo do projeto, o solo é um 

componente de grande relevância para diversos aspectos como 

para produção de alimentos, medicamentos, vestuários entre 

outros. Logo, todos os indivíduos dependem dele de forma 

direta ou indireta. Com isso, esse projeto de extensão 

possibilitou que os(as) discentes tivessem um maior 
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conhecimento e despertassem uma consciência para a 

preservação dos solos. 

Com o crescente desenvolvimento do mundo, o solo está 

cada vez mais sendo explorado, e os indivíduos parecem não 

reconhecer que ele é um recurso finito, não atribuindo-o a sua 

devida importância. Assim, é necessário que se desenvolva 

uma “consciência pedológica”, a partir de um processo 

educativo que privilegie uma concepção de sustentabilidade na 

relação homem-natureza (MUGGLER; PINTO SOBRINHO; 

MACHADO, 2006). 

Dentro dessa perspectiva, observa-se que há a 

necessidade de mais ações de Educação Ambiental nas 

escolas, para que desde muito cedo as pessoas sejam capazes 

de cuidar desse componente tão importante que é o solo, 

compreender seus processos, saber a forma de preservá-lo 

para que possam continuar usufruindo dele. 
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RESUMO: o presente trabalho tem por objetivo levar 
conhecimento para o pequeno agricultor, de base familiar, no 
município de Pureza-RN. Para isso, a primeira decisão foi a 
escolha do Marco para a Avaliação de Sistemas de Manejo de 
Recursos Naturais Incorporando Indicadores de 
Sustentabilidade – MESMIS, como método de pesquisa, a qual 
se justificou como mais  adequada, principalmente pela relação 
de construção dos indicadores em parceria com os 
pesquisados. Assim, por ser uma ferramenta de concepção dos 
indicadores mais próxima ao objetivo proposto, que é avaliar a 
sustentabilidade de agroecossistemas, esse consolidou-se 
como o mais apropriado para o comparativo entre monocultivo 
convencional, policultivo convencional e policultivo alternativo. 
Logo, o estudo prosseguiu com a coleta de dados pré-
concebidos por órgãos governamentais que demonstrassem a 
tedência agrícola no município de Pureza-RN. Assim, com a 
informação consolidada, a pesquisa prosseguiu com os cinco 
passos propostos pelos MESMIS com três agroecossistemas e 
foram concebidos um total de 29 indicadores, os quais estão 
divididos nas dimensões social, econômica e ambiental, com a 
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perspectiva de identificar o grau de sustentabilidade. Desse 
modo, após os dados de campo consolidados e comparados, 
confirma-se que o modelo de policultivo alternativo, se 
apresenta mais sustentável nas três dimensões do que o 
policultivo convencional e o monocultivo convencional.  
Palavras-chave:MESMIS. Agricultura familiar. 

Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade no espaço rural carece da aplicação 

de ferramentas capazes de proporcionar a inserção de suas 

diretrizes na sociedade campesina, de modo a acrescentar à 

visão do produtor todas as possibilidades envolvidas quando se 

envereda para uma produção mais sustentável. 

Tal afirmação deriva de uma lógica do 

mercadoconsumidor e sua busca por produtos mais 

sustentáveis. Para tanto, um canal de construção e de 

proposição do conceito d e sustentabilidade no campo pode 

ocorrer por meio de diagnóstico de indicadores mais 

consistente e elaborado com informações robustas da realidade 

vivenciada pelos produtores mais sustentáveis e menos 

sustentáveis. Com isso, é possível haver uma inserção mais 

atrativa dos produtores rurais no mercado de consumo de 

alimentos sustentáveis e mais saudáveis. 

Com efeito, o mercado tem interesse em um método 

sustentável de produção, mas esse interesse é interrompido 

pela falta de capacidade de estruturação (DELMA; 

BOUGOUMA-YAMEOGO; NACRO; VALL, 2016). Tendo isso 

em vista, fica evidente que, embora haja investimento, falta o 

conhecimento necessário para nortear o caminho a ser 
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percorrido, e, assim,  torna-se inviável a efetivação de políticas 

públicas de qualidade que busquem métodos sustentáveis de 

produção. 

Entre os passos a se percorrer a fim de se alcançar os 

métodos sustentáveis de produção está o de informar ao 

produtor do campo acerca da vantajosidade da 

sustentabilidade, isto é, de se ter uma relação harmoniosa entre 

sociedade e natureza. Entre essas vantagens estão solos 

menos erodidos e, portanto, mais produtivos, produtos com 

menos defensivos agrícolas refletem em produtos livres de 

agrotóxicos e diminuem custos. 

Afora o agronegócio, a agricultura familiar consiste em 

uma outra forma de pensar na sustentabilidade da relação 

sociedade e natureza. A valorização da agricultura familiar, 

através de incentivos locais e políticas públicas que 

incrementem o que é produzido, proporciona um impacto 

positivo para as pequenas comunidades, ao fomentar a fixação 

do homem do campo em sua terra, tendo em vista o constante 

êxodo rural ainda persistente.  

Cabe salientar que esse fenômeno de êxodo é fruto da 

falta de atenção do Estado para o homem do campo, o que 

obriga muitos desses trabalhadores a deixarem suas terras em 

busca de trabalho. Chegando nas cidades, os sujeitos sofrem 

ainda mais impactos econômicos e sociais devido, sobretudo, à 

dificuldade de encontrar um emprego temporário em áreas fora 

do contexto rural, que não exija qualificação da mão-de-obra  

(ZHANG et al., 2017). 

Em se tratando da agricultura familiar, ela se encontra 

inserida num contexto sem carência de regulação, visto que a 

lei 11.326, de 24 de julho de 2006, e o decreto 9.064, de 31 de 
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maio de 2017, propuseram diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar. Dentre os pontos de 

destaque da Política Nacional, encontram-se a definição de 

agricultura familiar e alguns princípios basilares dela, como a 

descentralização, a sustentabilidade, a equidade e a 

participação (BRASIL, 2006; 2017). 

Sendo essencial a preservação das matrizes fundantes 

da agricultura familiar, no intuito de preservar, conforme Silva 

Taveira, Carvalho Teixeira e Curi (2019), o resultado de uma 

gestão adequada, propícia diversidade biológica, 

manutençãode carbono no solo, aumenta a eficiência 

energética, reduz as perdas de solo; garante a segurança 

alimentar, e preservao  legado cultural de minorias étnicas e as 

populações tradicionais. 

Porém, um grande problema dispersado no campo é a 

falta de suporte técnico, colocando-se como um dos grandes 

desafios da agricultura sustentável, pois, embora haja 

necessidade crescente desse suporte na produção agrícola, 

não há mecanismos que subsidiem como isso pode acontecer 

para todas as formas produtivas. O problema se caracteriza 

quando se tenta a compatibilização da preservação com 

essanecessidade, visto que a busca pela sustentabilidade é 

uma tendência mercadológica (TAVEIRA et al, 2019; 

FURQUIM; ABDALA, 2016). 

Esse cenário pautado na alta produtividade em que se 

insere a agricultura entra em conflito com diversas pautas 

ambientais e com as metas definidas a partir delas, entre as 

quais é possível citar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), os quais foram estabelecidos pela ONU e 

devem ser alcançados até 2030 (PNUD, 2015). Entre esses 



AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS 
FAMILIARES CONVENCIONAIS E ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE 

PUREZA-RN 

487 
 

objetivos, destacam-se os seguintes: ODS 2, que prevê a 

promoção de práticas agrícolas sustentáveis, por meio do apoio 

à agricultura familiar; e ODS 12, que almeja a mudança nos 

padrões de consumo e de produção, a redução da pegada 

ecológica, e a eficiência no uso de recursos energéticos e 

naturais.  

Essa concepção está alinhada a agricultura familiar, pois, 

uma alternativa para alcançar uma relação harmoniosa entre 

sociedade e natureza no campo, por configurar-se como uma 

das ações capazes de amenizar o impacto ambiental 

proveniente da agricultura predatória, a partir do momento em 

que nela são utilizadas práticas capazes de proporcionar 

sustentabilidade (MARTINELLI et al., 2020). 

Nesse contexto, uma das realidades da agricultura 

familiar no Rio Grande do Norte é o plantio de cana-de-açúcar, 

que segue os preceitos do agronegócio familiar convencional. 

Essa atividade é a que tem maior representatividade produtiva 

no município de Pureza (RN), uma vez que, ocupando uma área 

de 3.100 hectares, alcançou a produtividade de mais de 

195.800 toneladas, no ano de 2019 (IBGE,2021). De fato, esses 

dados são apenas prenúncios do que foi observado em campo 

nas dimensões econômicas e sociais, de modo que não se 

pode focar somente nesses aspectos, porém também não se 

pode ignorá-los ou descartá-los.  

Associado a esses dados, soma-se o histórico produtivo 

do município de Pureza (RN), no qual se destaca a lavoura 

temporária . Essa atividade representa o grupo produtivo de 

maior ocorrência, gerando, assim, dados mais consistentes 

acerca do percurso histórico e das tendências produtivas do 

município em relação à agricultura. 
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A partir desses destaques, dois modelos de produção 

merecem ser descritos: a monocultura como consolidação de 

uma única cultura manejada, não gerando a rotatividade de 

culturas, empobrecimento do solo, sendo necessários 

mecanismos de reposição de nutrientes artificiais 

(CERQUEIRA, 2018). Em contraposição, a policultura viabiliza 

a prática produtiva mais diversificada, já que são inseridos tipos 

variados de produção em um mesmo terreno, gerando, 

portanto, equilíbrio entre o ambiente e o meio produtivo. 

No entanto, o retorno financeiro proposto pela 

monocultura é mais viável que o da policultura, assim como o 

gerenciamento de insumos e pessoal (FERREIRA et. al, 2020). 

Logo, há de se balizar qual forma de ação possa gerar um real 

equilíbrio, seja pelo viés econômico, ambiental ou social. 

Diante dessa contextualização, cresceu a necessidade 

de averiguação do quadro atual de sustentabilidade no 

município de Pureza (RN), devido à instalação de uma fábrica 

alcooleira, a Ypióca, em Ceará-Mirim (RN). A necessidade de 

inspeção se deu porque essa fábrica realizou, desde seu início, 

a aquisição da matéria-prima dos municípios inseridos na 

região do Mato Grande, da qual Pureza (RN) faz parte, ou seja, 

no início o impacto não fora percebido devido a incerteza da 

consolidação da fábrica, no entanto, após alguns anos seria 

possível identificar alterações nas características produtivas do 

município. 

Ciente disso, a pesquisa pode ser um marco na 

exposição dessa realidade no campo da agricultura do 

município de Pureza (RN), que possui 3 (três) 

agroecossistemas familiares selecionados. Esses 

agroecossistemas se dividem em duas policulturas e uma 
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monocultura. Quanto às primeiras, trata-se, de um lado, do 

agrossistema com cultivos de maracujá, batata doce e 

mandioca; e, do outro, do agrossistema que possui cultivos de 

jerimum e mandioca. Já a monocultura, que servirá como 

comparativo, era uma plantação de mandioca que passou a ser 

exclusivamente   de cana-de-açúcar. 

Em contraposição, o plantio de cana-de-açúcar, mesmo 

dispondo de uma quantidade menor de estabelecimentos, 

ocupa mais hectares plantados. Além disso, em Pureza (RN), o 

plantio de cana-de-açúcar conta com uma produção bem mais 

robusta, com considerável incremento tecnológico aplicado, 

além de uso de defensivos agrícolas, e menor mão de obra 

efetivada (IBGE,2017). 

Tendo isso em vista, a proposição prática do estudo 

consiste em possibilitar opções ao pequeno agricultor familiar, 

que vão além do plantio da cana-de-açúcar. Essa proposta visa 

o  desenvolvimento da agricultura familiar, por entender que ele 

possibilita a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida 

da família, como também instiga a busca de formas de 

associação entre agricultores que tenham as mesmas bases 

produtivas, possibilitando melhorar as alternativas de 

comercialização (FUENTES ACUÑA, MARCHANT, 2016). 

Diante disso, o objetivo principal do trabalho é avaliar a 

sustentabilidade de agroecossistemas familiares, monocultivo 

policultivo convencionais e policultivo alternativo. Nessa 

perspectiva foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: caracterizar os agroecossistemas de Pureza (RN); 

identificar os pontos críticos de cada agroecossistema; elencar 

os indicadores estratégicos que serviram de parâmetro; e 

integralizar os resultados de sustentabilidade produzidos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os trabalhos da pesquisa iniciam a partir de estudo 

exploratório e da revisão sistemática de literatura, buscando 

identificar informações e dados necessários para a 

caracterização da área de estudo, além de discussões sobre o 

Marco para a Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos 

Naturais Incorporando Indicadores de Sustentabilidade 

(MESMIS), proposto por Masera et al (2000), e sobre quais as 

potencialidade e limitações que o método poderia produzir 

frente ao estudo que se pretendia. Assim, a seleção de 

descritores foi definida de acordo com o objeto do trabalho, 

associado aos periódicos(Scopus e Web of Science) que 

serviriam de base de pesquisa e que produzissem um resultado 

de trabalhos desenvolvidos pelo mundo. Logo, foram definidos 

como descritores: Family Farm, Indicators e Sustainability.   

A trajetória percorrida da análise e consolidação prévia 

dos dados até a aplicação do MESMIS pode ser observada no 

fluxograma 1, apresentado a seguir.   
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Fluxograma 1. Trajetória da análise e consolidação prévia dos 

dados até o MESMIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria, 2021. 

 

A primeira etapa consistiu-se na identificação dos 

descritores e dados preestabelecidos que melhor se 

adequassem à abordagem de campo pela lente da 

sustentabilidade da agricultura familiar, partindo do enfoque a 

metodológico designado por Masera et al. (2000).  

O trabalho de campo ocorreu entre julho de 2020 a  

setembro 2021, iniciando com a ida a campo para identificação 

das possíveis áreas de pesquisa na área rural do município de 

Pureza-RN, assim como para percepção sobre os dados 

fisiográficos pré-estabelecidos que se consolidam no trabalho 

de campo. 

Na próxima etapa do trabalho, foram realizadas um total 

de 4 (quatro) visitas por família, aonde a periodicidade ocorria 

de acordo com o andamento das etapas do MESMIS, ou seja, 

após a 1ª visita, a segunda ocorreu com  6 (seis) meses, depois 
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com 3 (três) meses, 2 (dois) meses e 1 (um) mês. As famílias 

que se enquadrariam nos parâmetros definidos para pesquisa, 

os quais eram associados à disposição em participar dos 

trabalhos foram definidas no 1º passo do MESMIS. No 

momento da 2ª entrevista foi apresentado o RCLE para o aceite 

dos entrevistados e prosseguiu-se com a separação dos tipos 

produtivos, monocultora de cana-de-açúcar, que corresponde 

ao agroecossistema do Senhor Leonardo.  

Já em relação as outros dois pariticipantes, ainda na 2ª 

entrevista, foi possível estabelecer um grau comparativo por se 

tratarem de dois sistemas de policultivo regionais (mandioca, 

jerimum, batata doce e maracujá), entre os quais se inserem 

nessa opção os agroecossistemas do Senhor Raimundo e do 

Senhor Luciel. Dito isso, foi adotada a definição para o 

prosseguimento do trabalho como agroecossistemas 01, 02 e 

03, respectivamente. 

Dessa maneira, após as etapas de caracterização e 

identificação dos pontos críticos, 1º e 2º passos dos MESMIS, 

prosseguiu-se com o 3º, seleção dos indicadores e o 4º 

medição dos indicadores e o 5º que é a integração dos 

resultados. 
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Figura 1. Localização do município de estudo e dos 

agroecossistemas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborador peloautor, 2021. 

 

Essa proposta comparativa de sustentabilidade visa 

investigar quem é mais sustentável entre a monocultura e a 

policultura praticada no município, pois a migração de 

produtores para a produção de cana-de-açúcar pode 

representar uma virada econômica, social e ambiental no 

município de Pureza-RN.  

A avaliação da sustentabilidade comparativa entre os 

sistemas, proposição do MESMIS, não possibilita a medida 

absoluta de sustentabilidade, uma vez que tal medida é 

impossível, conforme os autores afirmam (MASERA et al, 

2000).  
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Dito isso, o ciclo que possibilita essa avaliação 

comparativa está alicerçado em seis passos bem definidos, 

conforme fluxograma 2. 

Fluxograma 2. Ciclo de Avaliação da sustentabilidade do 

MESMIS a ser utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Masera, Astier e López-Ridaura (2000). 

 

O fluxograma destaca as ações e o que é produzido em 

cada etapa da avaliação. Todo esse processo é fruto de um 

trabalho participativo com os atores sociais, fazendo dessa 

construção essencial para a produção de um produto final de 

qualidade e que realmente represente a realidade. Para isso, se 

utilizou de imagem de satélite exportada pelo Google Earth e 

para georreferenciar e produção do mapa o Arcgis 10.2.2, 

enquanto que os gráficos foram produzidos com Excell 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação aoa cultivos produtivos no município e 

Pureza-RN foram identificados  os seguintes dados, conforme 

pode ser observado no Gráfico 1.  

Gráfico 1. Tendência produtiva no município de Pureza-RN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE (2021). 

 

Como pode ser observado no gráfico acima, os primeiros 

destaques são para os cultivos de feijão, milho e abacaxi, que 

apresentavam grande representatividade produtiva, com 

colheitas de 240 toneladas, 348 toneladas e 885 toneladas, 

respectivamente, no ano de 2004. No entanto, com o passar 

dos anos, houve um declínio produtivo real, que se inicia nos 

anos de 2016 até o ano de 2019, com colheitas de 50 toneladas, 

51 toneladas e 336 toneladas, respectivamente.  

Em contraposição a essa tendência, é possível destacar 

os números de outra lavoura temporária, a cana-de-açúcar, que 

se mostra um pouco menos volátil, e apresenta um crescimento 

robusto, se comparado ao início dos dados obtidos. A produção 
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de cana-de-açúcar, no município, passou de 24.000toneladas, 

no ano de 2004, para 194.800toneladas, em 2019. 

Esse crescimento coincide com o início das operações 

da Usina da Cachaça Ypióca no município de Pureza, no final 

de 2003. Com a chegada da usina, tornou-se comum a 

transição de plantações de cana-de-açúcar do tipo policultivo 

para monocultivo, realidade facilmente perceptível pelos dados 

de alta produtividade das lavouras. 

Esse contexto histórico serviu de balizador para 

concepção dos passos propostos pelo MESMIS, e após a os 

cinco passos foi possível a consolidação comparativa da 

sustentabilidade entre uma monocultura convencional 

(agroecossistema 03), policultura convencional 

(agroecossistema 01) e uma policultura alternativa 

(agroecossistema 02). 

Ao final da medição dos indicadores, ficaram 

esclarecidos alguns pontos sobre as diretrizes de 

sustentabilidade e sua empregabilidade impactante nos 

sistemas de manejo, visto que a surpresa está nos dados 

econômicos do agroecossistema 03. Isso porque a monocultura 

de cana-de-açúcar é vista como uma opção financeira mais 

atrativa na visão dos produtores pesquisados.  

No entanto, a prospecção que se depreende dos 

indicadores refere-se a: produtividade econômica, custos com 

insumos e volatilidade do valor do produto. Esses indicadores 

provocaram números não satisfatórios para um sistema 

monocultor, em que se esperava um retorno robusto, uma vez 

que a média produtiva por hectare é a mais alta (56 toneladas 

por hectare), segundo dados do IBGE (2021) e do próprio 

produtor. Conforme gráfico 02, o índice econômico atribuído ao 
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agroecossistema 02 é o que mais se destaca ao atingir os 

valores máximos nos indicadores de produção de mudas e 

sementes, possuir uma estabilidade produtiva, menor custo 

para manutenção do solo, emprego de mão de obra familiar, 

baixa volatilidade do valor do produto, nunca se utilizou de 

financiamentos ou linhas de crédito e inexiste custos para 

aquisição de insumo para manutenção do agrocossistema. 

Gráfico 2.Dimensão Econômica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria, 2021. 

 

Em contraposição, o relato que o produtor do 

agroecossistema 03 ressalta a dificuldade de manutenção de 
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um sistema de manejo de cana-de-açúcar, por conta dos altos 

custos com insumos associados à instabilidade climática, 

possuindo um valor máximo em apenas um indicador. Esse 

quadro provocou apenas um resultado financeiro neutro, em 

que a renda proveniente da safra foi suficiente, somente, para 

pagar os custos de operacionalização do agroecossistema, 

conforme relato do produtor. 

Já a dimensão social apresentou indicadores muito 

semelhantes entre os produtores, considerando a atuação 

ausente do poder público em relação a indicadores como 

segurança local, educação, saúde e resíduos.  

  

Gráfico 3.Dimensão Social 
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Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O indicador que é déficit em qualquer realidade é o de 

capacitiação e assistência técnica, uma vez que não há nenhum 

tipo de estrutura que dê suporte, problema comum (SILVA et al, 

2017), e cobertura ao pessoal da zona rural, sendo um fator 

negativo, provocando até a desmotivação na continuidade do 

agroecossistema, conforme reforça Pereira, Martins (2010), a. 

Pois, a renda proveniente das produções são complementares, 

ainda, não conseguem ser a fonte principal das famílias que 

pariticiparam deste estudo. 

Dessa forma, compreende-se que as condições dos 

agroecossistemas são próximas, e que há variação em alguns 

indicadores, pois, os agroecossistema 03 e 02 atingiram valores 

máximos em 5 quesitos,  o agroecossistema 01 obteve apenas 

em 3 quesitos, tal realidade se explica por conta da localização 

ser o mais distante do centro urbano do município, 

consequentemente, mais dificuldade de acesso aos sérvios de 

saúde, educação, informação e energia elétrica, conforme 

Gráfico 3. 

Já os dados produzidos na dimensão ambiental foram 

bem esclarecedores em alguns aspectos, como no caso do 

agroecossistema 01. Nele é praticado o sistema de lavoura 

temporária, o qual, voltado para plantios diferentes a cada ano, 

gera um certo manejo do solo. No entanto, não há práticas de 

conservação efetivas, apenas a produção voltada para as 

características climáticas antes do início da quadra chuvosa. 

Enquanto que o agroecossistema 02 está alinhado ao 

proposto por Ortiz, Quiroz, Migoya (2017), em que a 

sustentabilidade é o seu desenvolvimento econômico, 
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aspirações humanas,  conservação dos recursos naturais e à 

saúde ambiental. Esse último apontamento, se destaca ao 

visualizar o gráfico 4. 

O agroecossistema 02 tende a uma produção mais 

próxima da agroecológica, em que a prática de adiantar a 

colheita, produção de esterco na propriedade, consorciação, 

manejo da água e do solo favorecem a plantação, a 

preservação do solo e da água. 

  

Gráfico 4.Dimensão Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Como resultado, há uma colheita constante, o que 

também colabora com geração da renda familiar, fazendo dos 

índices desse agroecossistema os mais satisfatórios nas três 

dimensões. 

 

CONCLUSÕES  

 

O trabalho teve a proposta de avaliar os indicadores de 

sustentabilidade em agroecossistemas produtivos 

monocultores e policultores,  apresentandoqual o sistema que 

possui viabilidade nas três dimensões avaliadas (social, 

econômica e ambiental). Assim a proposição comparativa do 

MESMIS foi entre essas duas formas de produção, sendo um 

monocultivo (convencional) de referência e dois policultivos 

(convencional e alternativo) como sistemas a serem 

contrapostos ao referencial (MASERA et al, 2000; ORTIZ, 

QUIROZ, MIGOYA, 2017). 

Os resultados provenientes dos indicadores produzidos 

com o do MESMIS pode ser ferramenta de consolidação e 

melhoria de agroecossistemas que apresentem melhor nível de 

sustentabilidade, assim como um mecanismo de parâmetro em 

busca de transformações ou mesmo uma transição 

agroecológica para os produtores convencionais. O objetivo de 

avaliar práticas de manejos que protegem e cuidam do meio 

ambiente, visam a melhor qualidade de vida para sociedade 

(MASERA et al, 2000; ORTIZ, QUIROZ, MIGOYA, 2017; 

SANTOS et al, 2017) 

A partir de toda a caracterização realizada, fica evidente 

que o agroecossistema 2 é o mais sustentável, nas três 

dimensões pesquisadas; e que a migração da policultura para 
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monocultura, por mais que seja tendência, não se apresenta 

como a opção mais vantajosa, chegando ao ponto do produtor 

do agroecossistema 1 reconsiderar as opções e considerar 

como alternativas para seu sistema de manejo a inserção de 

outras culturas e/ou a criação de peixes. 

Dito isso, ações que possam contornar como ampliar 

práticas agroecológicas, capacitação dos produtores,integrar a 

comunidade ao sistema produtivo, desenvolvimento de um 

espaço de intercâmbio para socializar experiências locais de 

desenvolvimento agrícola(VÁZQUEZ E YAINER, 2018), 

medidas simples mas que possibilitam agroecossistemas mais 

sustentáveis. 
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RESUMO: A ação predatória do homem sobre a natureza, 
servindo-se de seus recursos naturais de forma desordenada, 
tem provocado o desequilíbrio ambiental, em especial ao diz 
respeito à produção de lixo. O desafio da atualidade é diminuir 
esse impacto ao meio ambiente. Assim, a sustentabilidade das 
atividades humanas tem sido discutida no âmbito científico, 
governamental e popular. A gastronomia sustentável tem 
crescente importância para este movimento, de valorização dos 
produtos regionais, preservação de hábitos culturais, 
biodiversidade e estímulo à responsabilidade socioambiental. O 
projeto de extensão “Horta, gastronomia e lixo zero: 
aprendendo, ensinando e cozinhando sustentavelmente”, tem 
como objetivo contribuir para a qualificação da gastronomia 
sustentável, identificar pratos com aproveitamento integral e 
sensibilizar a comunidade acadêmica e externa, quanto à maior 
valorização da gastronomia regional. A metodologia consiste na 
escolha de alimentos e receitas para produção multimídia, 
realização e publicação de conteúdo. A divulgação das 

mailto:floracmfernandes@gmail.com.br
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Receitas Minuto, na plataforma do Instagram, fornece também 
recorte do perfil do público-alvo, que se mostra 
majoritariamente feminino e jovem. Nessa ação foram 
alcançados mais de 2.500 perfis, de variados extrato 
populacional, de produtores familiares e empresariais, além de 
comunidades indígenas. Concluiu-se que a conscientização da 
gastronomia sustentável se traduz na motivação para que as 
pessoas realizem escolhas conscientes, voltando-se para 
consumo, descarte, valorização do alimento e meio ambiente, 
expondo a importância de decisões para o futuro.  
Palavras-chave: Sustentabilidade. Aproveitamento integral. 
Meio Ambiente. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Dentre todos os males enfrentados historicamente pela 

humanidade, a fome se destaca como o problema solucionável 

número 1. A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) não 

pode ser encarada meramente como um instinto não saciado 

naturalmente, mas sua percepção deve ser um imperativo para 

que se criem condições econômicas, por meios próprios ou pela 

ação do Estado, para amenizar o seu impacto, especialmente 

sobre populações vulneráveis. 

A pandemia de SARS-COV-2 desencadeou a maior crise 

sanitária mundial da história. O isolamento social foi defendido 

e adotado pela imensa maioria dos governos mundiais, e 

demandou a paralisação de atividades econômicas não 

essenciais, afetando sobretudo o comércio, reduzindo a 

movimentação de pessoas nos centros urbanos e prejudicando 

a renda de milhões de famílias.  

  A compreensão de se viver em um planeta mais 

sustentável, sem fome e com maior qualidade nutricional, 

entrou ainda mais em foco, de tal maneira que a Agenda 2030 
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para o desenvolvimento sustentável ampara em seu segundo 

objetivo “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.” 

(AGENDA 2030, 2016, p.19). Em um mundo com recursos 

naturais limitados, como terra, água, energia e fertilizantes, 

soluções precisam ser encontradas para produzir alimentos 

seguros e nutritivos suficientes para todos. Nesse esforço, 

reduzir as perdas de alimentos deve ser uma prioridade. (DA 

SILVA et al, 2015) 

Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança 

Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil 

(2021) eram 10,3 milhões de pessoas em IAN grave em 2018 

no Brasil, passando para 19,1 milhões, em 2020. Portanto, 

neste período, foram cerca de nove milhões de brasileiros(as) 

a mais que passaram a ter, no seu cotidiano, a experiência da 

fome.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e Agricultura (FAO), um terço dos alimentos 

produzidos no mundo por ano é desperdiçado antes de chegar 

aos consumidores. Deparar-se perante tal situação, requer 

alternativas viáveis para minimizar estes impactos (FAO, IFAD, 

UNICEF, WFP e WHO, 2021). 

A Gastronomia sustentável propõe uma cozinha que 

utilize alimentos naturais e nutritivos, preferencialmente 

orgânicos, que leve em conta de onde vêm, como são 

cultivados e a logística do produtor aos mercados, visando a 

redução no desperdício de alimentos, diminuição na produção 

de resíduos e utilização consciente. Assim, promovendo 

melhorias na qualidade de vida da população local e benefícios 

para o meio ambiente. 
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Diante disto, precisamos enfrentar a IAN e ao mesmo 

tempo reduzir o impacto ambiental, causado por nossas dietas. 

O Lixo Zero é uma das abordagens que diversas iniciativas não 

governamentais têm utilizado para nortear a concepção de 

projetos sociais. Trata-se, portanto, de “exigir olhares, 

investigações e soluções multidisciplinares e, também, um tema 

de fronteira de conhecimentos, por conta de suas múltiplas 

interfaces” (RIBEIRO; JAIME; VENTURA, 2017).  Dessa forma, 

espera-se que a população, urbana e rural, passe a refletir e se 

torne consciente dos caminhos e finalidades de seus resíduos 

antes de descartá-los. 

 Nesta perspectiva, a educação para a sustentabilidade 

aponta para propostas pedagógicas voltadas para a criatividade 

dos sujeitos e apoio governamental. Para Ribeiro Júnior (2018, 

p.14) esse enorme desperdício representa um custo para 

aqueles que produzem e comercializam alimentos, e sua 

redução significará um aumento na lucratividade desses 

negócios. 

Diante de tanta movimentação e das demandas oriundas 

da crise sanitária mundial, com a imposição do isolamento 

social e inúmeras restrições em praticamente todo o planeta, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e em 

especial as Mídias Digitais, aqui representadas pelas 

tecnologias de vídeo e podcast, acolhidas em espaços virtuais 

como o Instagram e o YouTube, passam por um momento de 

grande desenvolvimento e ampliação, permitindo não apenas 

as comunicações pessoais mas a expansão de povos, culturas 

e mercados. 

O tema deste trabalho trata de um campo relativamente 

novo na academia. É o ‘discurso gastronômico’ associado à 

questão da sustentabilidade. De acordo com Dias (2016), 
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recentemente os chefs e restauranteurs têm relacionado a 

cozinha com questões que apontam para a valorização dos 

produtos sazonais e alimentos regionais, estes em tese, teriam 

um impacto menor sobre os recursos naturais do planeta. 

Assim, o discurso da sustentabilidade chega às cozinhas. 

Nesse caminho de relação entre a gastronomia e 

sustentabilidade, do ponto de vista dos conceitos, cabe explorar 

alguns movimentos alimentares como a Nouvelle Cuisine de 

Paul Bocuse, por revolucionar a forma de preparo e de servir a 

comida e o movimento Slow Food, nascido na Itália por Carlo 

Petrini e grupo de ativistas, com o objetivo de defender as 

tradições regionais, boa comida e o prazer gastronômico. Hoje, 

representa um movimento global que envolve projetos em 160 

países, reconhecendo os fortes vínculos entre prato, planeta, 

pessoas, política e cultura. 

Nesse contexto, no ano de 2020, foi lançado o projeto de 

extensão Horta, gastronomia e lixo zero: ações sustentáveis e 

consumo consciente no Centro de Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional da Universidade Federal da Paraíba 

-UFPB. Baseado no conceito de lixo zero, o projeto dedica-se a 

ensinar os alunos de Gastronomia da UFPB novas práticas de 

aproveitamento de alimentos descartados, tanto para a 

produção de compostagem como a produção de novas 

formulações nutritivas: implantação de hortas, receitas 

gastronômicas, conservação de alimentos, destino adequado 

de resíduos orgânicos e inorgânicos e abordagens relacionadas 

às atividades de ensino e pesquisa. 

Em 2021, o projeto ampliou seu escopo e restabeleceu 

parceria com a Empresa Paraibana de Abastecimento e 

Serviços Agrícolas (EMPASA). A empresa viabilizou aos 

membros do projeto, o acesso para a catação dos alimentos 
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que seriam descartados, nas dependências do Mercado da 

EMPASA, por desinteresse do consumidor direto, que de outra 

forma seriam destinados ao lixo. Para Marchiorato (2018) a 

difusão dos valores ecológicos no âmbito da educação 

ambiental é em sua maioria feita através da educação informal 

e pela educação escolar, mas além disso, atualmente a 

conscientização acerca da relação do ser humano para com a 

natureza vem sendo fortificada pelas tecnologias de 

transmissão de informação. 

O objetivo deste trabalho é descrever como tais 

iniciativas envolveram a comunidade acadêmica e sociedade 

civil em ações que promovem a consciência ambiental, atrelada 

a alimentação e tendo como suporte as Mídias Digitais em 

Redes Sociais, favorecendo, desta forma, uma ampla 

acessibilidade aos conteúdos produzidos. Esta proposta está 

alinhada de acordo com a agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável, orientada pelos princípios e objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Inicialmente, foram selecionados os estudantes do curso 

de Gastronomia da UFPB, dando preferência aqueles que 

cursaram a disciplina de Habilidades Básicas de Cozinha, a fim 

de contribuir com a experiência prática abordada nos 

laboratórios e cozinha pedagógica do curso. 

  Em uma primeira etapa, a equipe de extensionistas 

passou por processo de capacitação teórica/prática, 

envolvimento, e atualização dos conhecimentos sobre o 

processo de aproveitamento integral, reaproveitamento, 
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compostagem, hortas em pequenos espaços, educação 

alimentar e sustentabilidade, supervisionados pelos 

coordenadores do projeto e profissionais que atuam na área. 

  As reuniões entre os coordenadores do projeto e alunos 

participantes passaram a ser realizadas através do Google 

Meet, de modo que a idealização, planejamento e alinhamento 

de ideias eram conduzidos de forma remota, até que se 

chegasse ao formato das atividades a serem realizadas. 

   A busca de artigos científicos recentes se deu através de 

pesquisa bibliográfica do material disponível e acessado na 

base “Scielo” e no “Portal Capes”, de forma a subsidiar o 

preparo do material que é disponibilizado nas redes sociais, 

dando ênfase a hortas em pequenos espaços, compostagem, 

aproveitamento e reaproveitamento integral e descarte 

adequado dos resíduos. 

  Na segunda etapa, a execução das ações envolveu o 

apoio da direção do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento 

Regional (CTDR), Departamento e Coordenação de 

Gastronomia com o uso da Cozinha pedagógica para realização 

das atividades propostas, obedecendo todas as normas e 

protocolos de segurança alimentar e risco com relação à 

pandemia da Covid-19. 

   Para as atividades externas, além do apoio da EMPASA, 

que viabilizou o acesso aos insumos em parceria com 

comerciantes locais, também houve a aquisição de ingredientes 

em feiras orgânicas e quitandas, tanto na capital, quanto em 

outros municípios, como Conde e Solânea. Assim, foram 

desenvolvidos materiais como vídeos, podcasts, publicações 

com dicas e conteúdo atrativo para facilitar a compreensão do 

público-alvo sobre as atividades desenvolvidas. 
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  Nesta etapa iniciaram as gravações, edições, 

publicações e divulgação dos vídeos de receitas, além de 

contato com profissionais da área para participação nos 

episódios do podcast. Os canais de comunicação são 

fundamentais para que o público acesse as informações 

indispensáveis para o entendimento da gastronomia 

sustentável. 

Na terceira etapa, procedeu-se a gravação de 

participações especiais com convidados especialistas na área, 

divulgação nas plataformas e continuidade das publicações dos 

vídeos de acordo com as temáticas da gastronomia sustentável, 

mantendo parcerias para aquisição dos insumos.  

Dentre as plataformas de conteúdo estão a) Instagram 

(@hortagastronomiaufpb), que contempla as receitas, visitas 

técnicas, depoimento de agricultores, dicas para hortas e 

postagens sobre as atividades das equipes; b) YouTube (Horta 

Gastronomia), disponível para acessar as aulas gravadas pelo 

Google Meet com as temáticas sobre compostagem, hortas em 

pequenos espaços, Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC), destinação adequada de resíduos e horticultura; c) 

Facebook (Horta Gastronomia), estabelecendo a conexão entre 

as redes, tendo por finalidade divulgar informações, ações, e os 

conteúdos para o público interessado; d) Spotify, com a 

hospedagem e acesso aos seguidores, dos programas 

gravados com os convidados que são proprietários de 

empreendimentos gastronômicos, agricultores e público 

especializado que atua na área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O mundo vem enfrentando inúmeras ameaças 

ambientais, sendo o desperdício de alimentos e o descarte de 

resíduos enormes problemas a serem enfrentados. A falta de 

conhecimento e incentivos para este reaproveitamento dos 

resíduos recaem sobre a natureza que já demonstra há tempos 

sinais de desequilíbrio ambiental. 

 O entendimento é que a diminuição da perda e 

desperdício depende da conscientização da população, pois o 

comportamento dos indivíduos gera descarte intencional e 

inadequado de produtos alimentícios. Some-se à questão 

ambiental a problemática da Insegurança Alimentar e 

Nutricional. Para que se possa assegurar que uma população 

esteja em condição de segurança alimentar é necessário que 

se observe que todas as pessoas tenham acesso à alimentação 

saudável e nutritiva em quantidade suficiente. Desta forma, a 

redução do desperdício de alimentos se mostra indispensável e 

deve ser universalizada. 

Embora a compostagem de resíduos do preparo de 

alimentos seja importante na cadeia de reaproveitamento, é 

necessário frisar que esta ação não reduz o desperdício por si.   

A proposta mais socialmente promissora reside em evitar-se 

que alimentos rejeitados pelo consumidor (aparas de alimentos, 

alimentos de má apresentação sensorial, por exemplo) 

terminem simplesmente indo para o lixo. 

As cozinhas, profissionais ou domiciliares, podem ser o 

palco dessa revolução de costumes rumo à sustentabilidade. É 

inadmissível que parcela significativa da humanidade padeça 

de fome enquanto outra parte desperdiça alimentos. Técnicas 

e preparos culinários conscientes que prezam pelo 

aproveitamento otimizado de insumos precisam ser ensinados 

e praticados pela população em geral e pelo empresariado. 
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O consumo de produtos regionais, alimentos orgânicos 

livres de insumos químicos, receitas que se aproveitam da 

sazonalidade, são princípios que precisam ser mais largamente 

disseminados na cultura culinária brasileira se quisermos 

perseguir a ideia de desperdício zero. Tais medidas ajudam a 

equilibrar o abastecimento, diminuem a indisponibilidade de 

recursos para a população e repercutem diretamente na 

segurança alimentar. 

 Assim, o projeto Horta, gastronomia e lixo zero, cuja 

equipe é composta por 09 coordenadores/colaboradores e 08 

alunos, visa contribuir com ações para minimizar os impactos 

negativos ao meio ambiente, dentre outras, produzindo vídeos 

denominados “Receitas Minuto”. Tais receitas são de autoria 

dos integrantes do projeto e partem das premissas de 

sustentabilidade, sazonalidade e simplicidade, sem prejuízo da 

apresentação visual que garante o glamour gastronômico. A 

maioria dos insumos utilizados foram viabilizados pela 

EMPASA, por intermédio da colaboradora Dra. Silvana Alves 

dos Santos, e coletados in loco pelos membros da equipe do 

projeto.  

  Os vídeos foram criados para ensinar a população 

receitas simples, saborosas e nutritivas a partir do uso integral 

de alimentos que normalmente iriam para o lixo, como talos, 

raízes, cascas e sementes, gerando novas formulações, a 

exemplo de bolo de casca de banana, pesto de talos de coentro, 

batatas rústicas, caldo de legumes, doce com a casca da 

melancia, bolos com o bagaço de milho. 

Decidiu-se criar vídeos de curta duração com o intuito de 

prender a atenção dos seguidores até o final, delimitando-os em 

01 minuto. O conteúdo consistia no passo a passo da receita, 

com legendas mostrando a quantidade dos ingredientes em 
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gramas e medidas caseiras. O enquadramento das imagens era 

suficientemente aproximado de modo a demonstrar cada ação 

para melhor entendimento do preparo. As estratégias 

mostraram-se eficazes considerando-se os acessos e o alcance 

do público-alvo atendido. 

 As gravações foram feitas a partir da Cozinha 

pedagógica, em horário determinado pelos extensionistas em 

conjunto com os técnicos laboratoriais que auxiliam na 

execução das receitas. Até o momento foram elaborados 18 

vídeos com aproveitamento integral e reaproveitamento de 

alimentos. A edição do material era realizada na plataforma 

Canva. Os vídeos são colocados no Instagram do projeto 

(@hortagastronomiaufpb) nas segundas-feiras, às 18 horas. O 

perfil nessa plataforma já conta com 134 publicações diversas 

e mais de mil seguidores, com predominância do gênero 

feminino (67,7%), majoritariamente concentrados na faixa etária 

de 25 a 44 anos (Figura 1). Consideradas todas as interações 

possíveis na plataforma, foram mais de duas mil e quinhentas 

contas alcançadas.  
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Figura 1: Sequência de insights extraídos por ferramentas do 

aplicativo do Instagram. 

 

 

Fonte: próprios autores 2021 

 

 A quantidade de visualizações por vídeo, com 

compartilhamento e cliques para salvar são satisfatórios e com 

crescimento exponencial. O primeiro vídeo publicado, em 

31/05/2021, alcançou 239 visualizações. Já o vídeo publicado 

em 07/06/2021, já totaliza mais de 535 visualizações, mais que 

dobrando o engajamento. O somatório dos três vídeos mais 

populares na plataforma indica uma audiência de mais de 1300 

pessoas. 

A análise dos números disponíveis no aplicativo 

Instagram aponta para o interesse da comunidade acadêmica 

e externa pelo conteúdo, o que demonstra que o empenho dos 

participantes do projeto em produzir o material de interesse 

público foi assertivo. 
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Os vídeos possuem conteúdo relacionado ao 

aproveitamento integral dos alimentos e reaproveitamento. 

Utiliza-se cascas e talos que teriam o lixo como destino para 

conferir nutriente e sabor para diversos preparos. As receitas 

mais acessadas foram a biomassa de banana verde, que 

consiste em processar a banana com casca após o cozimento 

e a partir da massa fazer preparos como brigadeiros, tortas, 

nhoque; as tapiocas coloridas, feitas a partir das sobras de 

beterraba, talos de couve-folha e açafrão; e o doce de 

entrecasca de melancia, preparado com o cozimento da 

entrecasca cortada em cubos e especiarias (Figura 2).  

 

Figura 2: Receitas mais acessadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fonte: próprios autores 2021 
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O Podcast intitulado “Tempero Verde”, surge com a 

intenção de debater assuntos relacionados ao meio ambiente, 

gastronomia e sustentabilidade. A disseminação de conteúdo 

por áudio apresenta facilidades: são arquivos “leves”, que 

podem ser ouvidos em diversos momentos e dispositivos 

eletrônicos distintos e de fácil compartilhamento em aplicativos 

de conversação instantânea. O propósito é levar à mesa do 

ouvinte, com respeito ao que se come, temas para serem 

refletidos sobre o sistema alimentar em que estão inseridos. A 

divulgação de conhecimento científico unido aos saberes 

populares na área da alimentação ajuda a diminuir os efeitos 

negativos de fake news, tão presentes no dia a dia das pessoas. 

Ainda, corrobora o papel da comunidade acadêmica em 

restabelecer a verdade sobre mitos alimentares. 

Os episódios têm duração média de 30 minutos, 

gravados quinzenalmente e trazem a participação de 

convidados que atuam na área, como donos de 

empreendimentos gastronômicos, agricultores que seguem as 

práticas da alimentação saudável e justa, e especialistas que 

atuam na área.  

Dentre os convidados dessa temporada tivemos a 

participação do Professor Adilson Santana, que faz parte do 

slowfood PB, dos empresários Marcos Júnior (Mel Parahyba), 

Talita Costa (Coozco), José Sankarshana (restaurante Espaço 

Karranka), Adriana Barcelos (restaurante Papoula), Jaqueline 

Araújo (bistrô Mariwô), além do Coordenador Geral do projeto, 

o professor Rogério Paodjuenas. 

A atividade é desenvolvida em conjunto com os alunos 

extensionistas e os coordenadores do projeto. O trabalho de 

planejamento inclui a criação da pauta do episódio, escolher 
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convidados, agendar as datas dos trabalhos, estabelecer o 

condutor, edição e publicação.  

A produção fluiu de maneira satisfatória, com 

cooperação de toda a equipe e envolvimento dos convidados, 

que cooperaram, inclusive, na divulgação em suas próprias 

redes sociais. Houve engajamento dos ouvintes, que 

participaram com perguntas e sugestões de novas temáticas. 

Até o momento foram ao ar oito episódios que compõem 

a primeira temporada. Ao final desta, foram estabelecidas 

reuniões para o planejamento da segunda temporada, prevista 

para os meses de novembro/dezembro do corrente ano. 

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos vídeos e 

episódios de podcast, assim como, as experiências vivenciadas 

ao longo do projeto com agricultores, comunidades indígenas, 

visitas a feiras livres, serão divulgados por meio de eventos 

relacionados à pesquisa e extensão, em especial, no Encontro 

de Extensão da UFPB (XXII ENEX). 

Além disso, os extensionistas, técnicos, discentes, 

docentes e colaboradores, responsáveis pelas receitas 

autorais, pretendem criar um livro eletrônico (e-book) 

contemplando além de ingredientes, as fotografias e edição 

com a temática proposta, ampliando o alcance do conteúdo. A 

divulgação acontecerá através das redes sociais e sites 

institucionais e as pessoas poderão baixar o arquivo de forma 

gratuita. 

 

CONCLUSÕES 

 

A conscientização da gastronomia sustentável se traduz na 

motivação para que as pessoas realizem mais escolhas 

conscientes pensando não apenas no individual, mas no 
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coletivo. A atenção precisa voltar-se para o consumo, o 

descarte, valorização do alimento e meio ambiente, expondo a 

importância de decisões para o futuro dos seres humanos e do 

ecossistema. 

A iniciativa da construção dos vídeos e podcast contribuiu 

para o conhecimento dos extensionistas, promovendo 

pesquisas bibliográficas, contato com pesquisadores da área, 

desenvolvimento a partir das tecnologias digitais e, além disso, 

para complementação da sua formação universitária. 

A partir da análise dos vídeos e episódios de podcast, foi 

possível relacionar os conceitos da teoria com a prática 

aplicada. E com isso, percebemos o esforço da equipe para 

garantir que de fato a sustentabilidade aconteça durante a 

execução do projeto. Compreendendo também a expansão das 

fronteiras do conhecimento, relação entre intelecto e o 

sensorial, valorização da cultura e identidade territorial. 

Dessa maneira, o projeto cumpre a finalidade com ações 

que envolvem a sociedade e estimulam o desenvolvimento 

ético, em equipe, e de qualificação para os extensionistas que 

veem a importância do aproveitamento integral no cotidiano, 

tanto por questões nutricionais quanto sociais. 

Estas ações contribuem para o não desperdício, descarte 

adequado dos alimentos, educação ambiental, diminuindo 

assim, os impactos causados no meio ambiente. Espera-se, 

ainda, propiciar competências adicionais e motivação à 

comunidade acadêmica, sobretudo, aos estudantes do Curso 

de Gastronomia da UFPB, que tem papel fundamental nesse 

processo. 
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RESUMO: Levar o abastecimento de água para a zona 
rural não é uma tarefa simples. Há diversos fatores que 
dificultam a prestação desse serviço público para a população 
que reside no campo, mas existem soluções que resolvem ou 
amenizam a situação. Este trabalho tem por objetivo, por meio 
de um levantamento bibliográfico, mostrar a importância de 
estudos e investimentos relacionados ao tratamento de água 
em comunidades rurais/isoladas de modo a contribuir para o 
cumprimento da ODS 6 da Agenda 2030. É perceptível a 
dificuldade das comunidades rurais em dispor de maneira 
efetiva a disponibilidade de água para consumo. Garantir o 
acesso universal e seguro à água potável até 2030 requer 
investimento em infraestrutura adequada. Tendo em vista os 
diversos problemas de acesso a água, autoridades do mundo 
inteiro tem se intimidado, até mesmo naqueles países que 
detêm significativo percentual de água doce, como é o caso do 
Brasil.  Nesse tocante, a importância de alternativas de 
tratamento de água para a disponibilidade de água potável em 
comunidades rurais é extensa. E por meio da Agenda 2030, 
principalmente o ODS 6, que se pauta em uma ideia justa de 
que todos e todas tenham acesso a água potável, estudos como 
estes são fundamentais para o cumprimento desses objetivos. 
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Palavras-chave: Água potável. Agenda 2030. Tratamento de 

água.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As cidades são o berço da civilização: centro de cultura, 

comércio e progresso; aglomerado de oportunidades e moradia 

de 70% da população mundial até 2050 (ONU, 2019). À medida 

que o século 21 avança, as áreas metropolitanas vão sustentar 

o impacto das megatendências globais, como as mudanças 

climáticas, a exaustão de recursos naturais, o crescimento 

populacional, a desigualdade de renda, as migrações e as 

desigualdades em saúde e educação. 

As mudanças registradas entre os países desenvolvidos 

e os em desenvolvimento impactam e evidenciam que a crise 

mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às 

desigualdades sociais. 

A escassez de água no mundo é agravada em virtude da 

desigualdade social e da falta de manejo e usos mais 

sustentáveis dos recursos naturais. De acordo com os números 

apresentados pela Organização das Nações Unidas – ONU em 

2019, percebe-se que controlar o uso da água significa possuir 

autoridade. 

O primeiro sistema municipal contemporâneo de esgoto 

sanitário a usar água para a descarga de dejetos foi construído 

em 1844 em Hamburgo, na Alemanha (BOOKMAN, 2019). Até 

então, cisternas representavam o sistema mais comum na 

coleta de esgoto urbano. Com o desenvolvimento da 

infraestrutura urbana de saúde pública, os projetos de sistemas 

de tratamento de água, esgoto e água pluvial coevoluíram, com 

os avanços numa esfera embasando as outras. No fim da 

década de 1880, acredita-se que os sistemas urbanos de 
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melhor custo/benefício eram aqueles que coletavam água da 

chuva e esgoto e os combinavam em uma mesma tubulação, 

poupando o custo de encanamentos múltiplos (BOOKMAN, 

2019). 

Uma realidade mundial conturbada é o impacto na saúde 

da população do uso de água contaminada. Bilhões de pessoas 

pobres ainda enfrentam o desafio diário de acessar fontes de 

água potável: passam inúmeras horas na fila ou caminham 

longas distâncias. Doenças causadas por água sem tratamento 

adequado e falta de saneamento básico matam mais pessoas 

a cada ano do que todas as formas de violência, incluindo a 

guerra, tornando este um dos problemas de saúde mais 

urgentes do mundo(OXFAM, 2020). 

Em 2010, a Organização das Nações Unidas 

reconheceu o direito à água limpa e segura como um direito 

humano essencial para se viver e poder exercer todos os 

demais direitos (UNW-DPAC,2021). 

A agenda 2030 é um compromisso global constituído de  

metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas 

governos, instituições, dentre outras, a atingir o 

desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Nessa agenda, 

contêm-se 17 objetivos específicos que foram estabelecidos e 

que são conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). O Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável de número 6 , a ODS 6, por exemplo, diz respeito 

a garantir a água potável, bem como os serviços e gestão de 

saneamento de forma geral, a todos, contribuindo para 

melhorar a qualidade e a gestão dos recursos hídricos, 

mantendo-se a qualidade dos mesmos (BRASIL, 2021).   

A falta de água na zona rural é uma situação recorrente 

devido a precaridedade no serviço de saneamento básico. Uma 

das maiores dificuldades em levar o abastecimento, ou seja, a 
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oferta de água potável às zonas rurais é o custo, principalmente 

pela distância e escassez de recursos nesses locais (BRK 

AMBIENTAL, 2020).  

A titulo de de esclarecimento, temos que água potável de 

acordo com a Portaria n° 888 do Ministério da Saúde, de 4 de 

maio de 2021, é definida como “água que atenda ao padrão de 

potabilidade e que não ofereça riscos à saúde (BRASIL, 2021).”  

Quando se fala em abastecimento de água nas áreas 

rurais, menos de 30% das residências estão conectadas à 

alguma rede. A maior parte do fornecimento de água potável é 

obtida a partir de poços e das nascente de rios (BRK 

AMBIENTAL, 2020). 

Nesse sentido, a fim de prover informações sobre 

tecnologias de tratamento de água  acessíveis a comunidades 

rurais para que possam ter um maior acesso a água potável, 

muitos estudos para a implementação de novas tecnologias são 

aprimorados. Este trabalho tem por objetivo, por meio de um 

levantamento bibliográfico, mostrar a importância de estudos e 

investimentos relacionados ao tratamento de água em 

comunidades rurais/isoladas de modo a contribuir para o 

cumprimento da ODS 6 da Agenda 2030.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia adotada foi a revisão integrativa que 

combina dados da literatura teoríca e empírica, além de 

incorporar um vasto leque de propósitos: definição de 

conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular (PAIVA et al., 

2016). Tendo como amostra, uma pesquisa quali/quantitativa 

teórica através das plataformas CAPES PERIÓDICOS, SciELO, 
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dados de órgãos governamentais e uso de leis que prescrevem 

as normas de funcionalidade dos pontos abordados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Agenda 2030 e seus objetivos 

 

A agenda 2030 afirma que, para pôr o mundo em um 

caminho sustentável é preciso tomar medidas ousadas e 

transformadoras. Os ODS, por sua vez, constituem uma 

ambiciosa lista de metas a serem cumpridas até 2030 e surge 

como uma proposta de alternativa ao modelo excludente em 

vigor, desejando trazer a justiça social, e outros aspectos 

importantes quanto aos seus objetivos, seus interesses e 

afinidades políticas. Além disso, apresenta as faces do 

desenvolvimento sustentável que são os aspectos econômicos, 

sociais, ambientais e seus critérios de transversalidade e 

transdisciplinaridade (ZEIFERT, 2020). 

De acordo com Filho (2018), a Agenda 2030 é fruto do 

trabalho conjunto de governos e sociedade civil de todo o 

mundo para criar um novo modelo global que possa acabar com 

a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, 

proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. 

A agenda consiste em 17 objetivos e 169 metas de âmbito 

global, com horizonte para 2030. Dentre as resoluções, a ONU 

expressa sobre o setor de Saneamento na ODS 6: “assegurar 

a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todas e todos”. No entanto, de acordo com Borelli (2020), 

as condições e projeções no Brasil, indicam grandes 

dificuldades para se atingir este objetivo.  

A preocupação com a qualidade da água usada para 

consumo humano, deriva certamente da expansão 



DESAFIOS NO CUMPRIMENTO DO ODS 6 PARA COMUNIDADES RURAIS 

529 
 

demográfica. No sentido de que, o principal dano a saúde é 

movido pelos dejetos e resíduos produzidos pela população 

(MARIOSA et al., 2020). Desse modo, políticas públicas são 

fundamentais para estratégias que visam manter a qualidade 

dos mananciais, sejam superficiais ou subterrâneos. Além 

disso, as atitudes da população precisam estar pautadas na 

necessidade de fato, visto que o consumismo resulta em mais 

resíduos e estes podem contribuir significativamente para a 

deterioração da qualidade dos mananciais de abastecimento de 

água. 

No semiárido brasileiro, que é uma região seca, onde as 

chuvas são irregulares e muitas vezes escassas, é fundamental 

a preocupação com o uso racional e com a preservação da 

água. 

Quando está chovendo, por exemplo, não se atenta para 

o significado do que está acontecendo e não se percebe que, 

por muito tempo, aquela chuva pode ser a única fonte de água. 

Todos os seres vivos , bem como plantas e animais, 

necessitam de uma quantidade mínima de água para 

sobreviver. 

Quarenta e cinco litros de água por dia, por exemplo, é o 

que uma vaca precisa beber. Uma pessoa adulta gasta, para 

beber, escovar os dentes e lavar o rosto, no mínimo, cinco litros 

diários. Um cálculo um pouco mais generoso, que inclui 

também o banho, eleva para 14 litros a necessidade diária. Já 

o milho precisa, para sua produção, de pelo menos 600 

milímetros de chuva em um período de 100 dias (EMBRAPA, 

2006). 

Os africanos, por exemplo, ora enfrentam fortes secas, 

ora se deparam com avultadas enchentes. Nessa região, de 

acordo com a ONU (2018), 23% das mortes estão ligadas ao 

meio ambiente. Esse valor é o mais alto per capita para 
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qualquer região do mundo. Dentro desse percentual, está 

inserido os problemas relacionados ao acesso à água potável, 

fator esse que atormenta a população. Acontece que, 

principalmente nas cidades da África subsaariana, cuja 

população aumenta 24 milhões de pessoas todos os anos, não 

são capazes de enfrentar tamanho crescimento. A urbanização 

dificulta a implantação de redes de distribuição de água potável 

(THE AGILITY EFFECT, 2020). 

Diferentemente do que muitos pensam, a água não é um 

bem natural infinito, não há como se medir a garantia de 

abastecimento a longas datas. De fato, o  ciclo hidrológico 

ocorre; porém, devido às grandes poluições que surgem, sejam 

atmosféricas, no solo, ou nos própios mananciais, essas 

comprometem o aspecto quantitativo e qualitativo da água, 

causando consequências. 

Existem dois tipos de solução para o abastecimento de 

água: a solução coletiva e a solução individual.  

A solução coletiva aplica-se em áreas urbanas e rurais 

com população mais concentrada e com os custos de 

implantação divididos entre os usuários.  Já a solução 

individual, aplica-se, normalmemte, em áreas rurais de 

população dispersa. Nesse caso, as soluções, referem-se 

exclusivamente ao domicílio, assim como os respectivos custos 

(PEIXOTO, 2016). 

Dentre dos inúmeros desafios na busca da água potável 

ou da melhoria na qualidade da água tem-se a integração das 

mudanças climáticas na água e no saneamento e de estratégias 

de segurança hídrica, mitigação de risco e resiliência climática 

em todos os projetos e atividades de água e saneamento, além 

de desenvolver e propagar as melhores práticas tiradas das 

lições aprendidas (positivas e negativas) na adaptação e 
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resiliência do clima relacionadas à água (BRK AMBIENTAL, 

2020). 

Tanto as áreas rurais como as remotas são consideradas 

locais em que a base socioeconômica das comunidades é 

deficiente; existem grandes distâncias entre os centros, 

tornando o acesso difícil e caro, prejudicando o 

desenvolvimento e a sustentabilidade da infraestrutura. O 

aumento no custo de vida tem um impacto significativo sobre os 

transportes e os serviços públicos (EOS CONSULTORES, 

2019). 

A maioria dos problemas sanitários que afetam a 

população mundial estão intrinsicamente relacionados com 

meio ambiente. Um exemplo disso é a diarréia que, com mais 

de 4 bilhões de casos por ano, é a doença que mais aflige a 

humanidade (FUNASA, 2004). Dentre as causas dessa doença, 

destacam-se as condições inadequadas de saneamento. 

No Brasil, as doenças resultantes da falta ou 

inadequação de saneamento, especialmente em áreas pobres, 

têm agravado o quadro epidemiológico. Males como cólera, 

tifoide e diarreia são exemplos disso (OXFAM, 2020). 

Um Sistema de Abastecimento de Água pode ser 

concebido e projetado para atender a pequenos povoados ou a 

grandes cidades, variando nas características e no porte de 

suas instalações. Caracteriza-se pela retirada da água da 

natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os 

aglomerados humanos e fornecimento à população em 

quantidade compatível com suas necessidades (COSTA, S. S.; 

OLIVEIRA, J. C; MEIRA, R. C. S., 2017). 

Diante desse contexto, longos são os desafios para que 

a agenda 2030 venha de fato a se cumprir, visto que, muitos 

são os problemas a serem corrigidos. Fato é que esses 

objetivos não devem serem vistos de forma pontual e 
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específica, pois tudo está muito interconectado. Questões de 

saúde estão relacionados ao saneamento e à infraestrutura. E 

muitos outros são os exemplos dessa conexão. 

 

Abastecimento de água em comunidades isoladas/rurais 

 

Trazer à tona a ideia do abastecimento de água em 

comunidades isoladas/rurais tem se mostrado como uma pauta 

válida e necessária, levando em consideração o fato de que 

muitos são os fatores que englobam tal fornecimento. É sabido 

que boa parte da população brasileira vive em áreas rurais. De 

acordo com os dados da (PNAD) Pesquisa Nacional por 

amostra de domicílios, no ano de 2015, 15,28% dos brasileiros 

viviam em áreas rurais (IBGE, 2021). Esses indivíduos acabam 

por sofrer com diversos percalços no que diz respeito ao acesso 

a infraestruturas, abrangendo a falta de saneamento básico. De 

uma forma geral, 35 milhões de pessoas não são atendidas 

com o abastecimento de água tratada, de acordo com dados 

extraídos do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto da 

Secretaria Nacional, do Ministério de Desenvolvimento 

Regional (IBGE, 2021). 

Além disso, vale ressaltar também o fato de que boa 

parte das residências presentes nessas localidades não 

apresentam conexão a uma rede que possa vir a fornecer água 

tratada, fornecimento esse que, na maioria das vezes, é 

efetivado a partir da nascente de rios e/ou poços. Segundo o 

Plano Nacional de Saneamento Básico (2013), o atendimento 

adequado de acesso ao abastecimento de água elencaria 

fatores como: fornecimento de água potável por rede de 

distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização 

interna, em qualquer caso sem intermitências (paralisações ou 

interrupções). 
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No que diz respeito ao esgotamento sanitário, a 

conjuntura se mostra ainda mais crítica, uma vez que segundo 

dados extraídos do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 

da Secretaria Nacional, do Ministério de Desenvolvimento 

Regional (2019) cerca de 46,8% da população brasileira não 

possui acesso à coleta de esgoto sanitário (SNIS, 2019). Parte 

da população acaba por utilizar a fossa, seja ela séptica ou 

rudimentar. No entanto, há também uma parcela da população 

cujo esgoto sanitário é lançado sem nenhum tipo de tratamento 

em valas, rios, lagos ou mares, comprometendo a qualidade 

dessas fontes naturais. 

Existem inúmeros fatores que acabam dificultando o 

acesso à água tratada no meio rural. A desigualdade social 

mostra-se como um dos coeficientes mais expressivos nesse 

contexto, uma vez que cerca de metade da população brasileira 

vive em situação de extrema pobreza, o que está intimamente 

ligado à dificuldade no acesso aos serviços de saneamento 

básico. Esse tipo de arbitrariedade é gritante em países 

emergentes, como o Brasil. Nesse contexto, é válido lembrar 

também o alto custo para que se estabeleça esse tipo de 

sistema, assim, pode-se elencar aspectos como a distância das 

infraestruturas de tratamento e a escassez de recursos 

naturais disponíveis.  

Outrossim, é pertinente também ressaltar sobre as 

moradias irregulares, visto que sem o processo de 

regularização fundiária, os loteamentos ficam impedidos, pela 

legislação, de receber a prestação de serviços públicos. 

Consoante a isso, é importante que sejam abordados os 

fatores que mostram-se inerentes ao aspecto que diz respeito 

à potabilidade da água (a fim de apresentar posteriormente 

formas para se obter água potável em comunidades rurais), 

https://blog.brkambiental.com.br/recursos-naturais/
https://blog.brkambiental.com.br/recursos-naturais/
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como turbidez, cor aparente, microrganismos presentes, cloro 

livre e potencial hidrogeniônico (pH).  

Segundo Facalde et al. (2017) a turbidez é um parâmetro 

considerável das condições adequadas para consumo de água, 

uma vez que mede a propriedade óptica de absorção e reflexão 

da luz. É tida como uma característica que pode ser avaliada a 

partir da quantidade de partículas em suspensão, que 

influenciam na propagação de luz pela água. Logo, turbidez 

compreende-se na redução da transparência de água devido à 

presença de materiais sólidos flutuando. E é um parâmetro que 

faz parte do monitoramento microbiológico da água (BRASIL, 

2021). Logo, está intrinsicamente relacionado a manter a 

potabilidade da água. 

No que diz respeito à cor, quando a água apresenta 

alguma coloração significa que isso decorre da existência de 

substâncias dissolvidas no líquido, dado que a água potável 

deve ser incolor a olho nu. Se a água passa a possuir alguma 

coloração, quer dizer que existe grande quantidade de algum 

elemento, como manganês ou ferro, por exemplo. Aspectos 

como esse nem sempre expressam a ideia de que a água não 

está potável (ROSA et al., 2021). 

A presença de microrganismos na água não é vista de 

imediato como um risco à saúde, já que existem alguns que 

estão naturalmente presentes, como também é o caso do solo 

entanto, podem ser tidos como sinais de que não haja 

potabilidade naquela água (ROSA et al., 2021). 

O cloro é adicionado à água nas estações de tratamento, 

em quantidades seguras para consumo humano, e sua 

presença acaba sendo indício de que a água passou pelos 

processos de desinfecção e está apropriada para ser distribuída 

para a população (ROSA et al., 2021). 
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O cloro atua oxidando a matéria orgânica procedente dos 

mananciais e que possam, de alguma forma, aparecer na rede 

de distribuição.  Ele acaba por eliminar ou impedir que 

protozoários causadores de doenças, bactérias e vírus possam 

surgir e se multiplicar durante o percurso da estação de 

tratamento até as residências (ROSA et al., 2021). Por isso, o 

processo de desinfecção da água é fundamental para garantir 

sua potabilidade no tratamento, bem como, no percurso até o 

consumo.  

O pH, mede a concentração de ions H+ em uma solução. 

Essa propriedade indica que a água está ácida (pH baixo), 

neutra (pH=7,0) ou alcalina (pH alto). 

 

Alternativas de tratamento de água para comunidades 

rurais 

 

Neves et al., (2016) propuseram o uso da radiação solar 

para o tratamento de água em comunidades rurais a partir de 

um protótipo de baixo custo para melhorar a qualidade das 

águas subterrâneas.  O protótipo é constituído por um garrafão 

de 20L, uma placa de zinco e uma mangueira flexível cristal. O 

estudo foi desenvolvido no município de Araruna, na Paraíba. 

Os resultados obtidos consistiram em um sistema que possuía 

forte indicativo de viabilidade para a área de estudo. Isso devido 

à eficácia na remoção de microrganismos. 

Já Santos et al. (2019), sugeriram a combinação da 

semente de Moringa Oleífera para o tratamento de água na 

comunidade rural de Capela Branca, em Bela Vista de 

Minas/MG. O objetivo principal do trabalho consistiu em 

encontrar a dose ideal do pó da semente de Moringa Oleífera 

que fosse eficiente na remoção de turbidez da água. Puderam 

concluir para o sistema testado, que essa alternativa para 
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atender aos padrões de turbidez precisa de estudos e 

adequação em cada tipo de região que não possua o serviço de 

saneamento, pois doses maiores ou menores do pó não atuam 

com eficiência de remoção da turbidez da água. Além disso, 

depende também do percetual de turbidez in natura, que é 

diferente para cada tipo de manancial. 

Gomes et al. (2017) propuseram o tratamento de águas 

domiciliares a partir de filtros de cerâmica microporosa e carvão 

ativado e constataram eficiência na remoção na maioria das 

variáveis de qualidade de água avaliadas, como turbidez, cor, 

ferro e etc. No entanto, essa eficiência não se deu de maneira 

tão eficaz ao ponto de ultrapassar os padrões de potabilidade. 

Completou-se que o filtro de barro também se mostra como uma 

alternativa viável para o aumento na qualidade de água a ser 

consumida, e a utilização do carvão ativado em seu interior 

pode vir a potencializar essa ação. Todavia, há a necessidade 

de um monitoramento das variáveis de potabilidade da água em 

escala temporal para que seja identificada a vida útil do 

elemento filtrante.  

Araujo (2019) realizou um estudo sobre os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos de três bairros da cidade de 

Corrente, localizada no Piauí. Foram coletadas duas amostras 

de água em cada bairro, uma no período chuvoso outra no seco, 

sendo uma na torneira e outra no filtro de barro. Foram 

analisados os seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, nitrito, 

nitrato, turbidez, pH, fósforo total, temperatura, coliformes totais 

e termotolerantes.  

Os filtros de barro são comumentes utilizados em 

comunidades isoladas/rurais, visto que o seu custo é baixo e 

propõe eficiência no seu objetivo. Nesse estudo, o autor pode 

confirmar que o filtro de barro possui boa eficiência no 

tratamento de água. No entanto, constatou que o parâmetro 
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coliformes totais foi o que teve maior presença, principalmente 

no bairro que usa água de poços artesianos, que não possui 

tratamento adequado para o consumo humano. Dessa forma, 

teria que ocorrer o processo de desinfecção por meio do 

hipoclorito para eliminação desses microrganismos. E para os 

filtros de barro, a lavagem e a troca das velas foram 

recomendadas. 

Sousa et al. (2018) apontaram uma significativa 

eficiência no que diz respeito a reajuste de pH e remoção de 

ferro através da reutilização de filtros compostos de tiras de 

pneu, endocarpo do coco e caroço de açaí. O objetivo principal 

do trabalho consistia na remoção de ferro em  águas 

subterrâneas de abastecimento público, porém, como já 

mencionado, muitas comunidades rurais utilizam da água de 

poços para sua ingestão. Devido a isso, esse estudo proposto 

pelos autores pode ser adaptado para auxiliar a alcançar a 

potabilidade da água em comunidades rurais. Concluiu-se que 

alguns parâmetros como cor, condutividade elétrica, sólidos 

totais dissolvidos e turbidez apresentaram resultados que não 

estavam de acordo com a portaria, sugerindo estudos para 

adequação de outros meios filtrantes para se alcançar o 

objetivo da potabilidade.  

Montes (2020), por exemplo, utilizou os resíduos da 

mineração de caulim (a fim de evitar os inúmeros impactos 

ambientais que podem ser causados), como meio filtrante para 

filtros, em substituição aos meios mais comuns como areia, 

carvão ativado, seixos, dentre outros. Dessa maneira, a autora 

estudou a viabilidade e a eficiência do resíduos em questão, 

podendo concluir que os parâmetros físico-quimicos 

monitorados (cor, turbidez e pH) apresentaram resultados que 

atenderam à legislação em vigor na época.  
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Freitas (2017) teve como objetivo aperfeiçoar o filtro lento 

em escala domiciliar (FLD), de modo a levar em consideração 

a realidade da comunidade isolada com o uso conjunto de pré-

tratamento e pós-tratamento acessíveis. Os FLDs foram 

erguidos em estrutura de PVC, utilizando-se areias da 

construção civil como materiais filtrantes e manta de fácil 

acesso. Além disso, estudou o desempenho de cactos Opuntia 

fícus indica e Opuntia cochenillifera como coagulantes naturais 

em laboratório. Mostrou diferentes condições para que os 

parâmetros pudessem ser atendidos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, observa-se que há uma dificuldade 

das comunidades rurais em ter acesso de maneira efetiva à 

água de qualidade para. Nesse tocante, a importância de 

alternativas de tratamento de água para a disponibilidade de 

água potável em comunidades rurais é vasta.  

A Agenda 2030, principalmente o ODS 6, alimenta uma 

ideia justa de que todos e todas tenham acesso à água potável. 

Mas, diante do exposto neste artigo, a dificuldade em cumprir 

essas metas nessas comunidades até o ano de 2030 é imensa.  

Porém, as pesquisas em tecnologias inovadoras e de 

aprorimoramento em tratamento alternativo de água se 

apresentam como um caminho para se cumprir tais metas. É 

sabido que os desafios a serem enfrentados são grandes, já se 

tem conhecimento, diante disso, para o cumprimento dos 

objetivos da agenda 2030 e as soluções para todos os 

problemas aqui apresentados, devem ser tratados de forma 

interligada e indivisível.  

Além disso, as alternativas apresentadas aqui neste 

trabalho podem se relacionar e ser aprimoradas para auxiliar 
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em um maior acesso à água potável. Desse modo, podendo vir 

a contribuir para que os indivíduos inseridos em comunidades 

isoladas/rurais possam ter acesso de forma eficaz e eficiente a 

um direito fundamental. Logo, esse acesso à água de qualidade 

adequada ao consumo humano insere-se nesse contexto como 

uma possibilidade de acesso aos mínimos preceitos de 

cidadania, já que sua execução é colocada em pauta como uma 

linha tênue entre o eixo social e o poder político. 
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RESUMO: Este trabalho tem como proposta, analisar e propor 
ação interventiva local, tomando como referência analítica a 
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, referenciado 
no documento:“Transformando nosso mundo que  elegeu os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,  que visam orientar 
as lideranças governamentais na gestão de países e cidades. 
O ponto de investigação para as proposições será ODS 11 - 
que objetiva tornar cidades e assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis - seus 
indicadores e a operacionalização de práticas sustentáveis, 
alinhadas à responsabilidade social. Acreditamos  que seja um 
caminho na construção de parâmetros para as políticas 
públicas sustentáveis, voltadas ao desenvolvimento urbano e 
ao enfrentamento dos problemas das cidades. A proposta de 
intervenção foi  alicerçada  em revisão bibliográfica,documental, 
e trabalho de campo, fundamentou-se metodologicamente no 
Planejamento Estratégico Situacional - PES, desenvolvido por 
Carlos Matus, que será demonstrado através do estudo de 
caso, objetivando  apresentar sua aplicabilidade prática  diante 
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das necessidades de uma comunidade localizada na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, que garantiu elencar os principais “nós 
críticos” relacionados ao contexto socioambienta e estabelecer 
prioridades para a construção de propostas sustentáveis em 
resposta às deficiências estruturais de espaços públicos de 
esporte e lazer e do descarte irregular de resíduos 
sólidos.Palavras-chave: Agenda 2030. Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 11 - ODS 11. Cidade Sustentável 
INTRODUÇÃO 

          Este estudo tem como objetivo apresentar e analisar uma 

ação de intervenção local, tomando como referência analítica a 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável lançada após 

um longo período de discussão pelas Nações Unidas com 

governantes. A partir do documento intitulado: “Transformando 

nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável”, a Agenda 2030 apresenta um plano de ação para 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a 

serem alcançados até 2030: 

1. Erradicação da Pobreza; 2. Acabar com a fome, alcançando 

a segurança alimentar e melhorando a nutrição e promovendo 

uma agricultura sustentável; 3. Garantir uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos; 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas; 6. Garantir a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e do saneamento para todos; 

7. Garantir acesso confiável, sustentável, moderno e acessível 

à energia para todos; 8. Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 

e trabalho decente para todos; 9. Construir infraestrutura 
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resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação; 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre 

os países; 11. Orar por cidades e assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12. Assegurar 

padrões sustentáveis de produção e consumo; 13. Tomar 

medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e 

seus impactos; 14. Conservar e usar de forma sustentável os 

oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável;15. Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, administrar florestas 

de forma sustentável, combater a desertificação, interromper e 

reverter a degradação da terra e interromper a perda de 

biodiversidade;16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça 

para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis; 17. Fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2014).  

Nesse sentido, tomamos como ponto de investigação para este 

estudo os indicadores relativos aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável nº 11 (ODS11) e sua inter-

relação entre o desenvolvimento urbano, o meio ambiente e a 

participação dos atores sociais locais, tendo como locus de 

pesquisa um sub- bairro da zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, denominado Murundu, localizado no bairro do Padre 

Miguel. Segundo dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, essa 

região faz parte da XVII Região Administrativa / Bangu e 

compreende os bairros de Bangu, Gericinó, Padre Miguel, 

Senador Camará e Vila Kennedy, área de planejamento 5 

(AP5). Além disso, de acordo com o site oficial da prefeitura, a 
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comunidade Murundu é uma sub-bairro ocalizado  ao longo das 

ruas Murundu e Olímpia Esteves. Originalmente denominado 

Jardim Áurea, que passou a ser popularmente conhecido pelo 

nome, devido ao Cemitério Murundu. 

          Embora muitos investimentos tenham sido feitos na zona 

oeste nos últimos dez anos, devido aos eventos esportivos 

sediados na cidade do Rio de Janeiro, tais como: Jornada  

Mundial da Juventude 2013,  Copa do Mundo de 2014,  Jogos 

Olímpicos de 2016.   Efetivamente não tem sido potencializado 

o desenvolvimento social dessa região , que, historicamente, 

desde sua formação, é marcada pela desigualdade social, 

como é o caso da Comunidade Murundu. Assim, considera-se 

relevante  realizar um   planejamento que possibilite articular  a 

participação da população residentes e os poderes constituídos 

alindado as as proposições da Agenda 2030 e seus ODS 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 Neste sentido, nossa opção metodológica, teve como 

referência a pesquisa qualitativa de cunho descritivo, que foi 

realizada através do método de estudo de caso, que nos 

oportunizou explicar, explorar  e descrever fenômenos 

existentes na realidade local.   

          Segundo Gil (1999) o estudo de caso  nos permite 

aprofundar  a pesquisa sobre em diferentes sujeitos,  que 

podem ser: um indivíduo, uma organização, um grupo ou um 

fenômeno nas mais diversas áreas do conhecimento. Isto 

porque, deve ser preservada as singularidades do objeto a ser 

estudado, mesmo que ele se entrelace com o contexto em que 

está inserido; e ainda permite  explicações das variáveis em 

situações ainda que complexas. Sendo assim, utilizamos o 
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método a fim de delinear os fenômenos e os impactos da 

urbanização desordenada na Comunidade do Murundu,, 

considerando suas principais características e especificidades, 

desde a formação da comunidade até  o contexto social atual, 

visto que as informações obtidas fundamentaram as ações da 

proposta de intervenção pautada no ODS 11.. 

 E por fim, objetivando construir a proposta de 

intervenção foram utilizadas algumas ferramentas da 

metodologia de Planejamento Estratégico Situacional, criada 

pelo chileno Carlos Matus na década de 70, por considerarmos 

ser uma forma de emitir uma crítica aos métodos de 

planejamento tradicional, trazendo novas formas de efetivar 

ações sustentáveis. Consideramos a escolha essencial para 

fundamentar o estudo de caso considerando que  o teórico 

levou em conta para  elaborar a metodologia, os seguntes 

pontos; 

O Planejamento Estratégico Situacional de 
Carlos Matus surgiu da reflexão sobre a 
necessidade de aumentar a capacidade de 
governar. Ele concebeu o planejamento como 
um processo dinâmico e contínuo que 
precede e preside a ação, e que envolve 
aprendizagem-correção-aprendizagem. Sua 
contribuição consistiu em elaborar um método 
de planejamento em que ação, situação e ator 
social formam um todo complexo, centrado 
em problemas e em operações que deverão 
ser efetuadas para saná-los (MATUS, 1993). 

         Sendo assim, Matus (1993) toma como ponto de partida 

“a noção de situação, entendida como um conjunto de 

problemas identificados, descritos e analisados na perspectiva 

de um determinado ator social. Problema é definido por esse 
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autor como algo considerado fora dos padrões de normalidade 

para um ator social”.  

         Neste sentido a proposta de estudo de caso, foi apoida na 

metodologia proposta por Matus (1993), por considerarmos que 

a efetividade das ações propostas irão ocorrer a partir  não 

apenas da decisão de gestores públicos, mas também da 

reação da comunidade estudada, o que em muito contribuirá 

para o envolvimento dos sujeitos protagonistas do processo. 

   Vale dizer que, embora estejamos em um momento 

pandêmico desde março de 2020, o desenvolvimento das 

etapas deste estudo não foi afetado. Tanto o levantamento de 

dados bibliográficos e documentais quanto a pesquisa de 

campo, pois foram realizados no segundo semestre de 2019, e 

com isso, após o decreto da pandemia do novo Coronavirus 

pelo Governo Brasileiro3, coube ao autor desse texto  a análise 

dos dados coletados anteriormente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fundamentação teórica 

A composição urbanística do Rio de Janeiro e a formação 

da Zona Oeste 

A cidade do Rio de Janeiro, desde a sua fundação em 1º 

de março de 1565, representa um ícone no cenário territorial 

brasileiro. Conhecida por sua topografia diferenciada e suas 

 
3 http://www.institutorio.org.br/sobre_a_zona_oeste O Instituto Rio foi a primeira fundação 

comunitária instalada no Brasil e representa um modelo inovador de atuação social - uma 

referência que abriu as portas à criação de outras fundações comunitárias no país. 

 

http://www.institutorio.org.br/sobre_a_zona_oeste
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belezas naturais, a cidade sempre representou um desafio para 

os projetos governamentais de urbanização.  

A reurbanização foi a porta de entrada na inserção das 

políticas de transformação que visavam a erradicação de várias 

epidemias e novas construções inspiradas em modelos 

franceses de urbanização, a fim de atrair investimentos 

internacionais.   

O fato é que, no final do século XIX e os anos iniciais do 

séc XX, a cidade passou por muitas transformações, refletindo 

os grandes saltos do desenvolvimento tecnológico mundial. No 

Brasil, com o início da república, o fomento às ideias 

modernistas e a difusão do positivismo influenciaram 

diretamente nas transformações urbanísticas e, 

consequentemente nos deslocamentos populacionais.  

O Decreto Municipal n.º 1.185 de 04 de janeiro de 1918, 

determina a organização territorial da cidade do Rio de Janeiro 

em três zonas: urbana, suburbana e rural. Dentro desta nova 

dinâmica de organização espacial, ressalta-se que as pessoas  

acabaram  fixando residência na denominada Zona Oeste, pois 

dentro da lógica fordista,  a escolha foi associada à produção 

do trabalho, bem como das outras possibilidades, que com 

certeza foi mais lucrativa para o poder público e para o  

mercado, do que para população. De acordo com Oliveira 

(2017): 

Outra consequência do decreto foi a 
diminuição drástica do que era denominado 
de rural, pois de 70% do município do Rio de 
Janeiro caiu para 15% da totalidade do 
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território carioca. Com a transformação em a 
maior parte da antiga zona rural em 
suburbana, ocasionando com isso o aumento 
do imposto predial, o valor do mesmo foi 
dobrado e o Estado duplica sua arrecadação 
através da mudança da condição da área, 
permitindo construções de uma forma mais 
extensa, principalmente para fins 
residenciais, o que favoreceu enormemente o 
setor imobiliário (OLIVEIRA,  2017, p.10). 

 
Figura 01 - Planejamento Urbano para o Rio de Janeiro, 

desenvolvido no início do século XX - prevendo novas ruas, 

avenidas e áreas verdes. (imagem extraída de Portal 

Arquitetônico) 

Discussão dos Resultados 

Proposta de intervenção na Comunidade Murundu - RJ 

           A Zona Oeste do Rio de Janeiro, nome usado para 

definir o espaço geográfico ocupado pelas Áreas de 

Planejamento 4 e 5, corresponde a cerca de 60% da área do 

município do Rio de Janeiro. 

https://portalarquitetonico.com.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro/
https://portalarquitetonico.com.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro/
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Figura 02 - Mapa da Zona Oeste destacando o IDH das Áreas 

Geográficas de Atividade e Pólos Industriais. Fonte: Instituto 

do Rio 

         O processo de urbanização e o crescimento desordenado 

desta região podem ser considerados as principais causas dos 

problemas socioambientais enfrentados pela população  desta 

localidade. A falta de investimento em planejamento urbano 

contribuiu para a produção de aglomerados, muitas vezes 

precários, sem saneamento básico, na maioria dos bairros, , 

poucas vagas nas escolas e serviços precários nas áreas de 

saúde e transporte público. 

        O locus escolhido para o desenvolvimento deste plano de 

intervenção, foi o sub-bairro Murundu, localizado no Bairro 

Padre Miguel,  no município do Rio de Janeiro. Inicialmente, de 

acordo com Matus (1993) devem ser definidos os nós críticos 

do cenário em questão, para então propor a  construção de uma 

proposta de intervenção visando mitigar os impactos 

socioambientais da comunidade. 

Nós críticos  

• Pouca ou nenhuma utilização do espaço físico destinado 

ao lazer das crianças. 
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• Problemas de iluminação, acessibilidade e infraestrutura 

em geral em uma quadra poliesportiva. 

•  Resíduos sólidos urbanos depositados irregularmente 

em torno das áreas degradadas de vulnerabilidade do 

cemitério de Murundu 

Causas Possíveis 

• Poucos investimentos públicos em lazer, considerando 

os aspectos mencionados acima em relação à 

percepção da região. 

• Poucos investimentos públicos em lazer, considerando 

também as condições inadequadas para a prática 

esportiva. 

• Pouca ou nenhuma política de conscientização 

ambiental na comunidade. 

• Problemas relacionados à coleta de lixo no bairro. 

         Dada a complexidade do meio urbano e as peculiaridades 

da comunidade em questão apresentadas acima, é de 

fundamental importância ouvir os atores sociais e considerar as 

questões humanas que permeiam as inquietações dos 

moradores identificadas na visita à associação de moradores.  

 

        Três espaços foram selecionados para serem o alvo desta 

proposta de intervenção. O processo de seleção ocorreu da 

seguinte forma: a) Entrevista com o presidente da Associação 

de Moradores; b) Conhecimento e reconhecimento territorial por 

visitação técnica; c) Análise situacional de relevância social. Ao 

longo dessas etapas foi possível observar o nível de impacto 

direto na qualidade de vida da comunidade. 
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Ação 1 - Revitalização da área de recreação 

infantilESPAÇO DE BRINQUEDO INFANTIL 

 
Descrição do Problema: 

• Presença de solo aparente, sem pavimentação; 

• Falta de revestimento das paredes do local; 

• Presença de brinquedos constituídos por ferro, sujeitos às 

intempéries ambientais, apresentando corrosão, oxidação 

e ferrugem; 

• Falta de manutenção e limpeza frequente; 
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• Ausência de cobertura (parcial), causando exposição às 

mudanças e ao clima, impossibilitando o aproveitamento do 

espaço em dias de chuva e com sol muito forte; 

• Iluminação pública ineficiente 

• Ausência de estruturas que promovam a acessibilidade 

na praça; 

• Ausência de projeto paisagístico funcional. 

 

Soluções propostas 

1. Pavimentação do solo com espaço reservado para 

grama sintética e caixa de areia. 

2. Implementação de cobertura parcial, considerando a 

criação de zonas de sol e sombra. 

3. Substituição dos brinquedos por versões confeccionadas 

com materiais sustentáveis como “madeira plástica” 

constituída por resíduos plásticos reciclados não 

classificados de diversos tipos de plásticos e polímeros 

atóxicos, com grande durabilidade e resistência às 

intempéries. Também é adequado o uso de Plástico 

Retomoldado (material que permite a obtenção de 

diferentes formas geométricas) e aplicação de cores, 

considerando as questões relacionadas à ludicidade. 

4. Melhoria da composição da paisagem com a 

implementação do Jardim Sensorial, observando as 

especificidades e dimensões locais, utilizando a parede 

lateral e o fundo. 

Tabela 01 - Ação 1 - Propostas de melhorias para o espaço 

infantil  

Fonte: Elaboração autoral 
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Ação 2 - Melhoria da infraestrutura da quadra poliesportiva 

 

INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL MULTI-ESPORTE 

 
Descrição do Problema: 

• Presença de ruído visual devido a fios emaranhados; 

• Sucateamento estrutural; 

• Falta de cobertura, deixando a quadra exposta à 

entrada de animais e pragas urbanas e climáticas; 

• Corrimãos quebrados; 

• Uso indevido e uso do espaço urbano de lazer; 

• Iluminação pública insuficiente. 

Impacto do problema 

• Risco de acidentes durante a prática esportiva, 

causando possíveis traumas e escoriações; 

• Proliferação de doenças cujos vetores sejam pragas e / 

ou animais urbanos; 



PLANEJAMENTO AMBIENTAL EM UMA COMUNIDADE NA ZONA OESTE DO 
RJ: UM MAPEAMENTO URBANÍSTICO NA PERSPECTIVA DA AGENDA 2030 

(ONU) 

557 
 

• Redução das possibilidades de uso das áreas de lazer 

pela população, por não atenderem amplamente as 

demandas da população devido à falta de manutenção 

do espaço. 

Soluções propostas 

1. Reparação de piso 

2. Revisão das instalações elétricas, acomodação dos 

fios aparentes, instalação de 04 refletores; 

3. Renovação da pintura indicativa para cada modalidade 

esportiva e estruturas metálicas. 

4. Instalação de cobertura; 

5. Construção do painel de grafite. 

Tabela 02 - Ação 2 - Melhoria da infraestrutura da quadra 

poliesportiva Fonte: Elaboração autoral 

 

Ação 3 - Proposta para o problema da destinação irregular 

de resíduos sólidos urbanos 

ELIMINAÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Descrição do Problema: 
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• Descarte irregular de resíduos sólidos. 

Impacto de problemas 

• Acúmulo de resíduos sólidos 

• Proliferação de pragas urbanas 

• Queima de lixo a céu aberto 

• Poluição do ar por lixo queimado 

• Contaminação do lençol freático (longo prazo) 

• Proliferação de doenças e conseqüente contaminação da 

população 

• Concentração de pragas urbanas, especialmente roedores 

• Depreciação do bairro. 

Soluções propostas 

• Campanha de Conscientização Populacional / Educação 

Ambiental 

•  Remoção de lixo 

•  Instituição de coleta seletiva 

• Plantio de árvores ao redor da calçada do cemitério de 

murundu e confecção do muro verde. 

Tabela 03 - Ação 3 - Melhoria do Entorno do cemitério de 

murundu 

 Fonte: Elaboração autoral 

 

          O conjunto de ações propostas pode impactar 

significativamente a região da Comunidade Murundu. Embora 

envolvam a comunidade local e seus atores sociais, não 

excluem a responsabilidade dos órgãos governamentais, mas 

pressupõem o exercício da participação cidadã na busca por 

direitos e melhores condições de vida, por meio da 

responsabilidade socioambiental de todos. Do ponto de vista da 

Engenharia Urbana e Ambiental, as ações aqui propostas 
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representam um olhar multidisciplinar, corroborando a 

preservação dos recursos naturais e a promoção do 

desenvolvimento sustentável nos centros urbanos 

 

 

 

 

Considerações sobre a aplicabilidade e viabilidade da 

proposta de intervenção urbanística na Comunidade do 

Murundu  

Estudos podem cooperar para a elaboração de um 

planejamento de políticas públicas capazes de diminuir os 

impactos no meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da 

população.  

Um ponto observado ao longo desse estudo é que na 

maioria desses espaços não existe infraestrutura básica para o 

pleno desenvolvimento da localidade, é comum a ausência e/ou 

ineficiência das galerias para o escoamento de águas pluviais, 

da rede coletora de esgoto e problemas quanto ao tratamento 

de resíduos sólidos, sendo o problema do lixo um dos maiores 

desafios para a vida nas periferias e nos grandes centros 

urbanos.  

A falta de vegetação em áreas verdes e espaços públicos 

destinados ao lazer e a recreação, também foi evidenciada ao 

longo da pesquisa, um problema de urbanístico que interfere 

diretamente na qualidade ambiental dos espaços de 

convivência e no estilo de vida da população. 

A relação entre gestão de situações-problema e 

estratégia de ação precisou ser estabelecida para houvesse 
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compreensão por parte do autor da realidade local, mão 

somente ao que tange aos problemas, mas, sobretudo, para 

uma melhor compreensão e escolha das estratégias a serem 

traçadas e da definição de pequenas metas para o 

desenvolvimento de um planejamento voltado de fato para o 

desenvolvimento humano a partir do potencial criativo. 

Outro ponto a ser destacado é que mesmo, em forma de 

proposta, o debate possibilitou a ampliação da percepção sobre 

as condições de habitabilidade na região na comunidade do 

Murundu e contribuiu positivamente como a compreensão 

sobre a necessidade de melhoria da qualidade de vida, assim 

como a mudança nos comportamentos sociais que reforçam a 

manutenção das desigualdades e desrespeito ao meio 

ambiente.  

Outro ponto de extrema relevância é o tratamento do 

problema do lixo na calçada ao redor do Cemitério do Murundu, 

ocasionado não apenas pela infrequência na coleta, como 

também pelo descarte irregular de resíduos sólidos, tanto por 

moradores quanto por carroceiros.  

 

CONCLUSÕES 

 

A promoção dos centros urbanos em espaços inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis, como propõe o ODS 11 e a 

proposta da Engenharia Urbana e Ambiental, tem sido, ao longo 

dos últimos anos, uma questão amplamente debatida, mas 

ainda longe de ser alcançada.  
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De acordo com dados divulgados pela Agência Brasil4, 

atualmente 87% da população brasileira vive em centros 

urbanos, quase sempre, impulsionada por aspectos 

socioeconômicos.  

 Ao longo da elaboração, pesquisa e escrita desse 

trabalho acadêmico, foi possível observar a necessidade do 

reconhecimento da importância e a  aproximação dessa 

temática com a grande massa populacional das zonas 

periféricas das cidades.  

É perceptível que o mundo contemporâneo vem 

passando por inúmeras e intensas transformações, resultado 

de uma série de crises que exigem um reposicionamento de 

todos. Como salienta Sen (2010), o desenvolvimento social, 

além de abrir a esfera pública para o debate, possui um papel 

constitutivo na própria definição do que são as necessidades 

das pessoas e das capacidades a serem valorizadas na 

sociedade.  

Nesse contexto, a Engenharia Urbana e Ambiental e todo 

o seu cabedal de saberes técnicos encontra-se cada vez mais 

envolta em uma necessidade de renovação, em virtude da 

abrangência de suas atividades estarem diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento das cidades e, 

consequentemente, do desenvolvimento social e humano.  

A sustentabilidade se associa, cada vez mais, à 

capacidade de inovação, logo, gestores têm que estar atentos 

ao presente e ao futuro: se hoje é preciso atender às 

necessidades das partes envolvidas nos empreendimentos, é 

 
4 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/nova-proposta-de-
classificacao-territorial-do-ibge-ve-o-br 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/nova-proposta-de-classificacao-territorial-do-ibge-ve-o-br
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/nova-proposta-de-classificacao-territorial-do-ibge-ve-o-br
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igualmente fundamental mapear e pesquisar novas práticas 

gerenciais, produtos e serviços, para se antecipar às 

necessidades do mercado de amanhã, de forma que não 

degradem o meio ambiente, promovam a inclusão social e 

participem do desenvolvimento da comunidade de que fazem 

parte.  

A sustentabilidade sob a dimensão ecológica também foi 

destaque em diversas propostas. É indiscutível que a gestão 

ambiental nas últimas décadas tem sido o grande foco de 

gestores, pesquisadores e empreendedores. O potencial 

competitivo, ligado à responsabilidade socioambiental, constitui 

uma crescente preocupação das organizações, mediada 

principalmente pelo poder regulatório. 

Pode-se afirmar que, apesar de estarem contidas no 

Plano Estratégico do Rio, as ações ainda não atendem 

efetivamente aquela comunidade e demonstram compor um 

cenário desafiador por diversos motivos, dentre eles a ausência 

de estratégias de formação em educação ambiental da 

comunidade local.  

No percurso de construção das propostas foram 

utilizadas ferramentas operacionais, tanto do campo da 

Engenharia Urbana e Ambiental, quanto de outras áreas de 

conhecimento, tornando esse estudo multidisciplinar e aplicável 

em diferentes contextos. A elaboração técnica da proposta de 

intervenção urbanística apresentada tomou como ponto de 

partida uma problemática real de uma localidade, o alinhamento 

e aplicação dos conhecimentos específicos às necessidades 

locais, considerando o diálogo com o Plano Estratégico do Rio 

(2017 - 2020) nas ações voltadas para a AP 5 e a relação com 

o ODS 11.  
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Na estruturação das ações, foi considerado o 

desenvolvimento da capacidade de autogerência por parte 

comunidade, com vistas ao fortalecimento e a manutenção das 

intervenções realizadas em cada um dos espaços, acreditando 

na premissa de que a inserção da comunidade local nas ações 

educativas pode corroborar, futuramente, com a mudança de 

comportamento e tomada de decisão, tanto da população atual, 

quanto das gerações futuras.  
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RESUMO: As questões ambientais, principalmente no Brasil, 
são pouco difundidas e debatidas no âmbito da sociedade, 
mesmo sendo visível a iminente diminuição e escassez dos 
recursos naturais, principalmente a água. O desenvolvimento 
desordenado urbano/populacional e o crescimento de 
atividades industriais associados a elevadas taxas de 
desperdício, eleveram consideralvemente o consumo dos 
recursos hídricos. Existem várias legislações pertinentes sobre 
o assunto, a exemplo da Lei das Águas que regra o uso dos 
recursos hídricos. O objetivo deste trabalho foi fazer uma 
discussão sobre as legislações vigentes como ferramentas para 
proteger os recursos hídricos, traçando um paralelo com a 
atualidade, através de uma pesquisa cienciometrica em livros, 
artigos de periódicos científicos e sítios online, sobre a temática. 
Infelizmente há uma falta de afinco para com o bom uso, 
consciente, sustentável deste que, talvez seja, o recurso mais 
precioso que existe. Além da proteção legal, que é bastante 
sólida, é preciso que a população também faça sua parte, torna-
se imperativo que se planeje, execute e evalie os processos de 
educação formal e informal numa rede de apoio multidisciplinar 
para transformação social frente as ações antrópicas com o 
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meio ambiente, só assim podemos esperar para o futuro o que 
foi proposto na Lei das Águas. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Legislação 

Ambiental. Política Ambiental. Qualidade Ambiental. Recursos 

Hídricos 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos recursos essenciais para a qualidade de vida 

da humanidade é a água. Ela possui funções múltiplas, 

servindo de insumo à produção; o que faz dela um recurso 

estratégico para o desenvolvimento econômico, é 

indispensável para a manutenção dos ciclos biológicos, 

geológicos e químicos que mantêm em equilíbrio os 

ecossistemas. A disponibilidade mundial de água é de 97,50%, 

localizadas nos oceanos (águas salgadas), inadequeda para o 

consumo direto e para irrigação. Dos 2,5% de água doce 

existentes, 69% é de difícil acesso, pois encontra-se nas 

regiões polares ou subterrâneas (aquíferos) e 1% em rios, lagos 

e pântanos (água doce) que pode ser considerada para o 

consumo humano (ANA, 2021).  

Devido a sua importância política é sempre um tema 

atual, sendo foco da atenção da população, dos governos nos 

mais diferentes níveis através de seus programas e projetos, 

de órgãos internacionais, da iniciativa privada, dentre outros. 

A água é um bem ambiental que sofre devido a perda de 

qualidade por causa antrópica durante seu ciclo e ainda está 

mal destribuído entre as populações no planeta. Situação que 

tem levado a se falar na “crise da água”, ocasionando vários 

conflitos entre variados povos. Nesse sentido, já recebeu 

prognósticos de que “As guerras do próximo século girarão em 
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torno da água”, tema debatido em vários Fóruns Mundiais 

sobre Água, Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

No Brasil tem-se em torno de 12% da água doce do 

mundo, disponível em rios, porém possui sérios problemas de 

conflitos de água por causa da distribuição irregular no 

território. Na região do semiárido, que representa 10% do 

território brasileiro, os rios são pobres e intermitentes, já na 

região amazônica, encontram-se baixas concentrações 

populacionais e 68% da água superficial do país, enquanto na 

região Sudeste, essa relação se inverte, a maior concentração 

populacional do País tem disponíveis 6% do total da água 

(ANA, 2020). A soma desses fatores associados ao crescente 

aumento da demanda por água e à degradação ambiental, dos 

mananciais e nascentes é a causa de vários conflitos.  

O semiárido, que abrange a maior parte do Nordeste, 

região mais afetada pela falta de água, sempre ganha destaque 

ao se falar neste assunto, Por sofrer as consequências da má 

gestão dos recursos hídricos, além de possuir o mais baixo 

índice pluviométrico do país (INMET, 2021). 

O estado da Paraíba possui 94% de sua área 

classificada como semiárido (SUDENE, 2017), possuindo 

regiões que sofrem constantemente devido à escassez, má 

distribuição e gestão deste recurso.  

Independente de região geográfica, essas populações 

não podem ser privadas do acesso a água, que é um bem de 

domínio público e de uso comum do povo, pois a restrição 

quanto ao seu uso enseja, no desrespeito a outros direitos que 

são assegurados em lei, já que a água atua como garantidora 

destes, a exemplo da manutenção da vida. É assim que o 

Direito à Água, pode ser entendido como desdobramento do 

Direito à Vida, englobando as 3 dimensões do direito, uma vez 
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que a sua privação afeta os demais direitos fundamentais, como 

a vida (1ª dimensão), a saúde (2ª dimensão) e o meio ambiente 

(3ª dimensão) (MORLIN & EUZÉBIO, 2018). 

Urge a necessidade de um olhar mais crítico, humano e 

consciente em torno do tema, por ser um recurso vital para 

vida e também um direito inalienável. Evoca-se a importância 

da sustentabilidade, principalmente dos recursos hídricos, 

entrando em conformidade a necessidade do papel do Direito 

como garantia dos preceitos constitucionais e legislações 

vigentes pertinentes para prover um meio ambiente sadio e 

equilibrado para futuras gerações. É neste sentido que este 

trabalho tem como objetivo discutir sobre o direito ambiental 

como ferramenta de proteção dos recursos hídricos no Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica sobre 

a proteção legal dos recursos hídricos. A pesquisa teve início 

com a reunião de dados bibliográficos advindos de livros, sítios 

online de órgãos públicos, além das legislações e publicações 

específicas sobre Direito Ambiental e Recursos Hídricos. 

Também foram copiladas informações de artigos de periódicos 

cientifícos de diversas plataformas como: Scielo, Periódicos 

CAPES, Google acadêmico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Evolução Histórica do Direito Ambiental 

 Em meados do século XX, as discussões sobre as 

problemáticas ambientais ganharam impulso após a publicação 

do livro “Slient Spring” (Primavera Silenciosa) de Rachel 
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Carson, em 1962. Porém, apenas em 1972, na Conferência de 

Estocolmo, esta temática teve seu ponto de partida através da 

preocupação com a preservação do meio ambiente e dos seus 

recursos naturais, os quais estavam sendo utilizados de forma 

indiscriminada desde a Revolução Industrial. Desta forma, 

nasceu uma vertente de conscientização ambiental (SELL, 

2017). 

O primeiro documento internacional que faz referência a 

um direito intergeracional foi a Declaração de Estocolmo, que 

apregoava, em seu princípio inaugural, que “o homem tem a 

solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio 

ambiente para a atual e as futuras gerações” (MARTINS, S/A).  

Segundo Sell (2017), no Brasil a temática ambiental 

começou a se intensificar a partir da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 

denominada Rio-92, realizada em junho de 1992, no Rio de 

Janeiro. Tal evento teve o suporte da Organização das Nações 

Unidas (ONU), e alertou ao mundo sobre a importância da 

preservação ambiental e das consequências da industrialização 

sem planejamento e sem gestão do desenvolvimento. 

No estudo de Wainer (1993), analisou-se a legislação 

ambiental a partir do século XVI, e destacou-se que as 

Ordenações Manuelinas e Filipinas possuíam determinadas 

preocupações ambientais relativas, principalmente, à caça; à 

construção de poços; ao incentivo ao plantio de árvores em 

terrenos baldios; ao corte de árvores frutíferas; à proteção dos 

olivais e dos pomares, bem como à poluição de rios e lagos.  

No Brasil, a primeira lei sobre proteção ambiental foi 

editada em 1605, denominada como “Regimento sobre o Pau-

Brasil”, que penalizava indivíduos que cortassem essa árvore 

sem prévia autorização da Corte Real. Já́ em 1773, a rainha 
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Dona Maria I, em uma carta-régia direcionada ao Vice-Rei do 

Brasil, ordenou que fossem protegidas e fiscalizadas as matas 

e os arvoredos localizados próximos a rios e mares, 

principalmente aquelas detentoras do Pau-Brasil. (WAINER, 

1993). Mesmo que tal lei tivesse uma preocupação com a 

economia de Portugal, mas já era considerada uma legislação 

avançada para época. 

Segundo Sérgio Buarque de Holanda (1985) apud 

Wainer (1993), os holandeses, na época da conquista das 

terras nordestinas, editaram várias leis ambientais, a exemplo 

da promoção da cautela com a caça, da proibição do corte do 

cajueiro e do lançamento do bagaço de cana-de-açúcar nos 

açudes e rios, a fim de inibir a poluição das águas e preservar 

os peixes.  

Após a independência do Brasil, foi outorgada, em 1824, 

a Constituição Imperial do Brasil, todavia, se manteve omissa 

em matéria ambiental. A legislação ambiental pós-

independência começou a elencar traços através do Código 

Civil de 1916 e Código de Águas de 1934, tendo este último 

atribuído ilicitude à conduta de envenenamento de água potável 

WAINER, 1993; BORBA; COSTA; TORRES, 2021).  

O Código das Águas – Decreto 24.634, de 1934 – 

provém de um modelo de gerenciamento de águas orientado 

por tipos de uso. O preâmbulo reflete o pensamento da época 

da edição ao permitir ao poder público "controlar e incentivar o 

aproveitamento industrial das águas" (BORBA; COSTA; 

TORRES, 2021). As águas foram tratadas como um dos 

elementos básicos do desenvolvimento por serem matéria-

prima para a geração de eletricidade, sendo consideradas um 

subproduto essencial da industrialização. Eis a diferença básica 

entre o Código Civil e o Código das Águas: enquanto este 
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enfoca as águas como recursos dotados de valor econômico 

para a coletividade e, por isso mesmo são merecedores de 

atenção especial do Estado, aquele não reconhecia o real valor 

econômico deste recurso e a sua regulamentação fundava-se 

principalmente no direito de vizinhança (MOURA & SILVA, 

2017). 

Em relação à temática ambiental atual, a Constituição 

Federal (1988) traz em seu Artigo 225, o direito fundamental a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O direito ambiental na Constituição Federal Brasileira de 

1988 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988, constata-se 

a tutela do direito ambiental como inovação na ordem jurídica 

das Cartas Magnas até́ então elaboradas, uma vez que seu 

artigo 225 entabulou o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, colocando-o, destacadamente, em 

capítulo próprio e relativo à ordem social (BAUER, 2016; 

FIORIN & RIBAS, 2021). A expressão “meio ambiente” aparece, 

de fato, com objetivo de aliar a preservação ecológica à 

qualidade de vida do povo.  

A água foi caracterizada como um recurso econômico de 

forma bastante clara e importante, como se depreende da 

leitura dos artigos 20, § 1º; 21, XII, b e XIX; 43, § 2º, IV e § 3º; 

176, caput e § 1º, todos da CF/88. Nestes dispositivos, 

observa-se claramente a mudança no tratamento do meio 

ambiente, sua proteção é, agora, oponível contra o interesse 

particular de qualquer espécie, inclusive ao direito de 

propriedade. O texto constitucional impôs incumbências tanto 

ao Poder Público (Artigo 225, § 1º) quanto aos particulares 

(Artigo 225, § 2º), além de sujeitar os autores de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, pessoas físicas ou 
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pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas 

independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados (Artigo 225, § 3º) (ROYER, 2017). 

A politica nacional de recursos hídricos – PNRH  

Várias atividades humanas dependem intrinsecamente 

da água, desde as mais simples até a sobrevivência, passando 

também pelo setor econômico. Ainda, nas concepções de 

Sirvinskas (2021) o aumento do consumo de água 

constatemente aumenta ao longo dos anos, chegando ao limite 

da disponibilidade. A crise da água não atinge apenas os países 

pobres, mas são eles os que mais sofrerão com a falta desse 

recurso, pois não possuem condições de minimizar os 

problemas. 

Em 1934, já havia uma legislação específica para 

recursos hídricos, o Código de Águas, que assegurava o uso 

gratuito de qualquer corrente ou nascente d’água para as 

primeiras necessidades da vida e o uso de qualquer água 

pública a todos, conformando-se com os regulamentos 

administrativos (OLIVEIRA, 2020). Embora que até a década de 

70, a preocupação com os recursos hídricos era praticamente 

inexistente. 

Diante da premissa de gerir e conscientizar a população 

sobre da utilização dos recursos hídricos, editou-se a Lei n. 

9.433 em 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), que, como se observa , não é antagônica à 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), ao contrário, 

ambas são complementares. (BAUER, 2016).  

A Politica Nacional de Recursos Hídricos, fundamenta-

se pelos seguintes termos elencados no  artigo 1° da Lei das 

Águas 9.433/97: a água é um bem de domínio público; a água 

é um recurso limitado, dotado de valor econômico; nas 
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situações de escassez, o consumo humano e dessedentação 

de animais são usos prioritários; a gestão das águas deve 

proporcionar usos múltiplos; a unidade territorial da 

implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de 

Gerecimento de Recursos Hídricos é a bacia hidrográfica; a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, com 

participação dos usuários, comunidades e Poder Público. 

Alguns estados se anteciparam à referida Lei e 

elaboraram leis estaduais sobre os recursos hídricos, como São 

Paulo (Lei n° 7.663/91), Ceará (Lei n° 11.996/92), Minas Gerais 

(Lei n° 11.504/94), Rio Grande do Sul (Lei 10.350/94) entre 

outros (OLIVEIRA, 2020).  

Como preceitua a própria Lei n° 9.433/97 em seu Artigo 

1°, I, "A água é um bem de domínio público." Esse termo pode 

ser considerado questionável, pois apesar de ser “domínio 

público”  e ser "bem de uso comum do povo", não pode ser 

apropriada por nenhuma pessoa física ou jurídica, assim como 

também não é propriedade do poder público federal ou 

estadual, os entes públicos são gestores dos recursos hídricos 

de uso coletivo. Dar acesso a água tratada de qualidade para 

toda população é de competência do Estado, mediante órgãos 

e instituições competentes que garatirão o cumprimento desta 

lei, este acesso a água é uma forma de integração social e 

cidadania, além de promoção da saúde, qualidade e 

expectativa de vida (SIRVINSKA, 2021). 

Criou-se, ainda, a Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000, a 

qual dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – 

ANA (ANA, 2021), entidade federal de implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Esta lei foi alterada pela Lei 14.026 de 15 de julho de 2020 onde 



DIREITO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS NO BRASIL 

575 
 

além de atualizar o marco legal do saneamento básico, atribuiu 

à ANA competência para editar normas de referência sobre o 

serviço de saneamento. 

Para o sucesso de qualquer política ambiental é 

imprescindível a participação da população, assim a PNRH 

adotou a gestão descentralizada e participativa, realizada a 

nível de bacia hidrográfica, através de comitês.  

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por 

representantes da União, Estados e do Distrito Federal,  

Municípios, além dos usuários das águas e entidades Civis com 

atuação comprovada na bacia (ANA, 2021). 

Quanto aos usuários dos recursos hídricos, segundo a 

resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

n° 5/2000, em seu artigo 14 e seus incisos, são: os setores de 

abastecimento urbano, inclusive diluição dos efluentes urbanos; 

indústria, captação e diluição de efluentes industriais; irrigação 

e uso agropecuário; hidroeletricidade; hidroviário; pesca, 

turismo, lazer e outros usos não consuntivos.  

Podem-se destacar como objetivos da PNRH, (Art. 2° Lei 

n° 9.433/97), assegurar a disponibilidade de água com 

qualidade para a atual e futura gerações, uso racional, 

integrado, assim como a defesa e preservação dos recursos 

hídricos. 

O "Preâmbulo" do Tratado da Bacia do Prata, assinado 

em Brasília em 23 de abril de 1969, coloca entre seus objetivos 

assegurar a preservação dos recursos hídricos "para futuras 

gerações, através da utilização racional desses recursos". 

Encontra-se a obrigação de instaurar o desenvolvimento 

sustentável na Constituição Federal, no artigo 225.  

O § 3º do mesmo artigo dispõe que, “As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
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infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sansões penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados” (BRASIL, 1988).  

Porém, só a partir da Lei 9.433/97 encontrou-se de forma 

concreta a sustentabilidade dos recursos hídricos em três 

aspectos: disponibilidade de água, utilização racional e 

utilização integrada. Se a água for destinada ao consumo 

humano, ela deve ser potável, conforme o Anexo XX da  portaria 

de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, atualmente 

há atualizações recentes deste anexo,  a  portaria gm/ms nº 

888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Os Institutos 

jurídicos devem ser aplicados a fim de evitar o monopólio das 

águas, seja por pessoas físicas, jurídicas ou órgãos públicos. 

É objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos "a 

prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de 

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 

naturais" (artigo 2º, III, Lei das Águas). Trazendo respaldo legal 

sobre a ética da sustentabilidade das águas, quando houver 

interferência em planos, ações e outorgas que comprometam a 

disponibilidade da água para às presentes e futuras gerações o 

Poder Judiciário pode ser invocado. Após a Constituição 

Federal de 1988, a legislação brasileira em relação ao meio 

ambiente, incluindo os recursos hídricos, avançou 

significativamente (FIORIN & RIBAS, 2021). A Lei das Águas foi 

acompanhada de vários instrumentos normativos federais, 

estaduais e municipais. Trazendo novos horizontes legislativos 

sobre os recursos hídricos. 

Instrumentos da política nacional de recursos hídricos  

A Política Nacional de Recursos Hídricos possui os 

instrumentos capazes de torná-la exequível. Estes instrumentos 

segundo  Art. 5° Lei n° 9.433/97, trata dos Planos de Recursos 
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Hídricos, enquadramento dos corpos aquáticos, assim como 

outorga e cobrança dos recursos hídricos, compensação a 

municípios e Sistema de Informação sobre recursos hídricos. 

Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores 

cujo objetivo é fundamentar e orientar a implantação da PNRH, 

bem como o gerenciamento dos recursos hídricos. Estes 

Planos caracterizam-se por serem planos de longo termo, e 

deverá ter como conteúdo mínimo segundo o  Art. 7° Lei n° 

9.433/97: o diagnóstico da situação dos recursos hídricos; 

análises sobre crescimento demográfico, produção, uso e 

ocupação do solo; balanço hídrico (quantidade e qualidade da 

água, seu uso e demanda); metas de racionalização do uso da 

água; medidas para implantar projetos, prioridades para 

outorga de direitos de uso, critérios para cobrança; e propostas 

para criação de áreas de proteção para os recursos hídricos. 

Salientando que os planos poderão ser criados em nível local, 

regional e nacional.  

Enquadramento dos corpos de água em classes 

O enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo a Lei das Águas em seu artigo 9º,quanto aos usos 

preponderantes da água, visa assegurar a qualidade da água 

compatível com os usos e diminuir custos de combate a 

poluição, usando medidas preventivas. 

Conforme prevê o Art. 10 da Lei n° 9433/97, as classes 

de corpos de água serão estabelecidas pela legislação 

ambiental. O termo "estabelecer" as classes de corpos de água 

está associada primeiramente, a dar as características de cada 

classe, logo após, constatar as características existentes em 

um corpo hídrico, posteriormente propor as metas para alcançar 

determinada classe e, finalmente, enquadrar cada corpo hídrico 

na devida classe. Há um sistema de classes de qualidade de 
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águas, tendo a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA 357/05 definido a classificação das águas 

doces, salobras e salinas, com base nos usos preponderantes, 

em 13 classes de qualidade (art. 3º Res CONAMA n° 357/05). 

Esta mesma resolução foi alterada parcialmente e 

complementada pela resolução n° 430/11, que dispõe sobre 

parâmetros de emissão de efluentes. 

 

A classificação das águas de cada corpo aquático em 

uma determinada classe é atribuição do orgão público que 

tenha competência para o licenciamento, fiscalização e 

imposição de penalidades administrativas ambientais conforme 

legislação ambiental. Segundo a ANA (2021), o enquadramento 

de corpos d’água determina um nível de qualidade para ser 

alcaçado ou mantido, e deve servir como instrumento de 

planejamento, servindo de parâmentro para atender às 

necessidades estabelecidas pela sociedade. 

A organização dos tipos de água em classes, torna-se 

uma ferramenta de gestão importante, pois garante que a 

qualidade deste recurso seja compatível com sua demanda, 

além de que tenha um controle da poluição e avaliação da 

evolução da qualidade ambiental dos corpos hídricos.  

Outorga de direitos de uso e cobrança dos recursos 

hídricos 

Segundo o Dicionário Michaelis (2021), Outorga é:  “Ato 

ou efeito de outorgar; outorgamento; declaração feita através 

de escritura pública; Concessão de lei ou ordenação concedida 

por alguém que detém poder.” 
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As outorgas e as cobranças são fatores primordiais 

quando se trata de gestão dos recursos hídricos, pois  ressalta 

o valor econômico da água como insumo produtivo. São 

instrumentos por onde o Estado passa a ter controle sobre 

alguns mecanismos como: captação da água e o lançamento 

de efluentes nos corpos hídricos, servindo também como 

incentivo para uma conscientização ambiental da população, 

uso racional e para utilização de tecnologias limpas e 

poupadoras dos recursos hídricos (ALMEIDA & AGUIAR, 2019; 

COSTA; SILVA; LIMEIRA, 2021). 

A Constituição Federal, em seu Art. 21, XIX, disse 

competir à União, que o faz por  meio da ANA, definir os critérios 

de outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos.  

"O regime de outorga de direitos de uso dos recursos 

hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos 

de acesso à água" (Art. 11 da Lei 9433/97). Governos e Estados 

são proibidos de conceder ou autorizar múltiplos usos que 

agridam tanto de forma qualitativa como quantitativa as águas, 

e tem que manter o acesso de forma equitativa. 

A própria Lei 9433/97 estabeleceu, em seu art. 12, quais 

são os direitos que se encontram submetidos ao regime de 

outorga, quais sejam: derivação ou captação de parcela d’água 

e extração de aquíferos subterrâneos com destinação para 

consumo final, abastecimento público, insumo processo 

produtivo; lançamento de diferentes resíduos e esgotos, 

diluídos ou não nos corpos de água; aproveitamento dos 

potenciais hidrelétricos; e outros usos que alterem de alguma 

forma o regime de um corpo hídrico, seja com relação a 

qualidade ou quantidade de água. A outorga deverá ser 

solicitada à entidade de direito público que tenha a titularidade 
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do corpo hídrico, ou a quem lhe faça representar, a exemplo 

da  AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba) 

no estado da Paraíba.  

Deve-se entender a outorga como um instituto jurídico 

administrativo, que podemos colocar no intermédio entre a 

autorização e a licença administrativa. Embora não seja 

concedida em caráter precário, igualmente não o é, de forma 

definitiva (RODRIGUES, 2021; VALLE, 2021). Há que se 

observar, entretanto, que, na forma do Art. 15 da Lei n° 9433/97, 

existe uma expressa previsão legal das diversas hipóteses nas 

quais se poderá registrar a suspensão da outorga. A suspensão 

da outorga de recursos hídricos poderá ser, parcial ou total, ou 

ainda definitiva ou por tempo limitado. Há motivos legais que 

acarretam a suspensão da outorga como: não comprimento de 

seus termos pelo outorgado; ausência de uso por 3 anos 

consecutivos;  se houver necessidade de atender situações de 

calamidade, inclusive decorrentes de mudanças climáticas; 

prevenção ou reversão de uma grave degradação ambiental; 

atender usos prioritários de interesse coletivo, quando não se 

dispõe de fontes alternativas; necessidade de manutenção da 

navegabilidade do corpo aquático. 

Todas as hipóteses previstas em Lei estão evidentes e 

voltadas para o atendimento de um interesse público relevante. 

Mesmo o não cumprimento dos termos da outorga significa uma 

violação de interesse público, pois a outorga, quando 

concedida, visa a uma exploração sustentável do recurso, 

dentro de um planejamento mais abrangente (ANA, 2021). 

Os incisos I e IV do Art. 49 da Lei das Águas prevêem 

infrações relativas à outorga, a saber: "derivar ou utilizar 

recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva 

outorga de direito de uso", e "utilizar-se dos recursos hídricos 
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ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em 

desacordo com as condições estabelecidas na outorga".  

O Art. 50 prevê quatro tipos de penalidades para as 

infrações apontadas: advertência, multa, embargo provisório e 

embargo definitivo. Para o embargo provisório e advertência, 

deverá ser fixados prazos para serem feitas devidas correções 

como para execução de obras e serviços se necessários. 

“A ANA também tem como atribuição fiscalizar os usos 

de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União, 

assim como supervisionar as ações voltadas ao cumprimento 

da legislação federal sobre o uso da água, apoiar o 

estabelecimento de regras especiais (marcos regulatórios e 

alocações negociadas), subsidiar as ações necessárias ao 

atendimento dos padrões de segurança hídrica e realizar 

campanhas de cadastro e de regularização de usos de recursos 

hídricos.”(ANA, 2021) 

O embargo definitivo, que ocasiona a revogação da 

outorga, ainda poderá ser acrescido da incumbência de "repor 

incontinenti no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e 

margens, nos termos dos Artigos 58 e 59 do Código de Águas". 

Ainda tem-se o Art. 58 do Código de Águas, a "Administração 

Pública respectiva, por sua própria força e autoridade, poderá 

repor imediatamente o seu antigo estado, as águas públicas, 

bem como seu leito e margem, ocupados por particulares, ou 

mesmo pelos Estados ou Municípios".  

Com relação a cobrança dos recursos hídricos, ela é 

realizada com base legal fixada em lei. Está inserido no 

princípio geral do Direito Ambiental e a aplicação dos recursos 

gerados poderá ser feita a fundo perdido, visando esse retorno 

monetário com finalidade de trazer melhorias no corpos d’água 
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da Bacia Hidrográfica que gera o recursos (RODRIGUES, 

2021). 

A cobrança não tem natureza tributaria, e seus principais 

objetivos são: reconhecer a água como bem econômico e dar 

para o usuário uma indicação real de seu valor; incentivar o uso 

racional da água; obter recursos financeiros para financiar 

projetos e programas de intervenções contemplados nos planos 

de recursos hídricos (Art. 19 Lei n° 9433/97). 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

– SNGRH 

O SNGRH trata-se de um conjunto de órgãos e entidades 

que administram os recursos hídricos. Recebeu este nome pela 

Constituição Federal (Art. 21, XIX) e repetida no Título II da Lei 

9.433/97 e tem como objetivos  fixados no Art. 32 da Lei 

9.433/97: coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar de 

forma administrativa conflitos com relação a recursos hídricos; 

implementar a PNRH; planejar, regular, controlar o uso, a 

preservação e recuperação dos recursos hídricos, além de 

promover a cobrança pelo uso destes recursos. 

A inserção do tema na Constituição trouxe como 

consequência a obrigação da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios de se articularem na gestão e administração das 

águas.  Olhando para o Art. 18, Caput, da referida CF, vê-se 

que a autonomia existe, "nos termos desta Constituição". Assim 

os entes federados são autônomos, mas ao mesmo tempo, são 

integrados obrigatoriamente no SNGRH.  

Essa integração no sistema de gestão é de suma 

importância, pois os corpos hídricos e cursos d’água muitas 

vezes não se limitam a um município, estado ou ate mesmo 

países. Seria um grande equívoco estudar as águas de forma 

separada, bem como implantar projetos e tomar decisões de 
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forma pontual e isolados. O modelo de gestão das águas no 

SNGRH é de forma descentralizada, mas não pode ser 

descoordenada nem antagônica.  

As Agências das Água, os Comitês de Bacia Hidrográfica 

(CBH), os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos possuem ligações 

tanto hierárquicas como de trabalho em conjunto. Os conflitos 

sobre os recursos hídricos antes de chegar no Poder Judiciário, 

passa por instâncias administrativas anteriores, do próprio 

SNGRH (RODRIGUES, 2021; SIRVINSKAS, 2021).  

Conselho Nacional Dos Recursos Hídricos – CNRH 

O Conselho Nacional Dos Recursos Hídricos é um órgão 

consultivo e deliberativo, atualmente integrante da Estrutura 

Regimental do Ministério do Desenvolvimento Regional, desde 

o decreto nº 10.000, de 3 de setembro de 2019. Este órgão já 

foi integrante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Lega e posteriormente o Ministério do 

Meio Ambiente. 

Na hierarquia do  SNGRH, o CNRH é  instância mais 

elevada, instituído pela Lei 9.433/97, desenvolve suas 

atividades desde 1998 e possui como competências, aqui 

destaco algumas: promoção e articulação do planejamento dos 

recursos hídricos nas esferas nacional, regional, estaduais e 

setores usuários; em ultima instância administrativa, arbitrar 

conflitos entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

(CERH); delibera sobre projetos de aproveitamento dos 

recursos hídricos que ultrapassem o âmbito dos Estados 

implantados; delibera também sobre questões encaminhadas 

pelos CERH e Cômites de Bacia Hidrográfica (CBH); analisa 

propostas de alteração mas legislações pertinentes a recursos 

hídricos e à PNRH; estabele diretrizes complementares para 
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implementação da PNRH, assim como aplicação de seus 

instrumentos e atuação do SNGRH; aprova propostas de 

instituição dos CBH e estabele critérios para elaboração de 

seus regimentos; estabelecer critérios para a outorga de direitos 

de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos - CERH 

Os Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos integram 

o SNGRH e podem encaminhar questões deliberativas ao 

CNRH. Todos os estados brasileiros têm conselho de recursos 

hídricos ou entidade equivalente a este. Estes colegiados são 

compostos, na sua maioria, por representantes dos poderes 

públicos, dos usuários de água e da sociedade civil.  

Têm como atribuições, "acumulações, derivações, 

captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de 

isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos" (Art. 38, parágrafo único, da Lei das Águas), 

bem como: deliberar e acompanhar a execução do plano 

estadual de recursos hídricos; promover a articulação das 

políticas setoriais relacionadas à água; arbitrar conflitos pelo 

uso da água de domínio estadual (ANA, 2021). 

Aos órgãos estaduais, eles devem emitir as outorgas no 

que se refere aos recursos hídricos de domínio estadual e das 

águas subterrâneas, porém não é raro haver corpos hídricos de 

diferentes domínios em uma mesma Bacia Hidrográfica, 

portanto, diferentes órgãos ou entidades devem proceder o 

respectivo controle. Contudo, sendo a Bacia Hidrográfica a 

unidade de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos 

(Lei n. 9.433/97, Art. 1º, V), prezando sempre pela harmonia nas 

decisões conjuntas entre as entidades responsáveis. 
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Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são organismos 

colegiados que fazem parte do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e existem no Brasil desde 

1988, com atribuições normativas, deliberativas e consultivas a 

serem exercidas na bacia hidrográfica de sua jurisdição (Art. 1º, 

§1º, da Resolução 05/00 do CNRH).  

Constitui segundo a ANA (2021) o “Parlamento da água”, 

devido a sua composição diversificada e democrática dos 

Comitês. Essa diversidade participativa é muito importante pois 

contribui para que todos os setores da sociedade com interesse 

sobre a água na bacia tenham representação e poder de 

decisão sobre sua gestão. A escolha dos membros que 

compõem o colegiado são escolhidos entre seus pares, 

participante de diversos setores usuários de água, 

organizações da sociedade civil ou dos poderes públicos.  

Suas principais competências são: aprovar o Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia; arbitrar conflitos pelo uso da água, 

em primeira instância administrativa; estabelecer mecanismos 

e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água; entre outros 

(ANA, 2021). 

Quanto as atribuições dos CBH, nem sempre alogam-se 

sobre a Bacia Hidrográfica, podem também localizar-se em uma 

sub-bacia hidrográfica, ou numa amplitude maior, englobando 

grupos de bacias ou sub-bacias hidrográficas (Art. 37 da Lei n° 

9.433/97). 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se destacar o avanço do Direito Ambiental, que se 

torna mais atuante e relevante na atualidade, graças a avanços 



DIREITO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS NO BRASIL 

586 
 

legislativos e teóricos sobre a gestão e preservação dos 

recursos ambientais, vale salientar que trabalhos de cunho 

ambiental tornam-se mais ricos quando feitos de forma 

multidisciplinar. 

No que diz respeito à proteção dos recursos hídricos, é 

importante buscar uma harmonia e equilíbrio entre o 

desenvolvimento e preservação do meio ambiente, conceito 

intrinsecamente relacionado com a sustentabilidade. Deve-se 

buscar uma maior atenção e até mesmo comprometimento de 

órgãos públicos e privados de todo o mundo, além das 

populações que também fazem uso destes recursos, a fim de 

buscar alternativas sustentáveis, que tragam do uso racional e 

com menor impacto ao meio ambiente. 

A proteção jurídica dos recursos hídricos é bem 

consolidada no direito interno do Brasil, parte disso devido aos 

fóruns e reuniões globais que trouxeram o tema à tona a partir 

da década de 70, legislações pioneiras como Código de Águas 

de 1934 e a Lei 9.433/97. 

É necessário a aplicação das regras legais pelos juristas 

e operadores do Direito, como também é necessário que os 

cidadãos se insurjam contra as práticas de degradação dos 

recursos naturais e procurem combatê-las, através da ação de 

órgãos responsáveis ou ainda do Ministério Público. 

Ainda existe uma lacuna sobre a divulgação e 

popularização de temas como preservação dos recursos 

hídricos, sustentabilidade e preservação do meio ambiente, 

além de haver algumas falhas nas administrações públicas e 

privadas, o que agrava problemas relacionados à qualidade e 

disponibilidade de água limpa. 

É importante a promoção de campanhas sobre 

Educação Ambiental, pois só assim pode-se atingir resultados 
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favoráveis no campo da gestão e preservação do meio 

ambiente. Se não houver a conscientização da população em 

manter saudáveis suas fontes de água, nascentes, rios, lagos e 

florestas, as futuras gerações não irão desfrutar destes 

recursos naturais. No Brasil, observa-se vários problemas, que 

vão desde população com o pensamento que a água é um 

recurso inesgotável e deprecia sua qualidade durante seu ciclo 

até a falta de fiscalização e aplicação de atitudes cabíveis e 

legais dos órgãos responsáveis, tudo isso associado a um alto 

nível de consumo. 

O uso indiscriminado dos recursos hídricos influi 

diretamente na saúde da população. Temos que repensar 

nossos hábitos e as formas de produção industriais, pois o 

homem é o agente principal e responsável por essas 

mudanças. 
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