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EDITORIAL 

 

Caro Leitor 

Temos satisfação de divulgar neste primeiro número do volume 11 de InterfacEHS 

– Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a metodologia FMEA - 

Failure Mode and Effect Analysis, utilizada para analisar falhas potenciais e 

propostas de melhoria, de forma confiável e avaliar os riscos ambientais em função 

da facilidade de implantação de ações corretivas. Essa contribuição de Monise Terra 

Cerezini, Karina Martins do Amaral e Henrique Quero Polli, possibilita o 

conhecimento dos aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades da 

organização, permitindo o início do planejamento de um Sistema de Gestão 

Ambiental - SGA. 

Neste fascículo contamos com artigos relacionados com os resíduos sólidos, cujo 

tema bastante discutido na atual contemporaneidade. Percebe-se que temos ainda 

muito que fazer com relação à recuperação e reciclagem de resíduos sólidos, visto 

que fazem 6 anos que a Lei Federal 12.305 foi instituída. Neste contexto, os 

autores, Caroline Miranda Correa, Maurício Dias Marques e Sérgio Silva Braga 

Junior apresentam sobre os resíduos sólidos gerados de açougues, mostrando-nos 

um estudo comparativo das práticas de logística reversa. Tratando-se sobre 

logística reversa, o trabalho dos autores Mauricio Dias Marques, Sergio Silva Braga 

Junior e Dirceu da Silva nos traz a reflexão se a legislação que implantou e 

regulamentou os procedimentos da logística reversa das embalagens de 

agrotóxicos está sendo cumprida, mediante uma pesquisa junto aos produtores 

rurais no município de Tupã. Nesta mesma direção, os autores, Karina Costa 

Oliveira, Roberta Monique da Silva Santos e Álefe Lopes Viana analisaram a 

percepção ambiental dos moradores do bairro Jorge Teixeira da cidade de Manaus 

em relação aos resíduos sólidos urbanos. 

Os autores Renato Arnaldo Tagnin, Benjamin Capellari e Lucas de Carvalho Damas 

Rangel Rodrigues trazem reflexões sobre novas fontes de suprimento de água para 

a macrometrópole Paulista. Neste contexto, analisaram a localização dessas novas 

fontes de suprimento, verificando seu posicionamento em bacias hidrográficas 

desprovidas de vegetação nativa, e objeto de ocupação e expansão urbana, 

mediante o cruzamento de dados geográficos. Não bastando novas fontes de 

suprimento, a preocupação com a qualidade da água consumida pela população é 

uma realidade. Nesse sentido, apresenta-se neste número, a contribuição dos 

autores Sabrina Mesquita Rocha e Fernando Yoshiki Nishio, que descreveram sobre 

a ocorrência da contaminação por HPAs em mananciais superficiais e subterrâneos 

e se há evidências de risco à saúde humana pela ingestão e contato com a água 

contaminada no município de São Paulo. 

O conteúdo desta publicação é, ainda, ricamente abordado sobre os aspectos da 

governança para a gestão ambiental sob o ponto de vista da transparência e 

disponibilidade de informações que permitam a participação e o monitoramento das 

políticas públicas pela sociedade, por meio de indicadores para os portais de órgãos 
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ambientais dos estados brasileiros e do Distrito Federal de autoria Paula Lopes de 

Araujo. 

No que tange à fotoproteção, como a estratégia de uso de filtro solar na frequência 

adequada, afim de minimizar os riscos com a exposição ao sol, e reduzir a 

incidência dos danos relacionados ao fotoenvelhecimento e ao câncer de pele, os 

autores, Marley Dragonetti, João Paulo Correia Gomes e Carla Aparecida Pedriali 

Moraes analisaram a viabilidade da substituição do uso de protetor solar diário por 

produtos BB cream, averiguando fórmulas de 12 produtos, seis nacionais e seis 

importados. 

Aduza-se em tempo, a contribuição das autoras Amanda Santos de Paiva e Maria 

Dalva Horácio da Costa sobre a importância do fortalecimento da saúde ambiental 

na perspectiva da teoria social crítica e da determinação social da saúde, por captar 

esse cenário de barbárie socioambiental incorporando a politização da saúde no 

sentido de vincular o Projeto da Reforma Sanitária. 

A seção InterfacEHS foi motivada com o trabalho das autoras Beatriz Tamanaga, 

Cátia Almeida, Alice Itani, Silvia Ferreira Mac Dowell que realizaram o diagnóstico 

socioambiental da Cooperativa de Catadores Mofarrej em São Paulo, em parceria 

com o Centro Universitário Senac e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (ABES),  

Espero que o conteúdo da revista enriqueça o seu aprendizado. Tenha uma boa 

leitura! 

 

Emília Satoshi Miyamaru Seo  

Editora 
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Resumo. A presente pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino, situada na 

cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. O objetivo deste trabalho foi realizar o 

levantamento de aspectos e impactos ambientais, com a utilização da ferramenta 

FMEA (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos), que permite a elaboração de um 

plano de ação para melhoria contínua da gestão com a finalidade de mitigar os 

impactos ambientais negativos. O estudo apontou as principais falhas nas atividades 

que causam impactos ao meio ambiente e dificultam a gestão ambiental na instituição 

em questão. Foram indicadas diretrizes e ações a serem implantadas para melhoria do 

gerenciamento ambiental, tais como o armazenamento e descarte correto de 

lâmpadas fluorescentes, produtos químicos e demais resíduos gerados. A metodologia 

utilizada se mostrou eficiente em relação a priorização de ações para redução dos 

impactos negativos das atividades avaliadas. 

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Impactos Ambientais, FMEA 

Abstract. This research was conducted in a educational institution located in the city 

of Ribeirão Preto, São Paulo. The aim of this study was collect data about 

environmental aspects and impacts with the use of Analysis of Failure Modes and 

Effect (FMEA) tool, which allows the preparation of an action plan for continuous 

improvement and mitigate negative environmental impacts. The survey defined which 

are the major flaws in the processes that impact the environment and hinder 

environmental management at the institution in question and guidelines were 

indicated to improve environmental management, such as storage and proper disposal 

of fluorescent lamps, chemicals and other waste. The methodology used was efficient 

in relation to prioritization of actions to reduce the negative impacts of the activities 

evaluated. 

 

Keywords: Environmental Management, Environmental Impacts, FMEA 
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1. Introdução 

No atual contexto socioeconômico, as organizações se deparam com a necessidade de 

adequação dos seus produtos e serviços no que diz respeito às questões econômicas e 

ambientais. Para isso, são necessárias algumas mudanças nos seus processos de 

gestão, de forma a viabilizar um menor consumo de recursos naturais, menor geração 

de resíduos e, por fim, reduzir os custos. Tais transformações constituem um 

diferencial, à medida que contribuem com sustentabilidade aumentando a 

competitividade e, consequentemente, a lucratividade de tais organizações.  

A gestão ambiental, segundo Barbieri (2007) é entendido como diretrizes e atividades 

administrativas e operacionais realizadas com o objetivo reduzir ou eliminar os 

problemas causados ao meio ambiente pelas ações humanas. Uma das alternativas 

utilizadas pelas empresas para alcançarem tais objetivos é a adequação aos sistemas 

de gestão ambiental (SGAs), que orientam a adoção e a implementação, de forma 

sistemática, de técnicas de gestão ambiental que podem contribuir para a obtenção de 

excelentes resultados para todas as partes interessadas.  

O sistema de gestão ambiental segundo a Norma Brasileira ISO 14001 especifica os 

requisitos necessários para que as organizações desenvolvam e implementem uma 

política ambiental, levando em consideração requisitos legais e informações referentes 

aos aspectos ambientais significativos: “as normas de gestão ambiental têm por 

objetivo prover as organizações de elementos de um sistema da gestão ambiental (SGA) 

eficaz que possam ser integrados a outros requisitos da gestão, e auxiliá-las a alcançar 

seus objetivos ambientais e econômicos” (ABNT NBR ISO 14001, 2004, p. 5). 

Diante dessa perspectiva, é importante que a organização defina e implemente 

procedimentos para identificar os impactos ambientais decorrentes de suas atividades, 

produtos e serviços, afim de controlar esses impactos e suas consequências.  

Segundo o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), a definição de impacto ambiental pode ser entendida como: 

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que 

afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o 

bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 

biota; as condições estéticas e sanitárias ambientais e a 

qualidade dos recursos ambientais” (BRASIL. CONAMA, 

Resolução 001, 1986). 

Esta definição deixa clara a interferência, causada pelas atividades antropogênicas, na 

qualidade dos recursos naturais, alterando as propriedades desses recursos e afetando 

diversas esferas, e ressalta o caráter primordial da mitigação de tais impactos.  

A Norma Brasileira ISO 14001, no requisito 4.3.1, destaca que a organização deve 

estabelecer e manter procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas 

atividades, produtos ou serviços que possam ser controlados, de forma a determinar os 

aspectos que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente (ABNT 

NBR ISO 14001, 2004). 

Cabe ressaltar que a identificação dos impactos ambientais inerentes às atividades da 

empresa e a avaliação de suas possíveis consequências é de fundamental importância 

para o conhecimento real dos impactos causados por suas atividades e constituem os 

primeiros passos para a efetiva implementação do Sistema de Gestão Ambiental.  

Atualmente observa-se um crescimento das ações adotadas pelas instituições de ensino 

que buscam promover a conscientização ambiental e o controle dos seus aspectos 

ambientais significativos (OLIVEIRA, 2012). Como exemplo podemos citar as boas 

práticas ambientais de universidade do Reino Unido, Portugal, Alemanha, Espanha 
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França e América Latina (TAUCHEN et. al., 2006). No Brasil a Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos - Unisinos, do Rio Grande do Sul, foi a primeira universidade da América 

Latina a ser certificada segundo a norma ISO 14001, sendo, nesta época, a quinta 

universidade no mundo com essa distinção e a primeira na América Latina (UNISINOS, 

Relatório 2005). 

Diversas técnicas e ferramentas podem ser utilizadas durante a fase de levantamento 

dos aspectos e impactos ambientais na implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental, permitindo que as empresas conheçam os riscos ambientais associados às 

suas atividades. Nesse processo, além da escolha da técnica ideal, faz-se necessário a 

formação de uma equipe multidisciplinar, garantindo a diversidade de saberes e 

experiências de profissionais especialistas de diversas áreas.  

Uma das ferramentas utilizadas para gerenciamento de riscos é a FMEA (Análise dos 

Modos de Falha e seus Efeitos), do inglês Failure Modes and Effects Analysis, que 

possibilita avaliar de forma sistemática os possíveis tipos de falha que determinado 

sistema está sujeito, possibilitando que ações preventivas sejam efetuadas para evitar 

os efeitos negativos possivelmente causados pelas falhas detectadas (BRAND et. al., 

2013). 

Esta ferramenta foi desenvolvida na década de 60, pela National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), com o objetivo de padronizar um método de avaliação do 

sistema e confiabilidade dos equipamentos, a fim de determinar os efeitos de seus 

fracassos sobre o sucesso das missões militares (VANDENBRANDE, 1998). 

Posteriormente esta metodologia foi utilizada na indústria automobilística, para 

quantificar e ordenar possíveis defeitos potenciais no estágio de projeto de produtos 

(PUENTE et. al., 2002). 

Hoje em dia, a ferramenta FMEA é utilizada em diversas situações, tais como: aumento 

da satisfação do cliente; tomada de decisões sobre a introdução de novo produto ou 

processo; elaboração de planos para controlar processos recentemente estabelecidos; 

e análise de falhas em processos existentes para melhorar a qualidade (MENDES; 

EBNER, 2013). 

Neste sentido, este trabalho apresenta um estudo de caso em que se utilizou a 

ferramenta FMEA no processo de identificação dos aspectos e impactos ambientais em 

uma organização de ensino, tendo como objetivo analisar e priorizar as ações 

necessárias para a mitigação dos riscos ambientais e a busca de melhorias na gestão 

da ambiental da empresa estudada e discutir a eficiência da ferramenta FMEA para 

alcance de tais objetivos.  

 

2. Materiais e Métodos 

Ferramenta FMEA 

A presente pesquisa foi realizada por meio da metodologia FMEA (do inglês Failure Mode 

and Effect Analysis). Esta é uma ferramenta utilizada para analisar falhas potenciais e 

propostas de melhoria, concluindo que com sua utilização, se estará diminuindo as 

chances de um produto ou processo falhar. A escolha da ferramenta FMEA deu-se, 

basicamente, pela possibilidade de se avaliar de forma confiável os riscos ambientais 

em função da facilidade de implantação de ações corretivas gerando uma lista de ações 

a serem implantadas em vários estágios de tempo e possibilitando o conhecimento dos 

aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades da organização, permitindo 

o início do planejamento de um SGA. 

Segundo Vandenbrande (1998), avaliar o impacto ambiental das atividades é 

interessante, mas ser capaz de priorizar ações para reduzir impactos negativos é ainda 
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mais importante, e este problema pode ser superado com uma abordagem do tipo 

FMEA.  

Existem quatro tipos de FMEA, classificados de acordo com o objetivo do seu uso: FMEA 

DE SISTEMAS, usado na análise de sistemas em fase de concepção ou projeto; FMEA 

DE PROJETO, utilizado em projetos antes que virem produtos; FMEA DE PROCESSO, 

usado na análise de processos de produção; e FMEA DE SERVIÇO, utilizado na análise 

de serviços antes que estes cheguem ao consumidor (STAMATIS, 1995). A metodologia 

desta pesquisa foi baseada na FMEA DE SISTEMAS, no qual se analisa as falhas 

potenciais de sistemas em fase de concepção, que, neste caso, buscou-se aplicar nas 

fases iniciais da elaboração e implementação de um sistema de gestão ambiental. 

A ferramenta FMEA consiste no cálculo de três critérios, aqui adotados como: 

Severidade (S), Ocorrência (O) e Detecção (D). Como resultado final esta metodologia 

fornece o Número de Prioridade Ambiental (NPA) que é obtido pela multiplicação dos 

valores estimados para os três critérios citados, fornecendo uma escala hierarquizada 

da relevância de cada processo analisado, variando entre 1 a 250. Segundo Campani 

(2006) e Vandenbrande (1998), os aspectos e impactos podem ser hierarquizados 

quanto à sua relevância por meio deste número. 

O critério de Severidade (S) avalia a gravidade de um impacto ambiental, estimado em 

uma escala de 1 a 5 (Tabela 1). O critério de Ocorrência (O) trata da probabilidade de 

ocorrência de uma especifica causa de impacto ambiental, estimado em uma escala de 

1 a 5 (Tabela 2). O critério de detecção (D) mostra a relação entre a detecção e a 

solução de uma ocorrência, em uma escala de 1 a 10 (Tabela 3).   

 

 

Tabela 1. Parâmetros para classificação do critério Severidade (S). 

Índice Descrição 

1 Muito baixa para ocasionar um impacto no meio ambiente. 

2 Impacto baixo ou muito baixo sobre o meio ambiente. 

3 Prejuízo moderado ao meio ambiente. 

4 Sérios prejuízos à saúde das pessoas diretamente envolvidas 

nas tarefas. 

5 Sérios riscos ao meio ambiente. 

Fonte: Adaptado de (Vandenbrande, 1998). 

 

 

Tabela 2. Parâmetros para classificação do critério de Ocorrência (O).  

Índice Descrição 

1 Remota Ocorrência improvável ou anual. 

2 Baixa Ocorrência semestral. 

3 Moderada Ocorrência mensal. 

4 Alta Ocorrência semanal. 

5 Muito Alta Ocorrência diária. 

Fonte: Adaptado de (Vandenbrande, 1998). 
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Tabela 3. Parâmetros para classificação do critério Detecção (D). 

Índice Descrição 

1 Detecção rápida e solução rápida. 

2 Detecção rápida e solução a médio prazo. 

3 Detecção a médio prazo e solução rápida. 

4 Detecção rápida e solução a longo prazo. 

5 Detecção a médio prazo e solução a médio prazo. 

6 Detecção a longo prazo e solução rápida. 

7 Detecção a médio prazo e solução a longo prazo. 

8 Detecção a longo prazo e solução a médio prazo. 

9 Detecção a longo prazo e solução a longo prazo. 

10 Sem detecção e/ou sem solução. (Sem controle) 

Fonte: Adaptado de (Vandenbrande, 1998). 

 

Área de estudo 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC foi criado em 10 de janeiro de 

1946 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por 

meio do Decreto-Lei nº 8.621. Na mesma data de sua criação foi promulgado o Decreto-

Lei nº 8.622, que dispõe sobre a atuação da Instituição na aprendizagem comercial. Já 

em 5 de dezembro de 1967, foi aprovado o Regulamento do SENAC, por meio 

do Decreto nº 61.843, complementado por alterações instituídas via Decreto nº 5.728, 

de 16 de março de 2006 (SENAC, 2016). 

Em 2002, o Conselho Regional do SENAC aprovou, por meio da Resolução nº 46/2002, 

o Projeto Ecoeficiência. Com ele, foi publicada a Política Ambiental da Rede SENAC São 

Paulo, denominada Compromisso com o Meio Ambiente. O ato marcou o posicionamento 

da organização quanto à preocupação em nortear suas atividades, produtos e serviços 

pelo respeito ao meio ambiente, buscando o desenvolvimento sustentável e firmando a 

sua responsabilidade social, o que reforça o cumprimento da missão institucional 

(SENAC ECOEFICIÊNCIA, 2016).  

O Programa Ecoeficiência do SENAC São Paulo tem como principais objetivos o uso 

eficiente dos recursos naturais, com ênfase na redução do consumo de materiais e da 

geração de resíduos e na reutilização e reciclagem dos materiais, aplicando nas suas 

ações a da política dos 3R´s – reduzir, reutilizar e reciclar (SENAC PROJETO 

ECOEFICIÊNCIA, 2016). 

O estudo de caso foi conduzido nas instalações do SENAC, unidade Ribeirão Preto, que 

ocupam uma área construída de, aproximadamente, 6.700 metros quadrados. Sua 

infraestrutura conta com 57 salas de aulas convencionais, 12 laboratórios e salas 

especiais para o desenvolvimento de atividades dos cursos de Moda, Design de 

Interiores, Arte Dramática e Procedimentos Hospitalares e Farmácia, além de um 

auditório com capacidade para 140 pessoas, espaço de convivência e biblioteca. 

Este estudo foi realizado no primeiro semestre de 2014 e fez parte do processo de 

implementação do Projeto Ecoeficiência no SENAC Ribeirão Preto, seguindo as diretrizes 

da ISO 14001, norma internacional que especifica um processo para controlar e 

melhorar continuadamente o desempenho ambiental de uma companhia. 

O trabalho foi iniciado com a apresentação da ferramenta FMEA para o grupo de trabalho 

e demais responsáveis pela implementação do Sistema de Gestão Ambiental da 

unidade. Posteriormente, foram definidos os ambientes a serem considerados para 

aplicação da ferramenta FMEA. Devido à dimensão do local de estudo, buscou-se 

agrupar os espaços que possuíam atividades semelhantes para realizar para 

identificação dos aspectos e impactos ambientais. Para este estudo foram considerados 
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os seguintes ambientes: salas de aula, biblioteca, salas dos professores; banheiros; 

secretaria acadêmica, secretaria administrativa, laboratórios e cozinha.  

Posteriormente, foram realizadas visitas a todos os espaços mencionados, com a 

finalidade de identificar os impactos ambientais, as causas potenciais e a forma como 

tais impactos estavam sendo administrados. Para cada impacto identificado foi atribuído 

os valores dos índices de Severidade, Ocorrência e Detecção e então o Número de 

Prioridade Ambiental. 

 

3. Resultados 

Com a aplicação da ferramenta FMEA foi possível classificar os impactos ambientais 

levantados na área de estudo de acordo com o valor do Número de Prioridade Ambiental 

(NPA).  

 

Na análise realizada estão incorporados os aspectos e impactos ambientais identificados 

nos ambientes analisados, assim como suas causas potenciais, formas de controle 

atuais e as ações recomendadas pela equipe de trabalho, sempre procurando atender 

a legislação ambiental vigente. A tabela 4 discrimina os itens analisados a partir da 

metodologia aplicada e define as referidas prioridades conforme o NPA para que possam 

ser avaliados os aspectos e impactos ambientais. 

 
 

Tabela 4. Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais por meio da ferramenta FMEA. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

S 
Causa 

Potencial 
O Controle Atual D 

Ação 
Recomendada 

NPA 

Geração de 
resíduos 

Contaminação 
dos Recursos 

Naturais  

5 
Descarte de 
lâmpadas 

fluorescentes 
5 

Armazenamento 
das Lâmpadas 

5 

Descarte 
adequado 

conforme a 
legislação (Lei 

12.305) 

125 

3 
Geração de 

resíduos 
orgânicos 

5 Nenhuma 2 
Implantar prática 
de compostagem 

30 

5 
Descarte de óleo 

de cozinha 
3 Nenhuma 8 

Elaborar plano de 
descarte do óleo 
de cozinha usado 

120 

3 
Geração de 
resíduos da 

construção civil 
3 Nenhuma 5 

Descarte 

conforme a 
legislação (Lei 

12.305 e 
CONAMA 307) 

45 

3 
Consumo de 

copos 
descartáveis 

5 
Uso de copos 

biodegradáveis 
4 

Adotar campanha 
conscientização 

para a diminuição 
do consumo ou 
uso de canecas 

60 

 Consumo de 
Energia 
Elétrica 

Esgotamento 
dos recursos 

naturais 

3 
Falta de 

manutenção do 
ar-condicionado 

5 Nenhuma 2 

Sistematizar a 
manutenção 

preventiva do ar-
condicionado 

30 

3 

Falta de 
gerenciamento 
de energia nos 
computadores 

5 Nenhuma 2 

Configurar 
computadores 

para economizar 
energia elétrica 

30 

3 
Consumo 

irracional de 
energia elétrica 

5 

Ação de 
conscientização 
para economia 

de energia 

2 

Adotar campanha 
periódica de 
economia de 

energia elétrica 

20 
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Qualidade 
do ar 

Poluição do Ar 4 
Falta de limpeza 
dos filtros de ar 
condicionado 

5 Nenhuma 4 

Sistematizar a 
limpeza do filtro 

do ar-
condicionado 

80 

Consumo de 
água 

Esgotamento 
dos recursos 

hídricos 

3 

Falta de 
manutenção 
hidráulica do 

prédio 

5 Nenhuma 5 

Elaborar plano de 
manutenção 
hidráulica do 

prédio 

75 

3 
Consumo 

irracional de 
água 

5 
Uso de válvulas 
econômicas nos 

banheiros 
4 

Adotar campanha 
de economia de 

água 
60 

Risco à saúde 
dos usuários 

4 

Reservatório de 
água sem 

manutenção ou 
limpeza 

5 
Limpeza do 
reservatório 

2 

Elaborar plano de 
manutenção do 
reservatório de 

água 

40 

Manipulação 
de produtos 

químicos 

Risco à saúde 
dos usuários e 

poluição 
ambiental 

5 

Uso 
indiscriminado 
de produtos de 

limpeza 

5 Nenhuma 2 

Elaborar plano de 
utilização correta 
dos produtos de 

limpeza 

50 

4 

Falta de 
Equipamento de 

Proteção 
Individual 

3 

Uso de 
Equipamento de 

Proteção 
Individual pelos 
funcionários do 
setor de limpeza 

2 

Adotar plano de 
utilização de 

Equipamento de 
Proteção 
Individual 

24 

5 
Armazenamento 

de produtos 
químicos 

3 Nenhuma 8 

Realizar o correto 
armazenamento 

dos resíduos 
químicos 

120 

Manipulação 
de produtos 
inflamáveis 

Risco de 

incêndio 
5 

Armazenamento 
e manuseio de 

produtos 
inflamáveis 

3 Nenhuma 8 

Adequar o 
armazenamento 

de acordo com a 
NBR 17505 

120 

Fonte: Dados dos autores, 2014. 

 

4. Conclusão 

A realização deste trabalho por meio da ferramenta FMEA proporcionou um maior 

entendimento dos processos e serviços da organização estudada e os consequentes 

impactos ambientais gerados pelos seus produtos e serviços.  

Diante dos resultados encontrados, foi possível identificar os maiores riscos ambientais 

existentes na área de estudo. Conforme as maiores pontuações no Número de 

Prioridade (NPA) se destaca o “Descarte de lâmpadas fluorescentes” com pontuação de 

125 e os itens “Descarte de óleo de cozinha”, “Armazenamento de produtos químicos” 

e “Armazenamento e manuseio de produtos inflamáveis” também merecem ênfase com 

pontuação de 120. Estes foram os impactos ambientais provenientes das atividades da 

unidade que receberam as maiores notas quanto à severidade do impacto (S), a 

ocorrência (O) e detecção (D) e, portanto, precisam ter prioridade na ordem dos 

programas e ações a serem implantados no gerenciamento ambiental.  

Quanto à causa de maior impacto identificada neste estudo, é importante lembrar que 

no Brasil são consumidas cerca de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes por ano. 

Desse total, 94% são descartadas em aterros sanitários, sem nenhum tipo de 

tratamento.  O grande uso dessas lâmpadas deve-se a economia de energia que pode 

chegar a 80% e elas podem durar até 15 vezes mais do que as incandescentes (ABILUX, 

2010). Sendo assim, a simples devolução dessas lâmpadas para o fabricante ou para 

empresa especializada na coleta e reciclagem diminuiria o risco ambiental associado a 

este aspecto. Neste estudo, o alto NPA para este aspecto deve-se justamente à 
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destinação dessas lâmpadas, visto que a Lei Nacional de Resíduos Sólidos estabelece 

que os fabricantes devem se responsabilizar pelo recolhimento do material (BRASIL. Lei 

12.305, 2010). Mourão e Seo (2012) ressaltam que o Brasil consome um grande 

número de lâmpadas fluorescentes, apresentando um mercado crescente, porém 

infelizmente após o consumo a grande maioria dessas lâmpadas é descartada 

inadequadamente. Essas lâmpadas têm uma grande quantidade de mercúrio e outros 

componentes tóxicos, que aumentam o risco de contaminar as pessoas, os animais, o 

solo e a água, caso sejam descartadas no lixo comum.  

 

Os demais impactos ambientais que devem ser mitigados e, portanto, priorizados nas 

ações de gerenciamento ambiental da unidade são os provenientes das atividades 

realizadas no curso de Nutrição e Gastronomia no ambiente da cozinha Descarte de 

Óleo de Cozinha e dos laboratórios onde são realizadas as atividades do curso de 

Farmácia Armazenamento de Produtos Químicos e Armazenamento e Manuseio de 

Produtos Inflamáveis. Com o correto descarte e armazenamento desses produtos e 

resíduos, conforme a legislação vigente, é possível mitigar esses impactos de forma 

eficiente.  

Esta metodologia se mostrou eficiente em relação a priorização de ações para redução 

dos impactos negativos das atividades avaliadas. Outros estudos encontrados na 

literatura também ressaltaram a importância do uso da metodologia. Os autores Akim, 

Mergulhão e Borrás (2013) utilizaram a ferramenta FMEA para analisar as falhas nas 

informações destinadas à avaliação de programas de pós-graduação e ressaltaram a 

vantagem da utilização desta ferramenta no aprendizado e a geração de conhecimento 

entre as pessoas envolvidas na coleta de dados. Senna (2014) em seu trabalho sobre 

a determinação do índice de risco ambiental das instalações de uma instituição de 

ensino superior obteve resultados bastante promissores quanto à possibilidade de 

implantação de ações corretivas ou preventivas em função dos aspectos e impactos 

ambientais encontrados.  

Os aspectos encontrados com grande potencial de impacto ambiental podem facilmente 

ser controlados pela simples ação de armazenamento, destinação ou descarte correto 

para empresas especializadas. As medidas de melhoria propostas são, em sua maioria, 

simples e de fácil e barata implementação, objetivando a mitigação dos impactos que 

poderiam trazer consequências negativas ao meio ambiente.  

Diante dos dados levantados neste trabalho, constatamos que o FMEA pode ser uma 

ferramenta importante na busca de um processo mais eficiente e eficaz, com menos 

falhas e impactos ao meio ambiente. É fundamental também que a avaliação de riscos 

ambientais seja um processo de manutenção contínuo, onde haja sempre uma 

retroalimentação da ferramenta a partir de experiências obtidas. Sendo essa rotina de 

aprimoramento contínuo a base para um sistema de gestão bem sucedido em todos os 

processos de uma empresa.  

A utilização do FMEA, aplicado aos processos para análise dos riscos ambientais constitui 

um método simples para avaliar possíveis impactos ambientais segundo uma escala de 

severidade que pode ser customizada, permitindo assim o estabelecimento direto de 

medidas preventivas ou corretivas para minimizar ou evitar a ocorrência de danos ao 

meio ambiente. 

O conhecimento e as ações disseminadas entre o público interno da unidade e até 

mesmo entre a comunidade trazem benefícios a todos os envolvidos e propõe a 

eliminação ou a redução das falhas dos serviços e processos da atividade. Assim, do 

ponto de vista empresarial, mais do que o retorno financeiro direto, decorrente da 

minimização e eliminação de falhas potenciais, a empresa em questão teve como 

vantagem com a aplicação da FMEA, o aumento de confiabilidade do serviço prestado, 

proporcionando mais qualidade ambiental e uma maior satisfação dos usuários. 

Partindo do princípio que cada organização possui uma realidade específica, faz se 
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necessária a discussão de um processo de planejamento que incorpore os diferentes 

olhares presentes no dia-a-dia da organização por meio da efetiva participação dos 

funcionários e clientes (partes interessadas). Nessa perspectiva, a implementação de 

ações e programas para o controle dos riscos ambientais pode constituir um instrumento 

pedagógico e político de mudança.  

Com os resultados obtidos neste trabalho é possível concluir que o conhecimento dos 

aspectos e impactos ambientais decorrentes das atividades diárias das organizações é 

fundamental, para que seja possível um correto gerenciamento ambiental, pois o 

planejamento da gestão ambiental apenas será possível com a correta identificação dos 

impactos ambientais causados pelas atividades exercidas. A partir do conhecimento de 

todos os principais aspectos ambientais gerados pela instituição estudada será possível 

conhecer os impactos e implementar diretrizes para o seu gerenciamento.  
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Resumo. A consolidação de práticas sustentáveis no ambiente empresarial abriu 
espaço para novas ferramentas de gestão e retorno de resíduos, surgindo a logística 
reversa. O presente trabalho tem como objetivo analisar como a logística reversa é 
implementada para a gestão de resíduos em açougues da Alta Paulista. Para atingir o 
objetivo proposto foi realizado um estudo junto a três açougues da Alta Paulista, em 
que foram coletados o tipo, a quantidade e a destinação para cada resíduo gerado 
durante quatro meses, para assim analisar o retorno financeiro ou gastos gerados por 
esses, além do impacto ambiental causado por cada resíduo.  

Palavras-chave: logística reversa; açougues; resíduos; Alta Paulista. 

 

Abstract. The consolidation of sustainable practices in the business environment has 
opened up new management tools and waste return, appearing the reverse logistics. 
This study aims to analyze how the reverse logistics is implemented for waste 
management in butcher shops Alta Paulista. To achieve this purpose a study was 
conducted with three butcher shops of Alta Paulista, in which were collected the type, 
quantity and destination for each waste generated for four months, so as to analyze 
the financial return or expenses generated by these, as well the environmental impact 
of each waste. 
 
Key words: reverse logistic, butchers, waste, High Paulista. 
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1. Introdução 

As organizações estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar seu 
desempenho ambiental, a partir do compromisso permanente por parte dos 
empresários na adoção de uma postura que contribua para o desenvolvimento 
econômico de forma conjunta com o controle dos impactos sobre o meio ambiente de 
suas atividades, produtos e serviços.  

Feistel (2011) observa que as exigências relacionadas à preservação ambiental 
assumem uma importância crescente para as empresas, devida à pressão dos 
consumidores, cada vez mais envolvidos com questões ambientais. Atualmente as 
empresas demonstram preocupação com sua imagem, de maneira que procuram 
adaptar-se a essas exigências.   

A comercialização de carnes bovina, suína e de frangos de corte, no Brasil, de modo 
geral, é feita diretamente entre frigoríficos, abatedouros e instituições varejistas. O 
varejo passou a assumir uma nova função, comprometendo-se com a redução de lixo 
gerado, a sua reciclagem e reutilização, gerando como consequência o aumento de 
sua responsabilidade diante do consumidor final (BRAGA JUNIOR e RIZZO, 2008; 
DIAS e BRAGA JUNIOR, 2016). 

Atualmente a legislação ambiental deve caminhar no sentido de tornar as empresas 
cada vez mais responsáveis por todo ciclo de vida de seus produtos, ser legalmente 
responsável pelo seu destino após a entrega dos produtos aos clientes e do impacto 
que estes produzem no meio ambiente (LACERDA, 2014). 

O descarte incorreto de resíduos de animais como carcaças, peças anatômicas, 
vísceras e ossadas em cidades que não possuem infraestrutura para receber este tipo 
de resíduo, que é tratado como graxaria, é realizado diretamente em lixões ou aterros, 
sendo descartados sem controle sanitário e misturados ao lixo comum. Dessa forma, 
agravam-se os problemas ambientais e de saúde pública, resultando em grande 
desperdício, quando se pensa em reciclagem agrícola (MATTAR; FRADE JÚNIOR; 
OLIVEIRA, 2014). 

Os subprodutos oriundos do processamento da carne bovina são utilizados em 
diversos segmentos industriais, como o couro na indústria calçadista. Também o 
resíduo seco da produção de sebo, composto por ossos triturados, aparas de carne e 
vísceras moídas, é industrializado e destinado à fabricação de ração animal (MARTINS 
et al., 2011).  

Dentro desse contexto, o presente artigo traz uma análise da logística reversa 
realizada por açougues da Alta Paulista. Cada vez mais a logística reversa tem se 
tornado importante para a empresa, uma vez que oferece oportunidades para 
recuperação do valor, bem como economias de custo em potencial.  

Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo analisar como a logística reversa é 
implementada para a gestão de resíduos em açougues da Alta Paulista. E para alcançar 
o objetivo proposto foram identificados e apontados quais resíduos são gerados e as 
práticas de logística reversa existente nos açougues, e por fim avaliou-se os ganhos 
econômicos e ambientais que podem ser obtidos com a logística reversa. 

2. Revisão Teórica 

Dentro dos assuntos tratados ao longo da pesquisa, deve-se trazer algumas 
considerações para um genérico entendimento sobre açougues, logística reversa, 
resíduos sólidos e resíduos orgânicos, o que se faz a seguir. 

Açougues 
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No Brasil, os tipos mais importantes de varejo para distribuição são hipermercados, 
supermercados, lojas de conveniência e lojas de especialidades, em que se encontram 
os açougues. O varejo integra funções clássicas de operação comercial: procura e 
seleção de produtos, aquisição, distribuição, comercialização e entrega (SANTOS; 
COSTA, 2014). 

Açougues são estabelecimentos de preparo e comercialização de alimentos, que 
assumem papel importante na qualidade da alimentação oferecida à população urbana 
(SOTO et al., 2009). São lojas especializadas na venda de carne bovina e afins, além 
de oferecer carnes de outros animais, frangos assados, ovos, carvão para churrasco, 
entre outros produtos e serviços.  

Os açougues são responsáveis por grande volume de resíduos de animais. A acumulação 
de matéria orgânica facilmente putrescível, como as carnes e subprodutos do abate, 
implica no acréscimo de níveis de riscos laborais, ambientais e a saúde pública (SANTOS 
2012). A responsabilidade atribuída à manutenção da higiene nesses estabelecimentos 
deve ser severa para evitar riscos à saúde dos consumidores.  

Segundo Fritzen et al. (2006) a avaliação da qualidade das carnes está baseada em 
parâmetros higiênicos sanitários, os quais permitem uma avaliação global da higiene e 
limpeza durante o processamento, transporte e armazenamento e do descarte 
adequado dos resíduos gerados pelos açougues. De fato, as empresas que adotam as 
práticas ambientalmente corretas são reconhecidas pelo consumidor final, gerando 
assim uma vantagem competitiva no mercado. 

Logística Reversa 

A logística reversa, em sentido amplo, compreende todas as operações relacionadas 
com a reutilização de produtos e materiais, o que engloba todas as atividades 
logísticas de coletar, desmontar e processar produtos e/ou materiais e peças usadas a 
fim de assegurar uma recuperação sustentável (LEITE, 2003). 

De acordo com Shibao, Moori e Santos, 2010, Logística Reversa pode ser definida como: 

O processo de planejamento, implantação e controle eficiente e 
eficaz dos custos, dos fluxos de matérias-primas, produtos em 
estoque, produtos acabados e informação relacionada, desde o 
ponto de consumo até um ponto de reprocessamento, com o 
objetivo de recuperar valor ou realizar a disposição final 
adequada do produto. 

A logística reversa é onde o resíduo sólido se torna novamente uma matéria prima, 
com valor de recurso natural. Portanto, auxilia a economia ambiental valorizando o 
setor empresarial, partindo do ponto de vista contrário, do fim ao recomeço do ciclo 
produtivo (FONSECA, 2013). 

O foco de atuação da logística reversa envolve a reintrodução dos produtos ou 
materiais na cadeia de valor pelo ciclo produtivo ou de negócios. Portanto, o descarte 
do produto deve ser a última opção a ser analisada (CHAVES; BATALHA, 2006).  

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Polícia Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), define resíduos sólidos como todo material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em sociedade. A PNRS surgiu para 
tentar minimizar o problema dos resíduos, uma vez que agora não apenas o governo, 
mas os produtores e até os consumidores são responsáveis pela destinação e 
tratamento correto do seu material obsoleto, através do processo de logística reversa 
(THODE FILHO et al., 2015). 

As empresas são as principais usuárias de recursos naturais e também as principais 
responsáveis pelo desenvolvimento econômico mundial. Com as mudanças ocorridas 
ao longo do tempo, a quantidade de resíduos gerados teve um aumento significativo. 
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Assim, houve a necessidade de se criar uma alternativa para que esses resíduos 
fossem transformados (BRAGA JUNIOR e RIZZO, 2008). 

É necessária a possibilidade de revalorização dos resíduos gerados pelas empresas. O 
conceito de logística reversa ampara-se justamente na sustentabilidade ecológica e 
econômica. As empresas conseguem gerar lucros e riquezas em conjunto com práticas 
sustentáveis que lhe trazem benefícios e garantem a preservação do meio ambiente 
para as futuras gerações (GUARNIERI, 2011).  

Pourmohammadi, Dessouky e Rahimi (2013) ressaltam que a logística reversa 
concentra-se em sistemas de recuperação do produto no fim da vida, e que os 
resíduos são entradas potencialmente valiosas para uma variedade industrial, 
beneficiando desde o fornecedor ao cliente, estendendo significativamente a vida útil 
de um determinado subproduto, e diminuindo seu impacto ambiental. 

No caso dos açougues a destinação adequada dos resíduos gerados pelos processos de 
desossa e limpeza é direcionada para indústria de gorduras e graxas, que “são 
indústrias que transformam subprodutos da indústria da carne em sebo e em diversos 
tipos de farinhas utilizadas na produção de adubo ou ração animal” (REBOUÇAS et al., 
2010, p. 1220). Há indústrias de gorduras e graxas que também produzem sebo ou 
gordura e adubo organomineral somente a partir de ossos (JAHNKE, 2012). 

Resíduos Sólidos 

Nas últimas décadas, os resíduos sólidos passaram a ser um problema, provocando 
grande impacto ambiental decorrente da falta de fiscalização e de regulamentação. A 
extração desenfreada dos recursos naturais, a crença de que estes são renováveis e 
inacabáveis, além do aumento da escala de produção devido à revolução industrial, 
estimularam a exploração do meio ambiente e elevaram a quantidade gerada de 
resíduos (GUARNIERI, 2011). 

Segundo Fonseca (2013) os resíduos gerados pelos processos produtivos, produtos e 
embalagens, quando terminam a vida útil, muitas vezes são depositados em locais 
inadequados, transformando-se em passivos ambientais e causando sérios riscos ao 
meio ambiente e à saúde pública.  

Fonseca (2013) ressalta que a busca pela correta gestão dos resíduos sólidos é 
importante para a conscientização da sociedade quanto aos problemas ambientais 
causados por eles, que são os principais causadores de degradação na natureza. 

Resíduos Orgânicos 

Os resíduos orgânicos são em sua maioria oriundos de restaurantes, domicílios e 
supermercados. Entre os métodos de reaproveitamento e reciclagem deste tipo de 
resíduos se encontra a compostagem, que tem por finalidade gerar um composto, 
assim como enviar o mínimo de rejeitos para aterros sanitários (SOUZA, 2015).  

Os açougues também são responsáveis pela geração de resíduos orgânicos, como o 
couro, sangue, ossos, gorduras, tripas, outras partes condenadas pela inspeção 
sanitária (JAHNKE, 2012). 

A disposição inadequada de resíduos orgânicos produzidos das atividades nos açougues 
pode gerar graves impactos ao meio ambiente, como, por exemplo, a eutrofização dos 
corpos d’água; desta forma, torna-se importante a disposição desses resíduos de 
maneira ambientalmente adequada (DORES-SILVA; LANDGRAF; REZENDE, 2013). 

Para Pereira (2009) a destinação incorreta dos dejetos provenientes da atividade dos 
açougues, facilitará, por meio de animais vetores, a instalação de epidemias 
generalizadas, sobretudo por meio de roedores e outros. A Peste bubônica, o Tifo Murino 
e o Hantavírus também são constantes nas áreas com infraestrutura inadequada.  
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De acordo com Jahnke (2012), a finalidade do processamento e da destinação dos 
resíduos ou dos subprodutos do abate é função de características locais ou regionais, 
como a existência ou a situação de mercado para os vários produtos resultantes e de 
logística adequada entre as operações.  

Segundo Feistel (2011) do ponto de vista econômico e ambiental muito desses 
produtos residuais poderiam ser transformados em subprodutos úteis para consumo 
humano, alimento de animais, indústria de rações e fertilizantes.  

3. Procedimentos Metodológicos 

O objetivo da pesquisa foi analisar como a logística reversa é implementada para a 
gestão de resíduos em açougues da Alta Paulista. Para atingir o objetivo proposto foi 
realizado um estudo junto a três açougues na região da Alta Paulista durante o 
período de quatro meses para comparar volumes e os tipos de resíduos gerados.  

Foram mensurados os ganhos econômicos, por meio da renda gerada pela venda dos 
resíduos que retornam para a cadeia produtiva, e os ganhos ambientais (quantificação 
dos resíduos que deixaram de ser descartados no meio ambiental ou que deixaram de 
ser encaminhados para o aterro sanitário) por meio de análises bibliográficas e do 
método desenvolvido pelo Instituto Wuppertal, que permite avaliar as mudanças 
ambientais associadas à extração de recursos de seus ecossistemas naturais 
(RITTHOFF, ROHN & LIEDTKE, 2002). 

A Figura 1 apresenta como a pesquisa foi estruturada quanto ao método utilizado e os 
resultados atingidos.  
 

Figura 1 – Procedimentos Metodológicos para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema da Pesquisa: 

Como é feita a gestão dos resíduos gerados por 
açougues da Alta Paulista? 

Objetivo: 

Analisar como a logística reversa é implementada para a 
gestão de resíduos em açougues da Alta Paulista. 

 

Coleta de dados: 

Estudos de múltiplos casos 

 

Resultados:  

Compreensão do assunto 

Mensurar ganhos econômicos 

Mensurar ganhos ambientais 
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Por meio da logística reversa, classificou-se e quantificaram-se os resíduos que são 
reaproveitados dentro da cadeia, os resíduos que podem ser reaproveitados e os que 
são descartados por não possuírem possibilidade de reaproveitamento. 

Para esta pesquisa, o método utilizado foi o qualitativo por ter natureza exploratória com 
uma amostragem não probabilística por conveniência (GODOY, 1995; COOPER E 
SCHINDLER, 2003; VERGARA, 2005). A pesquisa buscou analisar os processos, dados e 
resultados alcançados pelos açougues como uma tentativa de compreensão detalhada 
dos significados e das características situacionais apresentadas pelos casos analisados. 

Vergara (2005) classifica uma pesquisa científica quanto aos fins e quanto aos meios. 
Sendo assim, o presente trabalho pode ser considerado, quanto aos fins, como uma 
pesquisa exploratória qualitativa por ter como objeto de pesquisa três açougues e 
suas práticas em logística reversa para os resíduos. Quanto aos meios, ainda pela 
classificação da autora, como uma pesquisa bibliográfica e de campo, por serem os 
métodos para atingir o objetivo proposto, buscando referências em trabalhos já 
publicados sobre o assunto e explorando diretamente nos açougues a execução do 
processo da logística reversa. 

Assim, foi avaliada a gestão de resíduos implementada pelos açougues que são objeto 
de pesquisa, em que foram analisados se os processos implementados estão 
relacionados com a teoria encontrada. Também foram coletados os volumes de resíduos 
gerados durante quatro meses e para quais resíduos a logística reversa foi 
implementada.  

Gil (2001) reforça dizendo que a pesquisa exploratória se propõe a compreender o 
problema enfrentado pelo pesquisador procurando explorar a situação para prover 
critérios e um melhor entendimento. A gestão de resíduos por meio da logística 
reversa praticado por açougues é um assunto pouco explorado. 

Para Aaker et al. (2001) e Cooper e Schindler (2003), a pesquisa exploratória é usada 
para buscar o entendimento sobre a natureza de um problema quando normalmente há 
pouca pesquisa (conhecimento, dados) sobre aquilo que se pretende conseguir. Ainda 
segundo os autores, este método de pesquisa é muito flexível e de caráter qualitativo. 

Assim, relações entre circunstâncias particulares observadas, a partir destes estudos 
de caso, podem sugerir conexões que precisam ser exploradas em outras instâncias do 
conhecimento, surgindo assim novos trabalhos dentro do setor ou até mesmo em 
outros setores da economia, que ainda não se voltaram para estas práticas. 

4.  Caracterização dos Açougues 

Foram estudados três açougues do município de Tupã, região da Alta Paulista, 
selecionados de acordo com a disposição de cada um para ceder às informações 
necessárias para atingir o objetivo proposto. Também levou-se em consideração para 
escolha o tamanho, a localização e o público que cada um abrange. Os açougues 
foram denominados de A, B e C para não serem identificados, já que os dados são 
confidenciais.  

O açougue A é de grande porte, está localizado em uma área de comércio popular da 
cidade e atende principalmente os públicos de classe B, C e D. Oferta mensalmente a 
média de 40.000 kg de carnes bovinas, suínas e de aves. Ainda possui o serviço de 
rotisserie e produtos para churrasco e cozinha.  

O açougue B é de médio porte, está localizado em uma área nobre da cidade, e atende 
os públicos de classe A e B, por apresentar carnes de qualidade elevada e 
produtos/serviços diferenciados, como: o corte da carne, o tempero, e o atendimento. 
Oferta mensalmente a média de 26.000 kg de carnes bovinas, suínas e de aves. E 
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assim como o açougue A, possui rotisserie e produtos para churrasco, como gelo, 
carvão e espeto. 

O açougue C é de pequeno porte, está localizado em um bairro de baixa classe média, 
e atende ao público local de classes C, D e E. Oferta mensalmente a média de 3.000 
kg de carnes bovinas, suínas e de aves. 

5. Resultados e Discussões 

Considerando o objetivo da pesquisa em analisar os resíduos gerados por três 
açougues da Região da Alta Paulista, a tabela 1 apresenta o tipo e a quantidade de 
resíduo gerado por cada um dos açougues durante quatro meses. 

Tabela 1 – Dados coletados nos açougues. 

Açougue 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Ossada 
(kg) 

Óleo/Gord 
(litros) 

Ossada 
(kg) 

Óleo/Gord 
(litros) 

Ossada 
(kg) 

Óleo/Gord 
(litros) 

Ossada 
(kg) 

Óleo/Gord 
(litros) 

A 3.200 50 3.240 55 5.000 200 3.000 50 

B 1.000 100 1.200 150 2400 400 1.000 100 

C 250 - 250 - 350 - 250 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015/2016. 

Foi observado que os principais resíduos gerados são a ossada e o óleo/gordura. O 
volume de óleo/gordura é decorrente do serviço de rotisserie oferecidos pelos 
açougues A e B. Os três açougues recebem apenas a carne com o osso. Os produtos já 
chegam livres do sangue, do couro e da carcaça.  

Constatou-se que o volume de resíduos sólidos, como embalagens, é irrisório, e o 
descarte é realizado pelo programa de coleta seletiva do município de Tupã. O 
programa auxilia há mais de dez anos na diminuição do impacto ambiental e possui 
grande importância social no município, garantindo qualidade de vida a dezenas de 
famílias que viviam no antigo “lixão” em busca de renda para sobrevivência. 

A ossada de todos os açougues é vendida à R$ 0,05/kg para uma empresa de reciclagem 
animal no munícipio de Adamantina, que atua no mercado de industrialização e 
comercialização de produtos de origem animal atendendo a uma demanda nacional e 
internacional de farinhas e gorduras animais. A tabela 2 apresenta o ganho econômico que 
cada açougue teve em outubro, novembro e dezembro de 2015, e em janeiro de 2016. 
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Tabela 2. Receita gerada pela venda de ossada. 

 
Açougue A Açougue B Açougue C 

Outubro R$ 160,00 R$ 50,00 R$ 12,50 

Novembro R$ 162,00 R$ 60,00 R$ 12,50 

Dezembro R$ 250,00 R$ 120,00 R$ 17,50 

Janeiro R$ 150,00 R$ 50,00 R$ 12,50 

Total R$ 722,00 R$ 280,00 R$ 55,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015/2016. 

 

Notou-se que a logística reversa da ossada não apresenta ganho econômico financeiro 
atrativo para os empreendimentos. Sendo assim, o ganho ambiental é o fator 
decisório para a adoção da logística reversa nos açougues estudados. 

Os comércios analisados geram um elevado volume de ossos de animais todos os 
meses. O descarte incorreto desse resíduo causaria danos ao meio ambiente, como 
doenças, decorrentes da infraestrutura inadequada, além de contaminação do solo e 
da água.  

O óleo e gordura são gerados apenas pelos açougues A e B. Ambos destinam esses 
resíduos para uma empresa dedicada à produção e comercialização de grãos, farelos, 
óleos vegetais e biodieseis no município de Tupã.  

O óleo e a gordura são encaminhados juntos para essa empresa, e a cada quatro litros 
cedidos o açougue recebe um litro de óleo novo. A tabela 3 apresenta a quantidade 
em litros de óleo novo que os açougues arrecadaram na troca pelo usado.  

 

Tabela 3. Litros de óleo novo arrecadados. 

  
Açougue 

A 
Açougue 

B 

Outubro 12,5 25 

Novembro 13,75 37,5 

Dezembro 50 100 

Janeiro 12,5 25 

Total 88,75 187,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015/2016. 

Os açougues A e B tem uma redução de 25% do custo com óleo, destinado aos 
serviços de rotisserie, percentual atrativo para os empreendimentos. Ressalta-se que 
nenhuma das operações de Logística Reversa adotadas nos açougues gera custos para 
os gestores. 

Para mensurar quantitativamente o quanto o óleo deixa de poluir o meio ambiente foi 
utilizado o método Wuppertal. A tabela 4 apresenta a quantidade de água que cada 
açougue deixou de poluir com a destinação adequada do óleo e da gordura. 

 

 

Tabela 3. Quantidade de água que os açougues poluiriam 
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  Açougue A Açougue B 

Outubro 2.552,00 5.104,00 

Novembro 2.807,20 7.656,00 

Dezembro 10.208,00 20.416,00 

Janeiro     2.552,00      5.104,00  

Total 18.119,20 38.280,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Ao se mensurar o ganho ambiental que se teve com a implementação da logística 
reversa para o óleo, observou-se que, em três meses, o açougue A deixou de poluir 
18.119,20 litros de água e o açougue B 38.280,00 litros.  

A tabela 4 mostra a quantidade de material abiótico que seria produzida pelo óleo. 

Tabela 4. Quantidade de material abiótico produzido pelo óleo(kg) 

  
Açougue 

A 
Açougue 

B 

Outubro 157,50 315,00 

Novembro 173,25 472,50 

Dezembro 630,00 1.260,00 

Janeiro 
       
157,50  

       
315,00  

Total 1.118,25 2.362,50 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Com a implantação da logística reversa, em quatro meses, observou-se que, no total, 
os açougues deixaram de gerar 3.480,75 kg de material abiótico, ou seja, que não é 
transformado no meio ambiente ao longo do tempo.  

A tabela 5 apresenta a quantidade de material biótico que seria produzido pelo óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Quantidade de material biótico produzido pelo óleo(kg). 
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Açougue 

A 
Açougue 

B 

Outubro 127,00 254,00 

Novembro 139,70 381,00 

Dezembro 508,00 1.016,00 

Janeiro 
       
127,00  

       
254,00  

Total 901,70 1.905,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015/2016. 

Os açougues deixaram de gerar 2.806,7 kg de matéria biótica (que pode ser 
transformada no meio ambiente) com a adoção da logística reversa.  

A tabela 6 apresenta o quanto os açougues deixaram de poluir o ar. 

 

Tabela 6. Quantidade de ar poluído pelo óleo (kg) 

  Açougue A Açougue B 

 
Outubro 28,00 56,00 

 
Novembro 30,80 84,00 

 
Dezembro 112,00 224,00 

 
Janeiro 

           
28,00  

            56,00  

 
Total 198,80  420,00 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015/2016. 

 

Observa-se que a adoção da logística reversa para o óleo e a gordura nos açougues A 
e B resultam em ganhos ambientais bastante expressivos. Em quatro meses os 
açougues deixaram de poluir 618,8 kg de ar de acordo com o método Wuppertal. 

6. Considerações Finais 

Em todo o mundo, os elos entre desempenho ambiental, competitividade e resultados 
financeiros estão crescendo a cada dia. A Logística Reversa tem chamado atenção das 
empresas nos últimos anos, devido aos ganhos econômicos que essa atividade pode 
gerar. E também devido à conscientização ambiental e a lei dos resíduos sólidos de 
2010. Empresas estão transformando o desempenho ambiental em uma poderosa 
arma competitiva. No entanto, ainda é um assunto pouco explorado dentro dos 
açougues.  
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Nenhum dos açougues estudados realizava o controle da quantidade de resíduos 
gerados e não sabia o retorno que era obtido pelo descarte correto desses. Também 
não tinham conhecimento que essas práticas eram logística reversa. Notou-se também 
que os açougues apenas realizam as práticas corretas por causa da fiscalização. 

Foi perceptível através da pesquisa que, apesar das empresas realizarem a logística 
reversa, as pessoas não sabem o que significa logística reversa, e não têm 
conhecimento dos ganhos financeiros e principalmente ambientais que podem ser 
gerados pela mesma. 

Espera-se contribuir para futuras pesquisas na área e na avaliação de diferentes 
tamanhos de mercados quanto a sua viabilidade econômica, ambiental e social. E 
também na conscientização da população na adoção da logística reversa.  
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Resumo. O presente artigo procurou verificar como os produtores rurais do município 
de Tupã-SP estão cumprindo a responsabilidade prevista na legislação, quanto à 
logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. Com base em pesquisa 
documental, para compreender a determinação da legislação, e em pesquisa 
bibliográfica sobre a logística reversa, foi realizada uma pesquisa de campo com 
aplicação de um questionário desenvolvido e validado seguindo as recomendações de 
DeVellis (2003) junto a 20 (vinte) produtores rurais do município, nos meses de abril 
e maio de 2015. O objetivo foi verificar como os produtores rurais percebem o 
procedimento da logística reversa das embalagens de agrotóxicos proposta pela 
legislação brasileira para essas embalagens. Verificou-se que existe certa tendência 
dos produtores, em geral, de não cumprir o que é imposto pela legislação e uma das 
possíveis causas levantadas nesta pesquisa pode ser a falta de fiscalização do Poder 
Público.  

Palavras-chave: embalagens de agrotóxicos; logística reversa; legislação. 

Abstract. This article aims to check how farmers in the city of Tupa-SP, are fulfilling 
their liability under the law, as the reverse logistics of empty containers of pesticides. 
Based on documentary research, to understand the determination of the legislation, 
and literature on reverse logistics, a field research was carried out with application of a 
questionnaire developed and validated following the DeVellis recommendations (2003) 
together with twenty (20) farmers the municipality, in April and May 2015. The 
objective was to see how farmers realize the reverse logistics procedure of pesticide 
containers on the first link in the chain proposed by the Brazilian legislation for these 
packages. It was found that there is a tendency of producers, in general, do not fulfill 
what law imposes and one of the possible causes raised in this research may be the 
lack of supervision by the Government.  

Key words: pesticide packaging; reverse logistic; legislation. 
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1. Introdução 

A produção agrícola sofreu grande impulso com utilização de defensivos agrícolas a 
partir da década de 1920 e, no Brasil, seu uso tornou-se intenso a partir da década de 
1960. Isso gera grave problema de saúde pública, demandando a implantação de um 
sistema de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos (ORGANIZAÇÃO 
PAN-AMERICANA DA SAÚDE-OPAS / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS (2010). 

O Brasil está entre os principais consumidores mundiais de defensivos agrícolas, e a maior 
utilização dessas substâncias é na agricultura, principalmente nos sistemas de 
monocultura. A par disso, há discussões em torno do uso de defensivos agrícolas, que 
abordam as vantagens com respeito aos retornos econômicos e agronômicos que eles 
proporcionam ao produtor rural e as desvantagens envolvidas nos campos da degradação 
ambiental e do risco à saúde humana. E, com respeito às embalagens, existem restrições 
legais relacionadas ao meio ambiente e aos fatores econômicos (SHIBAO; MOORI; 
SANTOS, 2010). 

A Lei Federal n.° 7 802 de 11/07/89, regulamentada pelo Decreto n.o 98.816, no seu 
artigo 2, inciso I, define assim o termo “agrotóxicos”: os produtos e os agentes de 
processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da 
fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, e, 
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 
inibidores do crescimento. 

Segundo a OPAS/OMS ( 2010), os produtos comercializados abrangem cerca de 300 
princípios ativos em duas mil formulações comerciais diferentes no Brasil, cuja 
classificação pode-se resumir em: a) Inseticidas (possuem ação de combate a insetos, 
larvas e formigas); b) Fungicidas (combatem fungos); c) Herbicidas (combatem ervas 
daninhas); d) Raticidas (combate a roedores); e) Acaricidas (combate a ácaros diversos); 
f) Nematicidas (combate a nematóides); g) Molusquicidas (combate a moluscos, 
basicamente o caramujo da esquistossomose; h) Fundgantes (combate a insetos e 
bactérias). 

Para minimizar o problema em torno das embalagens desses produtos químicos, a 
legislação brasileira trata do descarte de embalagens vazias de defensivos. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) estabeleceu como instrumento de 
desenvolvimento econômico e social a implantação de sistemas de logística reversa, 
consistente num conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para aproveitamento em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou para destinação final ambientalmente adequada, 
conforme art. 3º, XII da Lei.  A aplicação da logística reversa requer integração entre 
União, Estados, Municípios e particulares, que irão somar investimentos e esforços com a 
preocupação da conservação do meio ambiente. 

A Logística Reversa do Pós-Consumo (aplicada no caso das embalagens de agrotóxicos), 
abrange os bens que, após serem produzidos e utilizados, passam a ser de pós-consumo, 
e devido a isso os mesmos podem ser enviados a destinos finais tradicionais, como por 
exemplo, incineração e aterros sanitários, ou também podem retornar ao ciclo produtivo, 
através da reciclagem ou reuso (LEITE, 2003). 

Um procedimento que se ocupa da destinação final das embalagens vazias é complexo e 
requer a participação efetiva de todos os agentes envolvidos na fabricação, comercialização, 
utilização, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas com 
manuseio, transporte, armazenamento e processamento dessas embalagens. O processo de 
logística reversa tem oportunidade para a sistematização dos fluxos de resíduos, bens e 
produtos descartados, seja pelo fim de sua vida útil, seja por obsolescência tecnológica e o 
seu reaproveitamento, dentro ou fora da cadeia produtiva de origem, contribuindo dessa 
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forma para redução do uso de recursos naturais e dos demais impactos ambientais. É 
ferramenta organizacional que tem o intuito de viabilizar técnica e economicamente as 
cadeias reversas, de forma a contribuir para a promoção da sustentabilidade de uma cadeia 
produtiva (SHIBAO, MOORI, SANTOS, 2010). 

 
2. Problema e Objetivo 

A problemática está em como a legislação que implantou e regulamentou os 
procedimentos da logística reversa das embalagens de agrotóxicos está sendo 
comprida. No caso deste estudo, como a logística reversa está sendo iniciada pelos 
produtores rurais no município de Tupã? 

Com o objetivo de verificar como os produtores rurais percebem o procedimento da 
logística reversa das embalagens de agrotóxicos no primeiro elo da cadeia proposto pela 
legislação brasileira para estas embalagens, foi realizada uma pesquisa de campo junto a 
20 (vinte) produtores rurais do município de Tupã/SP, nos meses de abril e maio de 2015, 
com utilização de formulário com 19 questões, para verificar como está sendo cumprida a 
legislação. 

 
3. Fundamentação Teórica 

Em virtude do objetivo proposto foram buscados conceitos, como a base agrícola de Tupã, 
a legislação relacionada às embalagens vazias de agrotóxicos e a logística reversa sejam 
tratados.  

 
A agricultura em Tupã 

A agricultura no município de Tupã apresenta produção diversificada de alimentos e é 
responsável por assumir importante destaque na segurança alimentar regional. 

Segundo dados do IBGE (2014), o município de Tupã/SP, tinha em 2014 uma população 
estimada em 65.596 habitantes, área territorial de 628.126 km2. Sua produção agrícola 
em 2013 desdobrava-se em lavoura temporária: amendoim, arroz, cana-de-açúcar, feijão, 
mandioca, melancia, milho, sorgo e tomate; e em lavoura permanente: abacate, banana, 
borracha, café, coco-da-bahia, laranja, mamão, manga e tangerina.  

A agricultura familiar possui importante papel no município de Tupã por contribuir com a 
diversidade de alimentos, mas sem dúvida, pensando em elevar a produção, grande parte 
dos agricultores utilizam insumos químicos sintéticos e se enquadram na obrigatoriedade 
da devolução de embalagens de agroquímicos, como ficou evidenciado pelos produtores 
entrevistados.  

A agricultura familiar é fonte fornecedora de alimentos in natura para o consumo direto e 
de matéria-prima para as agroindústrias de processamento. Uma única e pequena unidade 
produtiva da agricultura familiar pode produzir e fornecer uma infinidade de produtos 
(TEDESCO, 2001). Porém a grande maioria dos agricultores familiares ainda estão 
inseridos num sistema de produção convencional, com uso de insumos químicos sintéticos. 
Poucas unidades de produção priorizam o sistema agroecológico ou orgânico. 

Para regulamentar a aplicação desses insumos químicos, notadamente os agrotóxicos e 
deles o destino final das embalagens, a legislação brasileira traça regras que devem ser 
obedecidas. 
 

Legislação 

Há uma legislação brasileira específica para o tratamento que deve ser dado às 
embalagens de agrotóxicos até o retorno das embalagens vazias às indústrias por meio da 
logística reversa. O Quadro 1 apresenta em ordem cronológica a síntese da legislação 
sobre embalagens de agrotóxicos. 
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De toda essa legislação, ressalta-se o estabelecimento de responsabilidades 
compartilhadas a todos os agentes que participam do processo de retorno das 
embalagens vazias de agrotóxicos, por meio da logística reversa. Há responsabilidades 
para os agricultores, que utilizam o agrotóxico em suas lavouras; há responsabilidades 
para o comerciante, revendedor do agrotóxico; há responsabilidades para as Unidades 
de Recebimento controladas pelo INPEV (Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias); há responsabilidades para as indústrias fabricantes dos agrotóxicos 
e há responsabilidades para o Poder Público. 

 

Quadro 1: Síntese da legislação ambiental sobre as embalagens de agrotóxicos. 

Ano Lei/Decreto/Resolução  Escopo 

1981 Lei 6.938 Política Nacional do Meio Ambiente 

1989 Lei 7.802 Lei dos Agrotóxicos, dispôs sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins; e dá outras providências 

1990 Decreto 98.816  Regulamentou a Lei 7.802/89, sendo posteriormente 
revogado pelo Decreto 98.816/1990 

1998 Lei 9.605 “Lei dos Crimes Ambientais”, dispôs sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente 

2000 Lei 9.974 Altera a Lei 7.802/1989, traçando a obrigatoriedade 
do recolhimento das embalagens pelas empresas 
produtoras e comercializadoras de agrotóxicos 

2000 Decreto 3.550 Deu nova redação aos dispositivos do Decreto 
98.816/1990, sendo posteriormente revogado pelo 
Decreto 4.074/2002 

2000 Decreto 3.964 Altera e inclui dispositivos ao Decreto nº 
98.816/1990, sendo posteriormente revogado pelo 
Decreto 4.074/2002 

2001 Decreto 3.828/2001 Altera e inclui dispositivos ao Decreto nº 
98.816/1990, sendo posteriormente revogado pelo 
Decreto 4.074/2002 

2002 Decreto 4.074 Regulamenta novamente a Lei no 7.802/1989, 
revogando os demais 

2003 Resolução CONAMA 
334/2003 

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento 
ambiental de estabelecimentos destinados ao 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos 

2014 Resolução CONAMA 
465/2014 

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos 
mínimos necessários para o licenciamento ambiental 
de estabelecimentos destinados ao recebimento de 
embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou 
contendo resíduos 

 
Dentre todas essas responsabilidades, interessa a este estudo as responsabilidades 
impostas pela legislação aos agricultores, considerados como usuários ou utilizadores 
dos produtos. Segundo comentários de Cometti (2009), Melo et al. (2012), Cantos, 
Miranda e Licco (2008), Grutzmacher et al. (2006) e Faria e Pereira (2012), seriam 
estas as responsabilidades dos agricultores:  
• preparar as embalagens vazias para devolvê-las nas unidades de recebimento 
(embalagens rígidas laváveis: efetuar a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão; 
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inutilizar, perfurando, para evitar o reaproveitamento; embalagens rígidas não laváveis: 
mantê-las intactas, adequadamente tampadas e sem vazamento; embalagens flexíveis 
contaminadas: acondicioná-las em sacos plásticos padronizados); 
• armazenar, temporariamente, as embalagens vazias na propriedade em local adequado;  
• transportar e devolver as embalagens vazias, com suas respectivas tampas, no 
estabelecimento onde foi adquirido o produto ou na unidade de recebimento indicada na 
nota fiscal, no prazo de até um ano contado da data de sua compra; 
• manter em seu poder os comprovantes de entrega das embalagens e a nota fiscal de 
compra do produto por um ano. 

E, essas responsabilidades atribuídas ao produtor rural são cumpridas por meio da 
iniciação do processo da Logística Reversa. 

 
 

Logística Reversa 

A logística reversa, estabelecida pela PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei 
12.305/2010, é um instrumento eficaz no retorno das embalagens de agrotóxicos, aliada à 
preocupação com o meio ambiente. Tem por princípio o resgate de bens materiais que 
seriam lançados sem qualquer cuidado na natureza, trazendo-os de volta à cadeia de 
distribuição da empresa. Foi estabelecida como instrumento de desenvolvimento 
econômico e social, imputando a responsabilidade do pós-consumo aos fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores (MOURÃO e SEO, 2012). 

Conforme Victor (2010), uma das principais atribuições trazidas pela lei 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos) é a logística reversa, consistente num conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para aproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou para destinação final ambientalmente adequada, conforme art. 3º, XII da 
Lei.  A logística reversa torna-se aplicável, tanto sob o aspecto empresarial, quanto sob a 
análise constitucional, necessitando de integração entre União, Estados, Municípios e 
particulares, somando-se investimentos e esforços com preocupação da conservação do 
meio ambiente. 

Novas abordagens foram sendo inseridas no conceito da logística reversa, englobando 
retorno dos produtos, reciclagem, ações para substituição e/ou reutilização de materiais, 
disposição final de resíduos, reparação, reaproveitamento e remanufatura de materiais, 
incluindo-se também a questão da eficiência ambiental (MOTTA, 2013) 

Braga Junior, Merlo e Nagano (2009) explicam que a logística reversa se apresenta como a 
área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 
logísticas do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao 
ciclo produtivo, agregando-lhes valores: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 
corporativa, e outros. 

O retorno das embalagens vazias de agrotóxicos enquadra-se na Logística Reserva de 
Pós-Consumo, que é a área que equaciona e operacionaliza o fluxo físico e as 
informações correspondentes de bens de pós-consumo descartados pela sociedade em 
geral, que retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo por meio de canais de 
distribuição reversos específicos. Bens de pós-consumo são os produtos em fim de vida 
útil ou usados com possibilidade de utilização e os resíduos industriais em geral. Esse 
retorno tem por fim agregar valor a um produto logístico constituído por bens inservíveis 
ao proprietário original, ou que ainda possuam condições de utilização, por produtos 
descartados por terem atingido o fim de vida útil e por resíduos industriais. Estes 
produtos de pós-consumo poderão se originar de bens duráveis ou descartáveis e 
fluírem por canais reversos de Reuso, Desmanche, Reciclagem até a destinação final 
(BRAGA JUNIOR e PINHEIRO, 2014). 

No caso do recolhimento das embalagens de defensivos agrícolas utilizados nas 
plantações, exige-se uma cooperação que depende diretamente dos produtores rurais, que 
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fazem parte de um elo da cadeia agrícola, como destacado por Inpev (2010). “A 
cooperação entre os elos da cadeia agrícola pode ser observada pelos fluxos de entrega ou 
logística convencional (matéria-prima, manufatura, distribuição e varejo) e pelos fluxos de 
recolhimento ou logística reversa (coleta, transporte, desmantelamento e decomposição” 
(LADEIRA, MAEHLER, NASCIMENTO, 2012, p. 158). 

Noi mesmo sentido, Carboni; Sato e Moori (2005) argumentam que o processo da logística 
reversa das embalagens vazias inicia-se no agricultor, que tem a obrigação legal de 
efetuar, nas embalagens, uma tríplice lavagem ou lavagem sob pressão e devolvê-las no 
prazo de um ano após a compra ou de seis meses após o vencimento do produto.  A 
lavagem sob pressão é utilizada no caso de embalagens rígidas e metálicas, enquanto que 
as flexíveis (sacos de papel, aluminizados e polietileno de baixa densidade) tem como 
destino a incineração.  

De acordo com Boldrin et al. (2007, p.36), as seguintes etapas devem ser seguidas para 
que a coleta de embalagens vazias de agrotóxicos no campo tenha êxito: produtor: 
“produtor → incentivos à devolução → tríplice lavagem → transporte da zona rural até o 

centro coletor → recebimento no centro coletor → armazenamento neste centro até 

determinado nível de estoque → recolhimento por parte da indústria para ser dada a 

destinação final”. 
 
 

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória que prioriza desenvolver, esclarecer e 
entender conceitos e ideias visando a formulação de problemas mais precisos, envolvendo 
levantamento bibliográfico e documental (HAIR et al., 2005). Justifica-se a escolha deste 
método de pesquisa devido à temática da logística reversa e da educação ambiental 
possuírem lacunas no âmbito rural. 

Quanto à coleta de dados, além do levantamento bibliográfico e documental, foi realizada 
uma pesquisa a campo com 17 questões fechadas (P1 a P17) utilizando escala Likert de 
cinco pontos e duas questões abertas (P18 e P19) para observar as responsabilidades dos 
produtores rurais constantes nos parágrafos 2º e 4º da Lei dos Agrotóxicos (Lei 
7.802/1989) e no artigo 53 do Decreto 4.074/2002. 

Seguindo as recomendações de DeVellis (2003), para avaliar e realizar a validação de fase 
da escala apresentada no quadro 1 a mesma foi analisada por 10 especialistas da área do 
direito ambiental e de logística reversa que contribuíram para ajustar as frases (avaliação) 
e analisar se as mesmas se encaixavam no construto proposto pela pesquisa (validação de 
fase) e se atendiam a Lei dos Agrotóxicos. O formulário foi aplicado a 20 produtores rurais, 
não identificados para manter o anonimato, durante os meses de abril e maio de 2015. 

Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS 22.0 para os testes de frequência, 
analise fatorial exploratória (AFE) e classificação dos casos. Para análise dos constructos 
foi gerada uma reta de regressão linear resultado do processamento dos dados feito pelo 
software para cada um dos constructos. Explicando melhor, usou-se a técnica de AFE, com 
opção de fator único apenas para gerar os valores de Ŷ (valores ajustados sobre o eixo y 
correspondentes à reta de regressão gerada). Esse procedimento foi realizado três vezes 
(para cada um dos constructos do quadro 2), obtendo-se também três classificações dos 
casos (ou empresas respondentes) em cada um dos três fatores (PESTANA e GAGEIRO, 
2000). 

Os valores calculados representam o conjunto de respostas fornecidas por cada produtor e 
que está compondo cada constructo. Na sequência, foi possível avaliar e classificar os 
produtores em três categorias: com tendência positiva, indiferença e tendência negativa 
de percepção e aplicação da Lei dos Agrotóxicos. 

Quanto a abordagem, a pesquisa foi desenvolvida sob uma perspectiva quali-quantitativa. 
A qualitativa busca analisar e interpretar aspectos profundos, descrever a complexidade do 
comportamento humano, com riquezas de detalhes das investigações, hábitos, ações, 
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tendências comportamentais, entre outros aspectos peculiares. A quantitativa vale-se de 
amostras e de informações numéricas para estudos com maior objetividade (HAIR et al., 
2005). 

 
Quadro 2 – Escala utilizada na pesquisa – já agrupada por fatores. 

Fatores Nº Itens 

 
A – Efetuar a 
devolução das 
embalagens 
vazias, de 
acordo com as 
instruções 
recebidas, no 
estabelecimen
to onde 
adquiriu ou 
nos postos de 
recolhimento. 
 

P-01 
Sempre sou informado que existe a obrigatoriedade de devolver as 
embalagens vazias de defensivos agrícolas. 

P-02 
Costumo ler as instruções das bulas e rótulos dos defensivos agrícolas 
antes de utilizar. 

P-03 
Costumo ler as instruções das bulas e rótulos dos defensivos agrícolas 
sobre da devolução das embalagens. 

P-08 
Sempre devolvo as embalagens no endereço indicado na nota fiscal de 
compra. 

P-09 Quando tenho defensivo agrícola vencido costumo devolver. 

P-10 
Sempre pago pelos custos de transporte das embalagens até ao posto 
de coleta. 

P-12 
Sempre faço a devolução das embalagens vazias de defensivo agrícola 
nos revendedores onde compro. 

B – Efetuar a 
tríplice 
lavagem das 
embalagens 
vazias, 
preparo 
necessário e 
armazenamen
to prévio na 
propriedade 
rural. 
 

P-04 
Fui informado da necessidade de preparar as embalagens para o 
descarte correto. 

P-05 
Fui informado que preciso mantê-las armazenadas, temporariamente, 
em local adequado em minha propriedade. 

P-06 
Na compra, o revendedor passa instruções de procedimentos de 
lavagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e devolução 
das embalagens. 

P-07 Costumo inutilizar a embalagem logo após fazer a tríplice lavagem. 

P-17 Faço a tríplice lavagem quando prevista nas instruções das bulas. 

C – Manter à 
disposição 
dos órgãos 
fiscalizadores 
os 
comprovantes 
de devolução 
das 
embalagens 
vazias.  
 

P-11 
O Posto de Coleta sempre entrega um comprovante de recebimento das 
embalagens. 

P-13 
Mantenho arquivado para efeito de fiscalização, as notas fiscais de 
compras e os comprovantes de devolução das embalagens vazias. 

P-14 
Quando realizo uma nova compra de defensivo agrícola, sou cobrado 
pelo revendedor sobre as embalagens vazias da ultima compra. 

P-15 
Recebo com regularidade fiscalização sobre o armazenamento, 
transporte e devolução das embalagens vazias de defensivos agrícolas. 

P-16 
Tenho conhecimento das penalidades aplicadas pela destinação 
inadequada das embalagens vazias. 

 

 

 

 

 

5. Análise dos Resultados   

Os formulários aplicados aos produtores rurais trazem informações sobre o início do 
processo da logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos em Tupã/SP, uma vez 
que a legislação determina que esse início se dá junto aos produtores rurais que utilizam o 
agrotóxico em suas lavouras. As informações obtidas podem ser analisadas como segue: 

 
Classificação dos produtores participantes da pesquisa 
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Como base informativa sobre a categoria dos produtores consultados, respondentes do 
formulário, foram tomados três elementos: tipo de cultura, tamanho da área e o tempo 
em que produz na área. Com isso são descritas variáveis como o tamanho do produtor em 
área (pequeno, médio ou grande), as culturas agrícolas predominantes e sua experiência, 
como se verá: 
 

Grupos de Cultivo em que se enquadram os respondentes 

A maior parte deles pratica a horticultura (45%), seguindo-se ocupações com lavouras 
permanentes e lavouras temporárias, como se verifica na tabela 1 e gráfico 1. 

Tabela 1 – Grupos de Cultivo 

 Frequência 
Porcentage

m 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 produção de lavouras 
temporárias 

5 25,0 25,0 25,0 

horticultura e floricultura 9 45,0 45,0 70,0 
produção de lavouras 
permanentes 

6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fonte: os autores. 

 

Gráfico 1 – Grupos de Cultivo 

 
 
 
 
 

Segmentação da área produtiva ocupada pelos respondentes, em hectares 

A maior parte deles ocupa uma área entre 2 a 5 hectares (35%), seguidos por aqueles que 
ocupam área menor de até 1 hectare (15%), e com boa distribuição entre os demais, 
como se verifica na tabela 2 e gráfico 2. 

 
 

Tabela 2 – Segmentação da área explorada. 

Segmentação da área pelo IBGE 
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 Frequência 
Porcentage

m 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 Maior de 0 a menos de 1 
há 

3 15,0 15,0 15,0 

De 1 a menos de 2 ha 1 5,0 5,0 20,0 
De 2 a menos de 5 ha 7 35,0 35,0 55,0 
De 5 a menos de 10 ha 1 5,0 5,0 60,0 
De 10 a menos de 20 ha 2 10,0 10,0 70,0 
De 20 a menos de 50 ha 2 10,0 10,0 80,0 
De 50 a menos de 100 ha 1 5,0 5,0 85,0 
De 100 a menos de 200 ha 1 5,0 5,0 90,0 
De 200 a menos de 500 ha 2 10,0 10,0 100,0 
Total     20 100,0 100,0  

Fonte: os autores. 

Gráfico 2 – Segmentação da área. 

 
Fonte: os autores. 

 
Tempo que os respondentes produzem na área 

A maior parte deles pratica sua atividade agrícola no período entre 5 a 10 anos (40%), 
seguidos pelos que ocupam a área entre 1 a 5 anos (20%), até 1 ano (15%) e os demais 
praticam a agricultura a mais de 10 anos, como se pode verificar na tabela 3. 

 

 

 

 

Tabela 3 – Tempo que produz na área explorada. 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 Até 1 ano 3 15,0 15,0 15,0 
Mais de 1 a 5 anos 4 20,0 20,0 35,0 
Mais de 5 a 10 anos 8 40,0 40,0 75,0 
Mais de 10 a 15 anos 2 10,0 10,0 85,0 
Mais de 15 a 20 anos 2 10,0 10,0 95,0 
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Mais de 20 anos 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fonte: os autores 

Todas essas configurações demonstram que a amostra tem uma abrangência variável, 
atingindo produtores rurais em diversas situações.  E, as respostas dadas aos quesitos, 
cuja análise se fará adiante, mostram que as diferenças de área, cultura ou tempo de 
produção não implicam no acatamento da responsabilidade desses produtores rurais frente 
ao requerido na legislação quanto ao retorno das embalagens vazias de agrotóxicos. 

 
Análise das questões fechadas. 

Para que os grupos apresentados no quadro 1 fossem analisados, foi gerada uma reta de 
regressão para cada um deles, utilizando as questões que compõem cada qual e que 
constam do formulário aplicado. Teve como propósito uma classificação em negativo (1), 
indiferente (2) e positivo (3), o que indica a tendência mais descritiva do comportamento 
desses agricultores. 
 
A – Efetuar a devolução das embalagens vazias, de acordo com as instruções recebidas, 
no estabelecimento onde adquiriu ou nos postos de recolhimento. 

A tendência dos produtores rurais respondentes a efetuar a devolução das embalagens 
vazias, de acordo com as instruções recebidas quer oralmente, quer por meio da leitura do 
rótulo ou da bula, está empatada com a tendência dos indiferentes que tanto podem como 
não efetuar essa devolução, sendo cada situação da ordem de 35%. E os que tendem a 
não efetuar a devolução estão percentualmente enquadrados em 30%, como se pode ver 
na tabela 4 e gráfico 3. 

 
Tabela 4 – Devolução das embalagens vazias conforme instruções recebidas 

Efetuar a devolução das embalagens vazias, de acordo com as instruções recebidas, no 
estabelecimento onde adquiriu ou nos postos de recolhimento 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 Tende a não efetuar a 
devolução das embalagens 
vazias 

6 30,0 30,0 30,0 

Pode ou não efetuar a 
devolução das embalagens 
vazias 

7 35,0 35,0 65,0 

Tende a efetuar a 
devolução das embalagens 
vazias 

7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fonte: os autores 

 

 

 

Gráfico 3 – Devolução das embalagens vazias. 
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B – Efetuar a tríplice lavagem das embalagens vazias, preparo necessário e 
armazenamento prévio na propriedade rural. 

A tendência dos produtores rurais respondentes é a mesma do grupo anterior, verificando-
se que os que tendem a proceder à lavagem, preparo e armazenagem temporária para a 
devolução das embalagens vazias está empatada com a tendência dos que são 
indiferentes, que tanto podem como não fazer a lavagem, preparo e armazenagem das 
embalagens, ficando cada um com 35%. Os que tendem a não efetuar o preparo e 
armazenamento temporário das embalagens para devolução chega a 30%, como se 
verifica na tabela 5 e gráfico 4. 

 
Tabela 5 – Tríplice lavagem, preparo e armazenamento prévio das embalagens vazias. 

Efetuar a tríplice lavagem das embalagens vazias, preparo necessário e armazenamento 
prévio na propriedade rural 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 Tende a não efetuar a 
tríplice lavagem, preparar e 
armazenar corretamente as 
embalagens 

6 30,0 30,0 30,0 

Pode ou não efetuar a 
tríplice lavagem, preparar e 
armazenar corretamente as 
embalagens 

7 35,0 35,0 65,0 

Tende a efetuar a tríplice 
lavagem, preparar e 
armazenar corretamente as 
embalagens 

7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fonte: os autores. 
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Gráfico 4 – Tríplice lavagem das embalagens vazias. 

 

Fonte: os autores. 

 
C – Manter à disposição dos órgãos fiscalizadores os comprovantes de devolução das 
embalagens vazias.  

A tendência aqui representada é a mesma dos Grupos A e B, que verificam a disposição 
dos respondentes em efetuar a devolução das embalagens vazias. Então, os que têm a 
tendência de manter os comprovantes da devolução das embalagens para efeito de 
fiscalização são iguais àqueles que são indiferentes, que podem manter ou não, ficando 
cada situação na ordem de 35%. Já os que tendem a não manter os comprovantes à 
disposição da fiscalização representam 30%, como pode ser visto na tabela 6 e gráfico 5. 

 
Tabela 6 – Predisposição a manter à disposição da fiscalização os comprovantes de devolução das 

embalagens vazias 

Manter à disposição dos órgãos fiscalizadores os comprovantes de devolução das 
embalagens vazias 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 Tende a não manter à disposição 
da fiscalização os comprovantes 
de devolução das embalagens 

6 30,0 30,0 30,0 

Pode ou não manter à disposição 
da fiscalização os comprovantes 
de devolução das embalagens 

7 35,0 35,0 65,0 

Tende a manter à disposição da 
fiscalização os comprovantes de 
devolução das embalagens 

7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
Fonte: os autores 
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Gráfico 6 – Manter à disposição da fiscalização os comprovantes de devolução das embalagens. 

 
 
Esse conjunto de análises dos Grupos de questões A, B e C, leva a uma só conclusão. Dos 
20 produtores rurais respondentes do formulário de pesquisa, 7 (sete) têm a tendência de 
cumprir a legislação (35%), 7 (sete) são indiferentes, ao mesmo tempo em que podem se 
interessar a cumprir podem também não interessar (35%) , e o restante, 6 (seis),  são 
tendentes a não cumprir o que determina a legislação consoante à sua responsabilidade 
como iniciantes do processo de logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos 
(30%). 
 
Análise das questões abertas, quanto ao tempo de devolução e onde é jogada a 
água da lavagem das embalagens.  

Para esses quesitos foram surpreendentes as respostas, já que quanto a água da lavagem, 
a totalidade dos produtores respondentes afirmaram retornar a água no tanque ou bomba, 
para aproveitar ao máximo o produto e quanto à devolução: 30% não devolve, 15% 
nunca devolveu, 45% varia no tempo de devolução, não se recordando quando foi a 
última devolução efetuada, e apenas 2 produtores afirmaram fazer a devolução, um no 
prazo correto de 1 ano e o outro em prazo superior, como se pode ver na tabela 7 e 
gráfico 6. 

 
Tabela 7 – Espaço de tempo que costuma devolver as embalagens vazias de agrotóxicos. 

De quanto em quanto tempo faço a devolução das embalagens? 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

 1 ano 1 5,0 5,0 5,0 
2 anos 1 5,0 5,0 10,0 
não devolve 6 30,0 30,0 40,0 
nunca 3 15,0 15,0 55,0 
varia 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

Fonte: os autores 

Gráfico 6 – De quanto em quanto tempo faz a devolução das embalagens. 
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De todas as análises efetuadas, observa-se que a classificação dos produtores pesquisados 
quanto aos grupos de cultivo, se cultura temporária, horticultura ou cultura permanente e 
quanto à segmentação da área produtiva tanto em hectares quanto em tempo de 
produção não tem relação direta com as respostas dadas às questões sobre o 
cumprimento da legislação. Estas permaneceram num mesmo posicionamento 
independentemente daquelas variáveis.  

Relativamente à questão aberta “de quanto em quanto tempo faço a devolução das 
embalagens”, comparativamente ao Grupo A, percebe-se a caracterização da decisão de 
não devolver por parte de 06 (seis) dos respondentes (30%), enquanto que os demais 
ficam na tendência do indiferentismo ou da não devolução.  

Relativamente à questão aberta “onde é jogada a água da lavagem”, comparativamente 
ao Grupo B, percebe-se que nesse grupo a análise leva em conta a lavagem, o preparo e o 
armazenamento temporário dentro da propriedade rural, razão pela qual certamente 
aparecem aqueles que embora efetuem a lavagem porque lhes interessa do ponto de vista 
econômico, não tendem a dar o devido cuidado no preparo e armazenamento prévio para 
posterior devolução, resultando daí nessa tendência o percentual de 30%. 

 
6. Considerações Finais 

A legislação procurou, por meio da implantação da logística reversa, resolver a 
problemática do destino das embalagens vazias de agrotóxicos, criando responsabilidades 
distribuídas e compartilhadas entre os membros integrantes dos elos da cadeia logística 
reversa. 

O primeiro elo dessa cadeia está sob a iniciativa do produtor rural, aquele que utiliza os 
agrotóxicos em suas lavouras e que, segundo a legislação, deve iniciar o retorno das 
embalagens às industriais para o destino final adequado, entregando as embalagens ao 
revendedor ou aos postos de coleta por ele indicados. 

Entretanto, a pesquisa deixou evidente que a tendência dos produtores rurais no município 
de Tupã-SP é de não cumprir totalmente o que determina a legislação.  Embora a amostra 
não seja representativa, dá uma ideia geral de como procedem ou qual a intenção dos 
produtores rurais do município, eis que foram selecionados produtores grandes, médios e 
pequenos, com culturas diferenciadas e áreas também diferenciadas.  



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 nº 1 – junho de 2016 

 
40 

 

Como se demonstrou, torna-se evidente que 30% dos produtores têm a tendência de não 
cumprir a legislação, não dando início ao processo da logística reversa das embalagens 
vazias de agrotóxicos. Ainda, se for levado em consideração que 35% deles são 
indiferentes, com tendência que podem ou não iniciar o processo, e aliando-se a isso as 
respostas à questão aberta “de quanto em quanto tempo devolve as embalagens”, em que 
apenas dois produtores (10%) afirmam categoricamente devolver, pode-se perceber uma 
forte tendência ao não cumprimento da legislação. 

Essa tendência pode ser explicada em razão da falta de fiscalização, já que para a questão 
P-15 (Recebo com regularidade fiscalização sobre o armazenamento, transporte e 
devolução das embalagens vazias de defensivos agrícolas), registra-se que todos foram 
unânimes em afirmar que nunca receberam fiscalização. Daí a necessidade de maior 
empenho do Poder Público para cumprimento da legislação. 
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Geração de resíduos sólidos: a percepção da população  em um 

bairro da Cidade de Manaus, Amazonas. 
 

Solid waste generation: the perception of the population in a neighborhood of the city of 

Manaus, Amazon. 
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Resumo: A geração de resíduos sólidos e seu consequente acúmulo nos lixões, aterros e 

outras áreas da cidade, tem sido um dos grandes problemas da sociedade atual. Avaliar 

como as pessoas percebem a questão dos resíduos é fundamental para o 

desenvolvimento de ações visando minimizá-lo. Nesse sentido, a pesquisa objetivou 

analisar a percepção ambiental dos moradores em relação aos resíduos sólidos. Tendo 

como área de estudo o bairro Jorge Teixeira, área de grande vulnerabilidade sócio-

ambiental da Cidade de Manaus, partiu-se de uma abordagem quali-quantitativa, tendo 

como instrumentos de coleta de dados: questionários, diários de campo, fotografia e 

gravador. Foi verificado que o nível de  percepção ambiental em relação aos resíduos 

sólidos é ainda bastante limitada, tendo em vista as características socioeconômicas dos 

moradores. Propõe-se como medidas para melhorar a percepção que os mesmos tem do 

meio ambiente no qual estão inseridos, ações de educação ambiental e projetos 

comunitários que valorizem o resíduo, como a formação e implementação de 

cooperativas. 

 

Palavras-chave: Percepção ambiental, resíduos sólidos, Manaus.  

 

 

Abstract: The generation of solid waste and its consequent accumulation in dumps, 

landfills and other areas of the city, has been one of the major problems of today's 

society. Evaluate how people perceive the issue of waste is essential for the 

development of actions to minimize it. In this sense, the research aimed to analyze the 

environmental awareness of the residents in relation to solid waste. With the study area 

Jorge Teixeira neighborhood, an area of great socio-environmental vulnerability of the 

city of Manaus, left is a qualitative and quantitative approach, with the data collection 

instruments: questionnaires, field diaries, photo and recorder. It was found that the level 

of environmental awareness in relation to solid waste is still quite limited, given the 

socioeconomic characteristics of residents. It is proposed as measures to improve the 

perception that they have of the environment in which they live, environmental 

education and community projects that enhance the residue, such as the formation and 

implementation of cooperatives. 

 

Key words: Environmental awareness, solid waste, Manaus. 
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      1. Introdução 

Os resíduos sólidos urbanos tem sido motivo de preocupação ambiental na atualidade, 

pois vários de seus problemas estão ligados ao aumento na geração, variedade de 

materiais descartados e a dificuldade em encontrar áreas para sua deposicao adequada, 

conforme cita Leme (2014). 

O aumento do consumo pela população nos grandes centros urbanos levou ao 

agravamento do manejo incorreto dos resíduos sólidos onde tem sido ocasionado 

problemas de âmbito social, ambiental, econômico e administrativo, os quais estão pas-

sando pela grande dificuldade de implementar uma disposição adequada dos resíduos 

(VELOSO et al., 2009). 

Os resíduos, quando não recebem tratamento adequado, podem causar prejuízos 

ambientais e sociais sem precedentes” (Lima e Costa, 2011). No Brasil, de forma geral, a 

disposição ainda é inadequada em sua maioria, pois ainda estão em atividade muitos 

“lixôes”.   

De acordo com dados do IPEA (2012), em seu Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos, 

houve um crescimento significativo de aterros sanitários no país. No ano 2000, eram 

apenas 931 e em 2012 esse número passou a 1.723. Consequentemente, ocorreu uma 

redução em lixões, que em 2000 eram 4.642 e em 2012 passou a 2.906. Os aterros 

controlados passaram de 1.231, em 2000, para 1.310 em 2012.  

Segundo a Lei nº 12.305/10, o prazo para o fim das atividades em lixões era de agosto 

de 2014. A data foi prorrogada, em 2015, levando em consideração que muitos municípios 

não tinha conseguido atingir o objetivo, bem como particularidades municipais como 

orçamento público. Dessa forma, o prazo foi prorrogado. Para capitais e regiões 

metropolitanas, para julho de 2018 e municípios com menor taxa populacional, para julho 

de 2020/2021.   

A geração de resíduos se tornou um problema não apenas dos brasileiros, mas de todo o 

mundo, e principalmente dos grandes centros urbanos que são os maiores produtores. 

No Brasil, mais de 80% das pessoas moram nos grandes centros urbanos onde tal 

informação implica em perceber que o uso, as crenças e hábitos do morador citadino têm 

promovido alterações ambientais e impactos significativos no ecossistema urbano. Essa 

situação é compreendida como crise e sugere uma reforma de cunho ecológico. A 

problemática ambiental gerada pelo lixo é de difícil solução e a maior parte das cidades 

brasileiras apresenta um serviço de coleta que não prevê a segregação dos resíduos na 

fonte (Mucelin e Bellini, 2008).  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define pela NBR n° 10.004 (2003), 

que resíduos sólidos são restos de materiais orgânicos ou inorgânicos em seus estados 

sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, agrícola, ou de serviço de varrição. Ainda incluem-se nesta  

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água ou que exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em 

face à melhor tecnologia disponível.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305 de 2010, teve como objetivo permitir 

o avanço quanto às estratégias e ações para o enfrentamento dos principais problemas 
ambientais, sociais e econômicos oriundos do gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos. Para 

Silva (2013), a lei busca dividir as responsabilidades pela destinação ambientalmente 
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adequada entre toda a sociedade, incluindo fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, consumidores, titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos e o poder público em geral. 

Práticas inadequadas do manejo dos resíduos sólidos podem provocar, dentre inúmeros 

impactos, a contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes, proliferação de 

vetores transmissores de doenças, tais como ratos, baratas, moscas, vermes, entre 

outros, somado à poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente (Ramos et al.,  

2012). Fatores estes que contribuem para a diminuição da sustentabilidade ambiental de 

uma determinada área, trazendo consequências como crescimento de doenças, perda de 

biodiversidade e qualidade de vida. 

Para Ceretta (2006), “a sustentabilidade só é possível através de esforços como educação 

fundamental, mudanças nos sistemas de transporte, no desenho institucional de 

organizações, nos padrões de consumo e produção, inovação tecnológica, e, 

principalmente, pela participação e mobilização de indivíduos e grupos da sociedade nas 

decisões e ações pertinentes ao ambiente”. 

Assim, torna-se necessário mudar o comportamento do homem em relação ao uso do 

ambiente, com o objetivo de atender necessidades ativas e futuras, buscando desenvolver 

um modelo baeado na sustentabilidade, haja vista que um programa de educação 

ambiental eficiente tem a capacidade de promover, simultaneamente, o desenvolvimento 

de conhecimento e as habilidades necessárias à conservação e melhoria da qualidade 

ambiental (DIAS, 1992). 

Para Capra (1996), os problemas ambientais são gerados a partir da visão antropocêntrica 

do homem  onde este possui uma percepção no que diz respeito aos elementos da 

natureza. Portanto, para serem elaboradas estratégias para a conscientização, educação 

e planejamento ambiental, faz-se necessário verificar a percepção dos individuos sobre o 

meio.  

Uma das ferramentas que podem auxiliar na melhor forma de gerenciamento dos resíduos 

seria a educação ambiental, que, segundo Dias (1992), constitui um processo informativo 

e formativo dos indivíduos,  de modo a desenvolver habilidades modificando atitudes em 

relação ao ambiente, tornando a comunidade consciente de sua realidade global.  

Desta forma, levando-se em consideração que a percepção ambiental pode ser uma 

ferramenta utilizada para avaliar a problemática em torno das questões ambientais, 

emergiu o seguinte questionamento, problema desta pesquisa, baseando-se na seguinte 

questão norteadora: Como os moradores do bairo Jorge Teixeira, na Zona Leste de 

Manaus, percebem a geração e os impactos causados pela destinação dos resíduos sólidos 

de origem domiciliar? 

Como base nisso, esta pesquisa tem como objetivo analisar a percepção ambiental de 

moradores do Bairro Jorge Teixeira em relação aos resíduos sólidos, avaliando seu perfil 

socioeconômico e percepção em relação ao meio no qual está inserido; identificando 

conceitos, problemas e opiniões. 

 

       2. Metodologia da pesquisa 

 

           Área de estudo 

O estudo foi realizado no bairro Jorge Teixeira, situado na Zona Leste da Cidade de Manaus 

(Figura 01), capital do estado do Amazonas. De acordo com o censo do IBGE em 2010, 

sua população é de aproximadamente 112.870 habitantes.  

De acordo com Martins (2014), “o bairro foi criado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio 

Neto, em 14 de março de 1989, com a distribuição de lotes para pessoas carentes, 
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principalmente do bairro do São José”.  É uma área considerada de alta vulnerabilidade 

social e ambiental, onde a comunidade residente vive sob péssimas condições estruturais 

e carentes de serviços básicos como energia elétrica, saneamento, água e segurança 

pública.  

A pesquisa foi aplicada aos moradores das ruas 8 e 10 do Bairro Jorge Teixeira, Etapa 4. 

A escolha das ruas deu-se em virtude das condições ambientais as quais tais ruas estão 

sujeitas, como acúmulo de lixo, ausência de fornecimento de água e saneamento. 

 

Figura 01. Município de Manaus – Bairro Jorge Teixeira em destaque. 

 

Fonte: ARSAM (2015). 

 

           Materiais e Métodos 

A pesquisa partiu de uma abordagem qualitativa, uma vez que se trabalha com o universo 

de significados. Como preceitua Minayo (2003) “a abordagem qualitativa aprofunda-se no 

mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas”.  

As etapas da pesquisa foram operacionalizadas da seguinte forma: No primeiro momento 

foi realizada a revisão bibliográfica, no sentido de compreender a abordagem sobre a 

temática resíduos sólidos e perceção ambiental. No segundo, foi aplicada a pesquisa de 

campo com as seguintes técnicas e instrumentos: 

Questionário 

Utilizou-se um questionário, contendo 9 questões (abertas e fechadas) e que foram 

aplicados para 30 moradores; entre estes, 22 mulheres e 08 homens com idades entre 20 

a 50 anos. 

Para a aplicação do mesmo utilizou-se de documentos necessários como carta e termo de 

consentimento esclarecido e devidamente assinado, para que os pesquisados tivessem 

ciência da sua contribuição para a pesquisa, de forma autorizada.  

Diário de Campo 
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Foi utilizado o diário de campo para registros no local de estudo, que puderam não estar 

contemplados no questionário.  

O diário de campo é uma alternativa valiosa, pois o pesquisador pode utilizá-lo 

cotidianamente ao longo da pesquisa. Essa técnica foi utilizada para anotar as 

peculiaridades do campo de pesquisa, bem como possibilitar melhor visibilidade ao 

processo do estudo e implicações. Este recurso “compreende descrições de fenômenos 

sociais e físicos, explicações levantadas sobre as mesmas e a compreensão da totalidade 

da situação em estudo” (TRIVIÑOS, 1987). 

Fotografias e Gravador 

Recorreu-se também às fotografias e gravações de voz como recurso de registro. Minayo 

(2003) esclarece que com esses registros, ampliam-se os conhecimentos do estudo, 

proporcionando documentar momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado.  

 

       3. Resultados e discussão 

Perfil dos moradores alvo da pesquisa 

A partir dos dados coletados, foi possível identificar e caracterizar o perfil socioeconômico 

dos moradores da área estudada, a partir de elementos como número de pessoas 

residentes na casa, renda familiar, tipo de habitação e situação da residência (alugada, 

própria, etc).  

Em relação à quantas pessoas moram na casa os dados indicaram que residem entre 2 e 

9 pessoas por casa.  28 dos entrevistados possuem casa própria; 23 residem com o 

cônjuge e filhos. 15 são casados e 14 não oficializaram a união, mas residem junto aos 

parceiros. 

Quanto à renda mensal, a maioria dos entrevistados possui renda familiar total mensal de 

1 salário mínimo (Figura 02). Ou seja, os indivíduos pesquisados possuem renda inferior 

ao necessário para uma boa qualidade de vida, levando-se em consideração o número de 

pessoas por família. Nessa item, um dos entrevistados optou por não responder à questão. 

 

Figura 02. Renda familiar dos entrevistados. 

 

 

 

Analíse da percepção ambiental dos moradores em relação aos resíduos sólidos 

Um objetivo importante da pesquisa baseada na percepção ambiental é fornecer um 

entendimento sistemático e científico da visão de dentro pra fora, ou seja, do indivíduo ou 
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comunidade local em relação as questões ambientais, visão essa caracterizada pela 

familiaridade e experiência de longa data (WHYTE, 1977). 

Quando indagados sobre a definição de “lixo”, 100% dos moradores afirmaram saber o 

conceito real da palavra. Porém, apesar da afirmativa dos entrevistados, observou-se uma 

contradição tendo em vista que foi citado, por exemplo, que materiais como plásticos, 

isopor, pneus, vidros, madeira e garrafas pet são consideradas lixo. Quando perguntados 

sobre o conceito de resíduo, 10% dos entrevistados não souberam responder, onde tal 

afirmação mostra claramente que  há dúvida quanto a diferença entre lixo e resíduo. 

Cabe aqui destacar sobre a diferença entre lixo e resíduo, pois normalmente são utilizados 

como sinônimos. De maneira geral, o termo “lixo” é algo que está relacionado ao 

sentimento de aversão para as pessoas, sendo composto de elementos que não podem 

ser mais utilizados, malcheirosos e prejudiciais à saúde humana, devendo ser mantido em 

locais afastados. Já “resíduo” está relacionado a materiais que não apresentam utilidade 

direta, mas que podem ser reaproveitados, podendo fazer parte de um novo produto, 

conforme citado por Grimberg (1998); Cavalcante et al., (2012). 

Existem portanto, conceitos distorcidos do que realmente é lixo e o que vem a ser resíduo 

sólido entre os comunitários. Tal fato salienta a importância do desenvolvimento de ações 

de educação ambiental na área. 

Além das próprias ruas do bairro alvo desta pesquisa, observa-se uma grande quantidade 

de resíduo sólido em igarapés do bairro e em outros da cidade, deixando claro que Manaus, 

assim como todo o Brasil, está a cada dia produzindo mais resíduos. Apesar da quantidade 

gerada, ainda são pontuais e insuficientes as ações para minimização e destinação 

adequada desses materiais. 

A geração total de RSU no Brasil em 2014 foi de aproximadamente 78,6 milhões de 

toneladas, o que representa um aumento de 2,9% de um ano para outro, índice superior 

á taxa de crescimento populacional no país no período, que foi de 0,9%. Houve um 

aumento de 3,20% no total de RSU coletado em 2014 relativamente a 2013. Observa-se, 

portanto, uma discreta evolução na cobertura dos serviços de coleta de RSU, o qual atingiu 

um total de 71.260.045 toneladas coletadas no ano (ABRELPE, 2015). 

O acúmulo de resíduos não denigre apenas o aspecto paisagístico das cidades. É também 

um dos principais meios para a propagação de vetores de doenças no Brasil. Em relação 

às doenças, 100% dos entrevistados afirmaram que sim, que entendem que a disposição 

inadequada pode provocar doenças. Segundo Zveibil (1991) o resíduo em seu aspecto 

sanitário por trazer problemas físicos e quando acumulado às margens de cursos d’água, 

canais e encostas, pode provocar seu assoreamento e o deslizamento de tais encostas. Já 

no que se refere aos agentes biológicos, quanto ao mau acondicionamento do resíduo ou 

quanto a serem depositado a céu aberto, constitui-se em foco de proliferação de vetores 

transmissores de doença. 

Apesar da baixa escolaridade, renda e acesso às políticas governamentais, os resultados 

mostraram ainda que os moradores detém um conceito de meio ambiente, identificando-

o como tudo aquilo que os cerca, desde matéria viva (vegetação, água, animais) até a 

estrutura urbana e a sociedade que nela vive. Com base nisso, foi citado pelos 

entrevistados os principais problemas ambientais em sua comunidade, que descritos na 

tabela 01. 
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Tabela 01. Principais problemas ambientais observados no bairro 

Item Quantidade (nº de pessoas) 

Falta de água 18 

Resíduos jogados na rua 27 

Esgoto a céu aberto 23 

Desperdício de água 27 

Rios/Igarapés poluídos 25 

Doenças 22 

Incêndio 15 

 

A partir dos resultados, observou-se portanto, que a maioria dos moradores, tem 

conhecimento de assuntos relacionados ao meio ambiente, como a relação entre o resíduo 

e a saúde pública. No entanto, é necessário ainda, fortificar ações que viabilizem a 

Educação Ambiental, principalmente em áreas onde a população carece de maior atenção 

em relação aos serviços públicos, como saúde e saneamento básico.  

Portanto, deve-se estimular a percepção do homem ao ambiente, não apenas o ambiente 

natural, mas também o construído, visando o melhor convívio entre os atores sociais de 

uma comunidade e seu meio.  

Segundo Melazo (2005), o ambiente natural, assim como os ambientes costruídos, é 

percebido de acordo com os valores e as experiências individuais dos homens, onde são 

atribuídos valores e siginificados em um detrminado grau de importância em suas vidas. 

É necessário, portanto, resgatar e estimular novos sentidos de percepção do ambiente, 

buscando a reintregação do homem com seu meio. Daí a importância de um povo 

educativo-ambiental que leve o ser humano a perceber-se como ser integrante e co-

responsável pelo ambiente. Para isto, é preciso que reaprenda a sentir a natureza, a 

percebê-la através dos sentidos em sua forma biológica mais natural. 

É notório, portanto, que a prática da Educação Ambiental deve ser realizada tanto no 

campo formal e informal. Diante da realidade, após a realização do diagnóstico das 

percepções e expectativas dos moradores do Bairro Jorge Teixeira. É importante, em 

conjunto com a comunidade, parcerias e orgaõs públicos, criar estrategias para a melhoria 

da qualidade socioambiental do bairro. Por conseguinte, contribuir com o processo de 

conscientização e educação ambiental, de forma para despertar a responsabilidade da 

comunidade na conservação para minimizar os problemas ambientais da área.  

Dentre as alternativas está a Educação Ambiental e a valorização dos resíduos. 

A Educação Ambiental torna-se necessária como possibilidade de mudanças de 

comportamento e percepção. Dentre os conceitos estabelecidos de Educação Ambiental 

destaca-se a idéia de Sato (2003), em que a educação ambiental, além de esta relacionada 

à conservação da biodiversidade, está voltada para a formação de valores, habilidades e 

atitudes, constituídos a partir do conhecimento; é a aprendizagem de como gerenciar e 

melhorar a relação homem-ambiente; aprender a lidar com os sistemas de vida de modo 

sustentável; compreender o ambiente em sua totalidade.  

E, nesse sentido, o papel transformador da educação ambiental deve estar relacionado 

com a construção de uma nova visão de mundo coletiva, comprometida. A educação 

ambiental deve ser vista como um processo permanente de aprendizagem que valoriza as 

diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária, 

como afirma Jacobi (2003). 
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Valorizar um resíduo é considerá-lo uma fonte de renda e não apenas algo causador de 

problemas e custos extras para sua destinação adequada.  

Lopes (2009), afirma que “a valorização de um resíduo é uma alternativa superior ao seu 

descarte, pois, além de contribuir para a solução de um problema ambiental, pode ajudar 

a reduzir os custos de produção e os de disposição final dos resíduos não valorizados”.  

De acordo com dados da Cempre (2015), em 1994, existiam 81 municípios com coleta 

seletiva no brasil. Em 2014 esse número subiu para 927. Em 2012, no Brasil, estimou-se 

a existência de 600 mil catadores. Entre os quais, cerca de 60 mil estavam organizados 

em cooperativas, responsáveis por 18% dos resíduos separados para reciclagem. 

O crescimento do número de catadores e cooperativas tem demonstrado que valorizar o 

resíduo pode ser a chave para a redução do volume dos mesmos nos lixões e aterros no 

país. Essa valorização, conforme menciona Lopes (2009) pode aumentar postos de 

trabalho, conservar o meio ambiente e contribuir para o crescimento da economia.  

 

        4. Conclusão 

O nÍvel de informações e conhecimentos quanto a questão dos resíduos sólidos com os 

moradores do bairro Jorge Teixeira,  foi bem satisfatório, pois os moradores se sentem 

parte do meio ambiente, se preocupam, mas não estão interressados a conhecer a fundo 

seus termos, importância, conceito e forma de preservação que proporciona resultados 

positivos para as futuras gerações.  

Como propostas mitigadoras e sociais é necessario que o governo público promova no 

bairro campanhas e palestras, voltadas a conscientização e conservação em relação ao 

meio ambiente, educação e formas de como podemos reaproveitar os resíduos sólidos em 

forma de reciclagem para sua reutilização. 

Com isso a importância da educação ambiental nos dias de hoje, se constitui fundamental 

na forma de educação, que se propõe atingir todos os cidadãos, de uma forma participativa 

que procura ter uma consciência de preservação e conservação em relação aos recursos.  
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

Perfil Familiar 

1. Quantas pessoas moram na sua casa? 

2. Qual a renda familiar da sua família? 

(   ) 1 salário mínimo (678,00) 

(   ) 2 salários mínimos (1.356, 00) 

(   ) 3 salários mínimos( 2.034,00) 

 (   ) menos de 1 salário mínimo 

3. Você e sua família moram em casa? 

(   ) Própria 

(   ) Cedida 

(   ) Alugada 

(   ) Outros:________________ 
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Percepção 

4. você sabe o que é “lixo”?  

Sim (    )   não (    ) 

5. Você sabe o que são resíduos? 

Sim (    )   não (    ) 

6. Cite que tipos de resíduo você observa jogados em sua rua?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Responda (marcando com X) o que você considera como resíduo? 

Pneu (    ) Plásticos (    ) Madeira (    ) Revistas (    ) 

Vidro (    ) Copos de vidro (    

) 

Fios de borracha (    ) Lata de 

refrigerante (    ) 

Papel (    ) Baterias (    ) Jornal (    ) Roupas (    ) 

 Alumínio (    ) Sacos (    ) Garrafa Pet Sapatos (    ) 

Fumaça (    ) Camisas (    ) Vidros de remédios (    ) Celular (    ) 

Televisão (    )  Geladeira (    )  Cama (    ) Fogão (    ) 

Caixa (    ) Isopor (    ) Copos descartáveis (    ) Batom (    ) 

Óleo (    ) Sabão (    ) Escova de dente (    )    Detergente (    ) 

Gasolina (    ) Diesel (    ) Asfalto (    ) Graxa (    ) 

Comida (    )  Frutas (    ) Peixe (    ) Carne (    ) 

  

8. Na sua opinião, o excesso de resíduo pode provovar doenças?  

Sim (    )   não (   )  

 

9. Marque o que você considera como problema ambiental em seu bairro. (Marque quantas 

julgar necessário). 

(   ) Falta d’água        (   ) Resíduos jogados na rua              (   ) Esgotos a céu aberto                         

(   ) Desperdício de água              (   ) Rios/Igarapés poluídos         (   ) Doenças                  

(   ) Incêndio           

 

 

Recebido em 31/03/2016 e Aceito em 15/06/2016. 
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Novas fontes de suprimento de água para a macrometrópole 

Paulista: reproduzindo crises? 

New water sources to supply the macro-metropolis of São Paulo: reproducting crises? 
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Resumo. A crítica relação entre disponibilidade de água e sua demanda, que afeta as 

grandes cidades brasileiras é agravada pelo comprometimento qualitativo de seus 

mananciais, exibindo uma das situações mais críticas na região Sudeste do país. Nela se 

destaca a Região Metropolitana de São Paulo, cujos mananciais são compartilhados com 

metrópoles vizinhas, gerando conflitos pelo uso da água de melhor qualidade. Para 

enfrentar esse desequilíbrio e o crescimento da demanda, novos mananciais vêm sendo 

propostos para o suprimento dessa aglomeração, conhecida por Macrometrópole 

Paulista. Neste artigo se analisa a localização dessas novas fontes de suprimento, 

verificando seu posicionamento em bacias hidrográficas desprovidas de vegetação 

nativa significativa, e objeto de ocupação e expansão urbana, mediante o cruzamento 

de dados geográficos. Verificou-se que, praticamente, inexistem remanescentes 

significativos de vegetação nativa (Mata Atlântica) nessas áreas, além de haver a 

sobreposição crítica de áreas urbanas e de expansão urbana nos mananciais propostos. 

Analisando os processos correntes de proteção dos mananciais, de crescimento da 

urbanização concentrada e dispersa e da atividade econômica, incentivados por projetos 

governamentais de infraestrutura e logística, identifica-se que as pressões pela 

degradação dessas novas fontes tendem a reproduzir e ampliar a crise hídrica 

atualmente enfrentada nessa macro região. 
 

Palavras-chave: mananciais, abastecimento de água, Região Metropolitana de São 

Paulo; Macrometrópole Paulista. 

Abstract. The critical relation between water availability and its demand, which affects 

the large cities, is aggravated by qualitative commitment of its sources, displaying one 

of the most critical situations in the Southeast of the country. It stands the Metropolitan 

Region of São Paulo, whose waters are shared with neighboring cities, generating 

conflicts. To address this imbalance and the growing demand, new sources have been 

proposed to supply this agglomeration, known for “Macrometrópolis Paulista”. This 

article examines the location of these new sources, checking their position in 

watersheds inside and outside this region by crossing geographical data. There was a 

virtual absence of significant remnants of native vegetation (Mata Atlântica) in those 

areas over which overlap urban areas expanding. Analyzing the policies for sources, 

which are not being protected from the population growth, concentrated and dispersed 

urbanization and economic activity, it turns out, yet, they have been encouraged by 

government infrastructure and logistics projects. It identifies that the prospect of 

degradation of these new sources tends to reproduce and expand the water crisis 

currently faced in this macro region. 

Key words: water sources, water supply, Metropolitan Region - São Paulo, Macro 

metropolis Paulista. 
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1. Introdução 

A despeito da disponibilidade de água no Brasil ser considerada elevada no contexto 

internacional, internamente, se evidencia grande diferença regional, seja em termos de 

extensão territorial das regiões brasileiras e seus usos, como de sua disponibilidade 

natural, relacionada à concentração e às demandas da população. De acordo com a 

Agência Nacional de Águas, 

As Regiões Hidrográficas Amazônica, Tocantins-Araguaia e Paraguai são as que 
possuem os menores valores de comprometimento de extensão de rio. Essas áreas 
são caracterizadas por elevada disponibilidade hídrica, associada a uma baixa 

densidade populacional e à existência de grandes áreas protegidas e conservadas” 
(ANA, 2011, p.54). 

São justamente essas áreas protegidas que escasseiam nas demais regiões do Brasil, as 

quais enfrentam seus decorrentes problemas de disponibilidade e qualidade de água, 

entre outros, já referidos. Dessas regiões destaca-se o Sudeste, que mantém uma relação 

disponibilidade/demanda de água considerada quase tão crítica como a do Nordeste 

(REBOUÇAS et al, 2006). 

No interior dessas regiões, em particular nas grandes cidades e regiões metropolitanas 

se verificam as piores situações do país em termos de poluição de rios, classificados como 

de “criticidade quali-quantitativa”, considerando a elevada demanda de água e a grande 

carga poluidora lançada neles (ANA, 2011, p. 52). Esses níveis de criticidade abrangem 

territórios maiores e estão inseridos nas chamadas Regiões Hidrográficas, onde as causas 

identificadas repetem-se, com nuances relativas a cada uma delas12. Ausentes essas 

condições de degradação, o resultado é o oposto (ANA, 2011, p. 52). 

De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE (2013), os remanescentes 

florestais desse bioma estão reduzidos a 7,9%3, situação agravada pela fragmentação 

considerada extremamente crítica, que agrava as condições de sobrevivência da rica 

biodiversidade nele existente. No Estado de São Paulo, a cobertura da Mata Atlântica foi 

calculada em 13,9% da área total que ocupava o território do Estado (Fundação SOS Mata 

Atlântica e o INPE, 2013). Em relação ao Cerrado, restam 51,54% de áreas nativas (MMA, 

2011) e, no Estado de São Paulo, elas se reduziram a 1% da sua cobertura original (SÃO 

PAULO, 2012). 

A crítica relação entre disponibilidade e demanda de água da região Sudeste do país é 

agravada no caso do Estado de São Paulo e, nele, a situação mais crítica está na sua 

cabeceira, a Bacia do Alto Tietê (ver figura 1), onde se situa a Região Metropolitana de 

São Paulo, cuja disponibilidade de água situa-se em torno de 200 m³/habitante/ano; o 

que coloca a região numa situação extremamente grave, se aplicados os parâmetros 

estabelecidos pela ONU, segundo os quais é crítica a disponibilidade abaixo de 2.500 

m³/habitante/ano (REBOUÇAS et al, 2006). Com cerca de 20 milhões de habitantes, esta 

                                                           
1 Para a ANA, a criticidade encontrada nas Regiões Hidrográficas brasileiras, está assim distribuída, de acordo 
com as suas principais causas “nas Regiões Hidrográficas do São Francisco, Atlântico Leste e Atlântico Nordeste 
Oriental são decorrentes das baixas vazões dos rios localizados na região do semiárido brasileiro. A criticidade 
verificada na Região Hidrográfica do Paraná é devida ao grande contingente populacional localizado nas Regiões 
Metropolitanas (ex.: São Paulo, na Bacia do Alto Tiete, Curitiba, na Bacia do Alto Iguaçu e Campinas, nas bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ). Nessas regiões, verifica-se grande demanda para os usos urbano 
e industrial e elevada carga de esgotos domésticos lançada” (ANA, 2011, p.54). 
2 A ANA destaca desses locais as bacias do Alto Tiete e Tiete/Sorocaba (RM de São Paulo), Bacia da Baixada 
Santista (RM da Baixada Santista), Bacias PCJ (RM de Campinas), entre outras do país (ANA, 2011, p.55). 
3 De acordo com os dados divulgados neste ano (2013), “restam somente 7,9% de remanescentes florestais 
em fragmentos acima de 100 hectares, representativas para a conservação da biodiversidade. Considerando 
todos os pequenos fragmentos de floresta natural acima de 3 hectares, o índice chega a 13,32%” (FUNDAÇÃO 
SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2013). 



 

 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 nº 1 – junho de 2016 

55 
 

área concentra as maiores demandas (22% do estado) e conflitos em relação à água 

(ANA, 2011; SÃO PAULO, 2012). 

Contribuindo para que a região Sudeste tenha uma das piores relações entre 

disponibilidade e demanda de água do país, o Estado de São Paulo ainda concentra cerca 

de 80% de seus habitantes em menos da metade de seu território e, em parte desse 

trecho abriga grandes aglomerações urbanas e quatro regiões metropolitanas – de São 

Paulo (RMSP), Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba – praticamente contíguas 

(IBGE, 2012a; 2012b). Em função de sua intensidade de usos econômicos e concentração 

de população e atividades, elas constituem uma grande dificuldade para a provisão de 

água suficiente (SÃO PAULO, 2012), mesmo que sua disponibilidade seja elevada em 

função da pluviosidade e, em termos populacionais elas já não cresçam como no passado. 

O agravamento de suas condições se dá, também, por sua localização concentrada em 

áreas de cabeceira, em que a menor dimensão das bacias se refletem em reduzidas 

vazões de água de seus rios. (CARMO, 2001; TAGNIN, 2005). 

Essa situação, portanto, afeta mais intensamente o conjunto das áreas metropolitanas do 

Estado (RM de São Paulo, RM de Campinas, RM da Baixada Santista e RM do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, RM de Sorocaba e as aglomerações urbanas vizinhas (Piracicaba 

e Jundiaí), que juntas, formam a ‘Macrometrópole Paulista’ (figura 1), uma extensa 

região, assim designada por decisão do governo estadual, que abrange 153 dos 645 

municípios do estado, concentrando 73% da população e 80% do seu produto interno 

bruto (SÃO PAULO, 2012). 

Figura 1. As metrópoles e aglomerações urbanas abrangidas pela Macrometrópole Paulista no 
Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saneamento e Energia 
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Figura 2. Unidades de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHIs) em estudo para abastecimento da 
Macrometrópole e seu nível de disponibilidade de água 

 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saneamento e Energia de São Paulo 

As unidades de gerenciamento dos recursos hídricos do estado (UGRHIs), 

correspondentes às bacias objeto de interesse para suprimento da macrometrópole, 

mostradas na Figura 2 com a classificação do nível de disponibilidade de água por 

habitante, atestando a situação mais grave da região em estudo, em relação ao restante 

do Estado de São Paulo. 

Neste artigo é analisada a localização dos novos mananciais propostos pelo governo 

estadual para abastecer a macrometrópole, com o objetivo de verificar se eles constituem 

alternativas em melhores condições que as atuais fontes de suprimento. Essa verificação, 

além de se pautar em dados e estudos regionais, se baseia na análise cartográfica de 

suas bacias, cujos métodos são sucintamente apresentados nos itens subsequentes. 
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2. Pressões sobre as fontes de água 

 

A sucessiva elevação na demanda de água e a progressiva degradação de mananciais 

estratégicos, historicamente, têm tido como resposta grandes obras, em geral pautadas 

na busca de novas fontes situadas em bacias de regiões metropolitanas vizinhas, como 

as da Baixada Santista, ou as do Sistema Cantareira, que transpõe a maior parte das 

águas da Região Metropolitana de Campinas e suas aglomerações urbanas vizinhas, para 

abastecer quase a metade dos habitantes da Região Metropolitana de São Paulo (SMA, 

1999). Por outro lado, verifica-se um investimento crescente (WHATELY e DINIZ, 2009) 

nos sistemas de tratamento de água e em programas de recuperação das condições 

sanitárias de alguns dos assentamentos mais críticos, localizados nas imediações dos 

atuais reservatórios destinados ao abastecimento (SSE, 2007). As ações e investimentos 

já realizados mostraram-se defasados em relação à demanda acumulada e distantes do 

alcance de seus objetivos, divulgados como sendo a efetiva recuperação dessas áreas4. 

Diversos estudos e planos têm sido feitos na tentativa de equacionar os problemas de 

utilização dos recursos hídricos na RMSP e em nas bacias do entorno, pelo menos desde 

a década de 1960. Neles tem sido proposta a busca de água em outras bacias e regiões, 

sem restringir os usos internos à região, sejam os da água (como a geração de energia), 

como os do solo, crescentemente ocupado por atividades econômicas, entre as quais se 

distingue as do mercado imobiliário. Invariavelmente, esses planos detalham as obras a 

serem feitas, mas as medidas de gestão, quando apontadas, permanecem genéricas e 

sem uma clara definição de responsabilidades. Isto se dá, por exemplo, no caso das 

compensações para os municípios que sofrem restrições ao seu desenvolvimento 

econômico (nos padrões atuais), previstas na legislação de proteção dos mananciais, que 

seguem sem aplicação. 

A continuidade dessa degradação dos mananciais disponíveis e a expansão da demanda 

é reiterada na prática e nos planos de ampliação da oferta, que segue pautada na busca 

de mananciais mais distantes, agora para atender à demanda macrometropolitana, como 

vem sendo planejado pelo governo estadual (SSE, 2008; 2013). As propostas de novas 

captações que foram divulgadas nas primeiras versões do Plano Diretor de 

Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Macrometrópole Paulista envolviam as águas 

da Bacia do Rio Paraíba, das nascentes da vertente Atlântica, do Vale do Ribeira, da 

Barragem de Jurumirim, da represa de Barra Bonita e do Aquífero Guarani, entre outras 

fontes distantes e de interesse de outras regiões (figura 3). 

  

                                                           
4 Destacando-se o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, que foi objeto de 
financiamento pelo Banco Mundial. Considerado oficialmente concluído, esse programa foi sucedido pelo 
Programa Mananciais, que abrange quase todos os que abastecem a RMSP, mas que não difere 
substancialmente do anterior; ao contrário, foi calcado na sua experiência; o que motiva grande preocupação. 
Isto porque o Programa Guarapiranga não exibiu, na prática, muito êxito, conforme avaliação produzida com 

base em dados oficiais, pelo Instituto Socioambiental (WHATELY e CUNHA, 2006). Essa avaliação mostrou que 
esse importante manancial de abastecimento metropolitano, ao término de seu programa de saneamento 
ambiental, apresentou maior nível de ocupação de sua bacia por usos urbanos e outras atividades econômicas, 
diminuição nas áreas cobertas de vegetação e piora na qualidade de suas águas. 
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Figura 3. Proposta de novas fontes de suprimento para a Macrometrópole 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saneamento e Energia de São Paulo 

A situação geral das bacias de mananciais atualmente utilizados para suprimento dos 

municípios da Macrometrópole é de ocupação crescente e intensa por diversos tipos de 

atividade econômica – urbana e rural. A população desse território vem aumentando 

desde a década de 1970 e, recentemente, cresce em ritmo muito superior ao da média 

da RMSP; como decorrência, a demanda de água para todas as finalidades, que já é 

elevada, se encontra em franco crescimento (figuras 5 e 12). 

As transposições de água efetuadas entre bacias situadas no interior desse território, 

como é o caso daquela efetuada da UGRH PCJ (que abrange a Região Metropolitana de 

Campinas) para a UGRH Alto Tietê (onde se encontra a RMSP), vêm sendo objeto de 

crescentes conflitos, em um nível que supera o que se verificou em 2004, quando a 

renovação da outorga desse sistema à RMSP foi antecedida de uma forte estiagem. 

Coincidentemente, no final do prazo daquela renovação (2014) verifica-se outra 

estiagem, cuja intensidade não tem precedentes, em especial considerando que se está 

em um patamar mais crítico em termos de elevação da demanda e da degradação dos 

corpos d’água internos a cada bacia. Esta última condição é resultado, também, da 

deterioração dos mananciais e do restante das águas por municípios e regiões de 

cabeceiras, que tem afetado, quando não inviabilizado o seu uso a jusante. 

De forma geral, registra-se progressiva perda de qualidade das águas utilizadas para o 

suprimento da população, em função das ameaças ocasionadas pelos diferentes usos do 

território. As áreas florestadas e protegidas, dos dois biomas principais – a Mata Atlântica 

e o Cerrado – quase foram esgotadas em todo o Estado de São Paulo; ainda assim, a 

Região Metropolitana de São Paulo apresenta maior percentual de remanescentes de 

cobertura vegetal que o do conjunto da Macrometrópole (figura 6). Com o maior 

percentual de remanescentes dessa macrorregião figura a Baixada Santista, cujo território 

é, em parte, ocupado pelo Parque Estadual da Serra do Mar, que a atravessa e se estende 
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por todo o litoral do Estado. Contudo, estes remanescentes situam-se a jusante e 

distantes das maiores demandas que vem sendo ampliadas na macrometrópole. 

Agravando o quadro, verifica-se nos mananciais situados em todos os quadrantes da 

Bacia do Alto Tietê um crescimento demográfico muito superior à média verificada no 

conjunto da metrópole. Além disso, observa-se, também, que a expansão da superfície 

urbanizada5 supera o crescimento médio da população metropolitana, combinando a 

exclusão social à degradação ambiental6 (ALVES, ALVES, PEREIRA e MONTEIRO, 2008), 

no que vem sendo chamado de “migração intra-metropolitana” (CUNHA, 2001). Os 

proprietários dos imóveis das áreas centrais da metrópole têm sido beneficiados com a 

crescente valorização decorrente de investimentos públicos em infraestrutura e serviços; 

o que desloca moradores de menor renda para longe de onde poderiam usufruir desse 

atendimento, em busca de uma alternativa economicamente acessível, portanto, distante, 

desprovida de serviços públicos, em condições precárias de habitabilidade (MARTINS, 

2011) e, em geral, situada sobre remanescentes de vegetação ou demais áreas 

estratégicas para a renovação da água. 

Para responder às crescentes demandas, verifica-se uma ampliação sem paralelo do foco 

de suprimento de água, justificada pelas condições comuns a essa grande região, que, 

além de partilhar boa parte dos mananciais e/ou se situar na perspectiva de fazê-lo, se 

desenvolve com base na polarização econômica e nos padrões de ocupação espacial e de 

desenvolvimento de atividades exercidos e gerados a partir da RMSP. Essas condições 

são responsáveis pelo estabelecimento de intensas conexões internas entre as metrópoles 

e aglomerações urbanas, evidenciadas também em termos demográficos e pelo número 

expressivo de deslocamentos, inclusive cotidianos, entre as cidades que compõem a 

Macrometrópole Paulista (CARMO, 2005). 

Considerando estas características comuns, é possível verificar o prosseguimento, na 

escala da Macrometrópole, das atuais condições de precariedade na renovação de água, 

a partir da degradação de seu espaço na RMSP (figura 4). A situação explicitada na figura 

4 exibe sobreposições relevantes entre, pelo menos, a urbanização e os mananciais 

atualmente em utilização para suprimento da população da macrometrópole. A expansão 

urbana e econômica prevista deverá agravar essa situação e seus conflitos em relação à 

quantidade e qualidade de água, proposta pelo referido plano para ser utilizada para 

suprir, no futuro próximo essa macro região. 

 

 

  

                                                           
5 Confirmando essa situação, desde as primeiras versões dos diagnósticos (relatórios de situação) e planos 
elaborados para a Bacia do Alto Tietê, os maiores conflitos identificados e priorizados para resolução são aqueles 
entre a urbanização e as águas, que afetam o abastecimento, a qualidade da água e a ocorrência de inundações. 
6 De acordo com Alves, Alves, Pereira e Monteiro (2008) “tem havido uma intensificação das inter-relações entre 
os fenômenos de expansão urbana e vulnerabilidade socioambiental, nas últimas décadas, com disseminação 
destes processos para territórios cada vez mais dispersos e distantes das malhas urbanas consolidadas das 
sedes dos municípios da metrópole” (ALVES, ALVES, PEREIRA e MONTEIRO, 2008, p.3). 
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Figura 4. Expansão urbana prevista na Macrometrópole Paulista e conflitos com mananciais. 

 
Fonte: Secretaria Estadual de Saneamento e Energia de São Paulo 

Neste artigo destacam-se algumas das situações que indicam similaridades na abordagem 

do suprimento de água, entre a escala da Região Metropolitana de São Paulo e a da 

Macrometrópole Paulista, com base em propostas apresentadas no Plano Diretor de 

Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Macrometrópole Paulista (SSE, 2008, 2013). A 

elas, foram agregadas algumas conclusões de avaliações das condições ambientais dessa 

região produzidas por instituições públicas, além dos dados populacionais dos censos do 

IBGE. 

Para verificar a evolução da população e a presença de vegetação nas bacias, como 

indicador dos remanescentes que poderiam prestar serviços ecossistêmicos na renovação 

de água necessária para abastecer esta região, foi adotada a análise do espaço geográfico 

por meio de técnicas de geoprocessamento7. Os dados de população foram identificados 

no período de 19 anos e os níveis de vegetação remanescente foram identificados nos 

levantamentos efetuados pela SOS Mata Atlântica e pelo INPE, publicados em 2013 

(figuras 5 e 6). 

Com base no cruzamento espacial dessas informações, e considerando as proposições 

constantes do plano referido, foi possível realizar uma primeira aproximação da situação 

e, eventual prosseguimento e ampliação espacial de tendências dos mananciais 

metropolitanos aos da macrometrópole, cujos achados são descritos, sucintamente, a 

seguir. 

 

 

3. Mananciais propostos para suprir a Macrometrópole Paulista 
 

O Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Macrometrópole Paulista, 

apontou e detalhou propostas de aproveitamentos de novos mananciais situados dentro 

                                                           
7 Ver em nota de rodapé do item 4 os procedimentos e as fontes dos mapas. 
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e fora da área designada como Macrometrópole8. Os mananciais internos em utilização, 

e que apresentam intensos processos de degradação vêm sendo alvo de propostas de 

formação de reservatórios, para regularizar seu suprimento e ampliar sua área de 

atendimento, com o objetivo de reduzir os atuais déficits e responder ao crescimento 

projetado da população. Reconhece-se no referido plano que tal crescimento deverá ser 

acelerado por obras governamentais, especialmente no setor de logística e transportes, 

resultando na atração de mais atividades demandatárias de água e na ampliação das 

áreas ocupadas sobre os espaços de renovação desse recurso. Assim, sem questionar a 

real necessidade de se prosseguir indefinidamente nessa concentração de população e 

atividades, o plano limita-se a propor novos mananciais externos à Macrometrópole, 

visando complementar o suprimento dessa região até o horizonte do plano, em 2035 

(figura 3). 

Parte desses mananciais já se encontra em utilização para geração de energia hidrelétrica, 

irrigação e abastecimento da população nas bacias em que tais demandas se encontram. 

Tais mananciais se encontram em bacias menos sujeitas às pressões de ocupação urbana 

e industrial que a macrometrópole, porém, suas atividades agrícolas se encontram em 

expansão, como é o caso da produção da cana e outros cultivos que demandam irrigação 

e são manejados de forma incompatível com a proteção dos recursos hídricos, gerando 

erosão, perda de solos, assoreamento de corpos d’água, e poluição, pelo uso intensivo de 

fertilizantes e agrotóxicos. Nesses novos mananciais, em função dos usos urbanos, rurais 

e da mineração a cobertura vegetal é percentualmente inferior àquela da RMSP, que já é 

insuficiente para a prestação de serviços ecossistêmicos, como os da renovação e a 

provisão de água, com qualidade. 

Em todos os casos, as obras propostas para o aproveitamento e adução das águas até 

suas zonas de demanda são detalhadas, por meio de projetos básicos, seu custo é 

estimado e são previstas transferências de recursos, originados da cobrança pelo uso da 

água, às bacias produtoras, como compensação pelas vazões suprimidas. É detalhada a 

situação dos planos de saneamento das bacias e enfatizada a necessidade de se avançar 

na cobertura e na eficiência de tratamento dos esgotos, bem como na gestão das 

demandas de água, para elevar e manter os níveis de suprimento ao nível da população 

e usos projetados para o ano de 2035 (SSE, 2008 e 2013). 

As análises que fundamentam o plano da Macrometrópole chamam a atenção para os 

conflitos existentes e projetados no que diz respeito aos usos da água, e à expansão 

urbana, industrial e agrícola sobre os territórios de mananciais superficiais e áreas de 

recarga de aquíferos (cuja captação já está sendo efetuada ou proposta). Essas análises 

fazem referência à necessidade de proteção ambiental dos mananciais em uso e daqueles 

que se propõe para exploração futura, principalmente, por meio do controle do uso do 

solo e da formulação de Planos de Bacia e de Planos Diretores dos municípios envolvidos, 

sem detalhar como isso poderá ser feito. 

As tendências consideradas no plano não consideram, concretamente, a proteção dos 

espaços de renovação de água do conjunto da Macrometrópole, no mesmo nível 

                                                           
8Diversas versões de planos foram formuladas envolvendo o aproveitamento dos recursos hídricos, em 
diferentes dimensões, envolvendo uma ou mais bacias, além da do Alto Tietê. Entre os últimos se destaca o 
Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo - PDAA, de 2006, contratado 
pela SABESP, que identificou ações de curto, médio e longo prazos, com horizonte de 2025 (SABESP, 2006). 
Este, não foi considerado adequado ao cumprimento da exigência da renovação da outorga pelo DAEE e Governo 
do Estado, com base na constatação de que “o problema da escassez hídrica há longa data, não era mais 
exclusivo da RMSP, devendo ser estudado em todo território da denominada Macrometrópole Paulista” (ANA; 
DAEE, 2013, p.30). A partir daí, foi contratado pelo DAEE, em 2008 o “Plano Diretor de Aproveitamento de 
Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista”, concluído em 2013, com horizonte de ações até 2035, 

abrangendo as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, e regiões limítrofes ou 
adjacentes de interesse, incluindo total ou parcialmente as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Alto Tietê; Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Baixada Santista; Sorocaba e Médio Tietê; Paraíba do Sul; e Ribeira 
do Iguape e Litoral Sul. 
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formalmente existente na RMSP, onde, mesmo assim, eles se encontram degradados e/ou 

ameaçados para sua utilização segura, a despeito de investimentos setoriais realizados 

na tentativa de recuperá-los. Da região em estudo, os resultados analisados em conjunto 

com a evolução do crescimento da população e do uso do solo das áreas urbana e rural 

têm mostrado o aumento das ameaças à integridade de parte significativa dos mananciais 

considerados, por conta da expansão urbana, agrícola e industrial, e de seus efeitos. (SÃO 

PAULO, 2006). 

Essa expansão se deve, em parte, aos investimentos governamentais nas rodovias que, 

ademais, têm ocupado zonas estratégicas para a renovação da água, como foi constatado 

no caso de um anel viário na RMSP, o Rodoanel Mario Covas (LABHAB, 2005). Novamente 

evidencia-se a falta da aplicação do princípio da prevenção (TAGNIN, 2005) e o da 

‘segurança da água’ (VIEIRA e MORAIS, 2005; VIEIRA, 2007; BASTOS, BEZERRA e 

BEVILACQUA s/d; BASTOS, 2007). Os planos de ‘segurança da água’ vêm sendo 

promovidos pela Organização Mundial da Saúde para prevenir a ocorrência dos problemas 

que irão repercutir na água, portanto, na saúde da população, e questionam a eficácia 

das ações de “fim de tubo”, mesmo quando necessárias, seja em virtude da fragilidade 

dos instrumentos de monitoramento em uso, que não são capazes de medir com 

segurança as múltiplas ameaças presentes na água; como da precariedade das soluções 

de saneamento adotadas para enfrentá-las (TAGNIN e QUITÉRIO, no prelo). 

Na comparação com o caso da RMSP, foi detectado que a futura urbanização pode 

ocasionar mudanças no microclima da bacia, resultante das 'ilhas de calor', como a 

redução dos níveis de umidade e o aumento da temperatura (MATARAZZO-NEUBERGER, 

2010). Esses efeitos têm resultado na concentração de chuva nas áreas urbanizadas da 

RMSP, aumentando a frequência e intensidade das inundações e reduzindo a precipitação 

nos mananciais, exacerbando a escassez de água (PEREIRA Filho e ROCHA, 2010), que 

tende a piorar com o tempo (NOBRE et al., 2011). Ante esta perspectiva, emerge a 

necessidade de reversão das atuais políticas de ordenamento territorial, dirigindo os 

assentamentos urbanos para zonas seguras, sem afetar os espaços que a água necessita 

para se renovar a fim de suprir a Macrometrópole. 

Levando-se em conta o conjunto dos elementos sinteticamente relatados, incluindo a 

manifestação mais aguda (entre 2014 e 2015) evidencia-se a paulatina construção da 

crise hídrica; um resultado previsível, que não deveria surpreender – e, de fato, não 

surpreende os que acompanham os dados constantes dos planos de bacia e demais 

referências técnicas disponíveis nos Comitês e no âmbito do governo estadual, produzidas 

e sistematizadas para, justamente, subsidiarem a formulação de políticas à altura dos 

conflitos envolvendo os mananciais dessa grande região. 

A dificuldade, agora, é imaginar saídas emergenciais indolores e de resultado instantâneo, 

ou no curto prazo. Considerando essas restrições, e a inércia dos problemas, causa ainda 

mais apreensão o fato de que continuam a ser contratados planos, projetos e obras que 

reproduzem a mesma fórmula que nos levou à presente situação: a de tentar sempre 

elevar a oferta de água para saciar uma sede que vai além da satisfação das necessidades 

básicas, na medida que é inflada pela lógica do crescimento continuo e ilimitado para 

acumulação do capital, à custa da limitação drástica de meios tão preciosos para a 

sobrevivência do conjunto da população, como é o caso da água. 

 

 

4. Desafios dos atuais e futuros mananciais na Macrometrópole 

 

Avançando-se na análise dos elementos aqui tratados, foi efetuado o mapeamento de 

algumas condições interferentes no espaço de renovação da água, no contexto da 

macrometrópole (TAGNIN, 2015). Ele abrange aspectos básicos, que se mostram 
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desafiadores das condições da água dessa região se mostrar segura para o abastecimento 

de seu grande contingente populacional. Trata-se de uma sequência de mapas (figuras 5 

a 13) que expressam, na área da macrometrópole, os seguintes elementos: a) a ocupação 

urbana mais densa, b) a presença de remanescentes da Mata Atlântica, c) o uso do solo 

da região, d) a concentração da população regional em setores censitários, e) os locais 

em que já são feitas as captações para abastecer a população da região, f) as novas 

captações propostas pelo governo estadual para fazer frente ao crescimento projetado da 

demanda, g) as bacias a montante dessas captações atuais e das propostas, h) as áreas 

que deveriam ser protegidas por se constituírem dos mananciais e; i) as áreas 

contaminadas já identificadas no território da macrometrópole. 

Essas informações9 são mostradas em sequência e de forma a possibilitar a comparação 

das áreas e a identificação das sobreposições que possam colocar em risco os mananciais. 

                                                           
9 Os produtos cartográficos contidos nesta pesquisa foram elaborados a partir do emprego das seguintes fontes 
de arquivo: 

I) Arquivos vetoriais (shapefiles) disponibilizados por: Agência Nacional de Águas - ANA, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, SOS Mata Atlântica / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Esses arquivos foram 
adaptados à área de estudo e sobrepostos em um mesmo sistema de referência cartográfica (SIRGAS2000) e; 
II) Imagens e mapas que apresentam coordenadas geográficas disponibilizadas no relatório final do Plano de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, no Estado de São Paulo (SSE, 2013), nos 
mapas: “Mapa 001 – Esquemas que integram o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a 
Macrometrópole Paulista (PMM) – versão preliminar”; “Mapa 008 - Síntese das Condicionantes Físico-
Territoriais: Áreas Aptas à Ocupação”; e o ”Mapa 022 – Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal na Área 
de Estudo”. Essas informações foram geoprocessadas no software Quantum GIS 2.2.0 – Valmiera, para que 
informações essenciais (captações de água existentes, reservatórios propostos e território de contribuição de 
mananciais) fossem devidamente extraídas e espacializadas na área de estudo selecionada, seguindo o mesmo 
sistema de referência cartográfica estabelecido nos arquivos shapefiles, obtidos em órgãos públicos 
(SIRGAS2000), dando origem a novos arquivos vetoriais. Posteriormente, os dados vetoriais de interesse foram 
sobrepostos, para dar origem a diversos mapas-síntese, que permitem estabelecer relações entre as áreas 
propostas de captação e reservação hídrica e o uso do solo, remanescentes florestais e população presente, 
entre outras informações relativas à área que compõe a Macrometrópole Paulista. As referências consultadas 
para a elaboração dos mapas foram as seguintes: 
ANA – AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Espelhos d'Água. Geonetwork (Metadados) - ANA, Arquivo vetorial, 
2014. Rios. Geonetwork (Metadados) - ANA, Arquivo vetorial, 2012. Unidades da Federação. Geonetwork 
(Metadados) - ANA, Arquivo vetorial, 2012. 
GOOGLE EARTH 7.1.2.2041. Mountain View (CA): Google Inc, 2013. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Agregado por Setores Censitários. MG. FTP – 
Censo Demográfico 2010. Resultado do Universo, 2014. Disponível em: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Agregados_por_Setores_Cen
sitarios/MG.zip   SP Exceto a Capital. FTP – Censo Demográfico 2010. Resultado do Universo, 2014. Disponível 
em: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Agregados_por_Setores_Cen
sitarios/SP_Exceto_a_Capital.zip.   SP Capital. FTP – Censo Demográfico 2010. Resultado do Universo, 2014. 
Disponível em: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_do_Universo/Agregados_por_Setores_Cen
sitarios/SP_Capital.zip   Município – MG. GEOFTP – Malhas Digitais. Município 2010, Arquivos vetoriais, 2012. 
Disponível em: ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/municipio_2010/mg.zip   Município – SP. GEOFTP – 
Malhas Digitais. Município 2010, Arquivos vetoriais, 2012. Disponível em: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/municipio_2010/sp.zip   Setores Censitários – MG. GEOFTP – Malhas 
Digitais. Censo 2010, Arquivos vetoriais, 2012. Disponível em: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/censo_2010/setores_censitarios/mg.zip.   Setores Censitários – SP. 
GEOFTP – Malhas Digitais. Censo 2010, Arquivos vetoriais, 2012. Disponível em: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/censo_2010/setores_censitarios/sp.zip   Sinopse do Censo 
Demográfico 2010 - Tabela 3.6. IBGE. 2012a. Disponível em 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Sinopse/Regioes_Metropolitanas/sinopse_rm_tab_3_6
.zip Tabela 200 - População residente por sexo, situação e grupo de idade - Amostra - Características 
gerais da população. IBGE. 2012b: Disponível em  
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=2&i=P&c=200 
SMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. Áreas Contaminadas – 2012. Datageo – Sistema 

Ambiental Paulista. Arquivo Vetorial, 2012. 
SOS MATA ATLÂNTICA. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (2011 – 2012). Arquivo Vetorial, 
2013. 
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Figura 5. Evolução da densidade demográfica de 1991 a 2010 nos municípios da Macrometrópole 

 
Fonte: Censo do IBGE, dos anos de 1991, 2000 e 2010. 
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Figura 6. Remanescentes de Mata Atlântica e áreas mais densamente urbanizadas na 
Macrometrópole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; SOS Mata 
Atlântica. 

Figura 7. Cabeceiras dos mananciais em uso, remanescentes de Mata Atlântica e áreas mais 
densamente urbanizadas da Macrometrópole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas; Departamento de Águas e Enegia Elétrica; Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística; Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
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Figura 8. Bacias das captações efetuadas e propostas para a Macrometrópole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas; Departamento de Águas e Enegia Elétrica; Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística; Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

Figura 9. Cabeceiras dos mananciais em uso e dos propostos para a Macrometrópole. 

Fonte: Agência Nacional de Águas; Departamento de Águas e Enegia Elétrica; Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 
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Figura 10. Cabeceiras dos mananciais em uso e dos propostos, remanescentes de Mata Atlântica e 
áreas mais densamente urbanizadas da Macrometrópole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas; Departamento de Águas e Enegia Elétrica; Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 

Figura 11. Cabeceiras dos mananciais em uso e propostos, captações de água propostas e 
concentração da população em setores censitários na Macrometrópole (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas; Departamento de Águas e Enegia Elétrica; Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 
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Figura 12. Crescimento populacional nos municípios da Macrometrópole Paulista (1991 a 2010) 

Fonte: Censo do IBGE de 1991 a 2010. 

 

Figura 13. Áreas contaminadas e cabeceiras dos mananciais em uso e propostos na 
Macrometrópole (2012) 

Fonte: Google Earth (2013); IBGE (2010); Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
(2012). 

Observando o conjunto dos mapas produzidos para esta pesquisa, acima mostrados, é 

possível identificar, nessa escala regional, que diversos usos e características incidem 

sobre as bacias contribuintes das captações de água atuais para abastecimento das várias 

cidades da macrometrópole. Os elementos que foram destacados nesse mapeamento são 

aqueles portadores de sérias ameaças ao suprimento, que já vem sendo efetuado. Esses 

elementos ameaçadores incluem: 
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 Reduzida proporção de remanescentes de Mata Atlântica; identificados como mais 

íntegros em manchas com área superior a 100 hectares; 

 Áreas urbanas com maior densidade de construção; 

 Concentração populacional em diferentes densidades; 

 Áreas contaminadas, em diferentes estágios de investigação e confirmação. 

Todos esses elementos, paradoxalmente, coexistem nas bacias das novas captações 

propostas para solucionar os déficits atuais e projetados de abastecimento, evidenciando 

que, ao menos numa abordagem regional, eles não aparentam ter figurado como critérios 

decisivos de escolha dessas novas fontes de suprimento. 

Aliando essas informações àquelas10 que tratam das tendências de aumento da 

população, da demanda de água para uso doméstico, industrial e agrícola, da poluição 

atmosférica, hídrica e do solo produzida por essas atividades, o espaço da água (TAGNIN, 

2015) deverá ser mais conflagrado do que está hoje. Cabe enfatizar que a gestão e os 

investimentos governamentais não apontam para a reversão desse quadro; ao contrário. 

Além de não haver indicativos de quaisquer restrições ao desenvolvimento de atividades 

econômicas nessas áreas mais vulneráveis, estão programados investimentos em 

infraestruturas de transporte e logística, entre outras com grande potencial indutor de 

novas atividades, do adensamento urbano e do povoamento de mais áreas, hoje ainda 

livres de ocupação urbana concentrada ou dispersa (SSE, 2008, 2013). 

Considerando o amplo rol de elementos que conduziram à atual crise hídrica da 

macrometrópole, evidencia-se a necessidade, dentre outros elementos, de se manter 

espaços qualificados para regularizar o regime e propiciar a renovação da água com 

qualidade. 

 

 

5. Considerações finais 

 

A presente análise corrobora a constatação de diversos autores11 do contínuo processo 

de degradação e abandono de mananciais, pelo qual tem passado a Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), cuja área urbanizada e polarização econômica há muito tempo 

superou suas dimensões e segue se ampliando no sentido das regiões vizinhas. Se os 

mananciais desta metrópole foram sendo instituídos e aproveitados, por se situarem 

distantes da degradação, portanto, em locais despovoados e com vegetação preservada, 

hoje apresentam grandes contingentes populacionais e intensa atividade econômica, 

resultando na degradação de suas condições de produção de água com qualidade, 

desafiando os sistemas de tratamento existentes12. 

No caso dos mananciais agora propostos, verifica-se que eles já nem têm essas 

características - despovoamento e vegetação significativa remanescente - imprescindíveis 

para se obter água na qualidade necessária ao abastecimento da população. 

Observando como evoluíram os mananciais da RMSP observa-se que eles se situam na 

periferia das cidades, e contribuem para sua degradação as notórias ausências de 

condições mínimas de qualidade urbana e a precariedade da gestão pública desses 

espaços. Nesse sentido, é incorreto denominar essa urbanização como de risco, pois esse 

termo faz alusão a uma probabilidade, não à certeza de ocorrência, como a que tem se 

verificado. 

                                                           
10 Constantes do mesmo “Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista” (SSE, 

2008, 2013) que formulou e detalhou a proposta das novas captações de água. 
11 Branco e Rocha, 1977; Socrates, Grostein e Tanaka, 1985; Marcondes, 1995; Torres, 2004; Torres, Alves e 
Oliveira, 2007; Silva, 2013. 
12 Tundisi, 2008. 
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Esse conjunto de condições, aliado à formulação de leis, como a de mananciais13 e a sua 

regulamentação por meio das leis conhecidas como “específicas” consolidaram uma 

determinada abordagem, que poderia ser considerada idealista, de proteção dessas 

áreas. Isto porque essa legislação passou a admitir maior urbanização, expressa pelo 

aumento das áreas em que ela é permitida e pela admissão de maiores densidades 

construtivas, portanto demográficas14, apostando-se que uma urbanização 

infraestruturada, num padrão substancialmente diverso da que lá se verifica – inclusive, 

voltada para outras faixas de renda -, poderia conviver, sem riscos, no interior dessas 

delicadas áreas. 

A perspectiva de expansão urbana legalizada nessas áreas foi consolidada por meio do 

zoneamento e da fixação de índices urbanísticos, avançando sobre áreas ainda não 

ocupadas ou anexadas ao tecido urbano. Isto objetivou a abertura de mais frentes para 

o mercado imobiliário formal; muito ao contrário do imprescindível atendimento aos 

direitos a moradias adequadas dos que já habitavam precariamente essas regiões. 

Ressalte-se, também, que seguiu seu curso a política de abandonar ao mercado essa 

demanda social, o que significa submetê-la, reiteradamente, aos processos de valorização 

imobiliária e expulsão para locais cada vez mais distantes15. 

Mais recentemente, têm sido quantificados16 os resultados da progressão desse padrão 

de expansão urbana na remoção das últimas áreas verdes da metrópole, dentro e fora 

dos mananciais. A profusão desses empreendimentos pelo território da macrometrópole 

(e além dela), e seus efeitos nas deseconomias urbanas têm sido descritos17, cabendo 

ressaltar que sua ocorrência não vem suprir a falta de outras áreas e oportunidades de 

se “morar melhor” nessa região18. 

Assim, verifica-se a perda contínua de investimentos realizados, e a piora nas 

perspectivas de obtenção de água de qualidade elevam os custos e, principalmente, os 

níveis de insegurança no suprimento e os riscos para a população abastecida. Não 

havendo esforços voltados à reversão desse quadro, pelo contrário, prossegue-se na 

busca de água cada vez mais longe, paralelamente à perda irrecuperável de um 

patrimônio, constituído pelas áreas protegidas, cujas funções são muito mais amplas na 

sustentação da metrópole e da macrometrópole19, que as de suprir crescentes demandas 

de água. 

Analisando-se os planos de novos mananciais, que vêm sendo retomados e revistos nesse 

período de crise, ficam evidentes as escassas possibilidades de se ir além. Entre outros 

fatores limitantes estão as demandas das crescentes populações e atividades econômicas 

situadas próximas, ou mesmo, no interior das bacias dessas “novos” mananciais; bem 

como, os fatores de degradação que acompanham essas demandas. Ou seja, podem ser 

previstos conflitos inevitáveis, cujos sinais já se fizeram ouvir em regiões como as de 

Campinas, Vale do Paraíba, e no Estado do Rio de Janeiro20, desde o final da década 

passada, quando começaram a ser divulgadas essas propostas, baseadas no aumento da 

retirada de água de bacias, que já têm suas vazões restritas objeto de disputa. 

A prosseguir essa política, que não foca nos mecanismos de controle da expansão urbana, 

na valorização dos ativos ambientais das áreas legalmente protegidas e nem na gestão 

da demanda de água, deverão ser enfrentados custos crescentes na obtenção de água 

                                                           
13 Lei Estadual 9866/97. 
14 Whately, Santoro e Tagnin, 2008. 
15 Como demonstrado na pesquisa de Cunha (2001) sobre a migração intra metropolitana. 
16 Silva, 2013. 
17 Reis Filho, 2006. 
18 Tagnin, 2015. 
19 O reconhecimento internacional da importância dessas funções levou a UNESCO a instituir, em 1994, a 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, que consiste em um anel que envolve um grande 
conjunto de áreas protegidas, em que estão incluídos os mananciais dos quais se trata aqui. 
20 Verdélio, 2014. 
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adicional, decorrentes das perdas de ativos ambientais dos mananciais em uso, 

implicando no estreitamento das opções para o atendimento das futuras demandas e em 

riscos ainda não calculados para a saúde pública21. 

Nesse sentido, é possível prever – caso não se alterem as tendências verificadas até aqui 

– a provável reprodução das condições de precariedade dos mananciais da RMSP, agora 

num território ampliado, que é o da macrometrópole e seu entorno. 
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Contaminação por Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 
em Mananciais: evidências de risco à saúde no Município de São 
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Contamination by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs) in Water Sources: evidence 
risk to health in São Paulo. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi descrever a ocorrência da contaminação por HPAs 
em mananciais superficiais e subterrâneos e se há evidências de risco à saúde humana 
pela ingestão e contato com a água contaminada no município de São Paulo. Foi 
realizada revisão da literatura em bases de dados nacionais e internacionais utilizando 
descritores, levantamento de dados secundários de órgãos públicos e mapeamento das 
áreas contaminadas por HPAs em de São Paulo com o software ARCGIS. Nos dados de 
monitoramento da qualidade das águas superficiais no Estado, realizado pela CETESB 
não houve detecção de HPAs em água destinada ao abastecimento humano. Em São 
Paulo, não foram encontrados estudos que avaliaram a ocorrência de HPAs em rede de 
distribuição de água. Em relação à água subterrânea, a existência de 660 áreas 
contaminadas por HPAs e a existência de poços irregulares de captação de água  
utilizada para consumo humano em proximidade a áreas contaminadas pode representar 
uma possível rota de exposição da população. Como conclusão, o estudo sugere a 
necessidade de descrição de valores orientadores dos 16 HPAs, a caracterização do 
cenário real de contaminação da água para consumo humano por HPAs em São Paulo e 
da população reconhecidamente e/ou potencialmente exposta pelo setor saúde 
objetivando a descrição de riscos e vulnerabilidades de forma regionalizada. 

Palavras-chave: Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos; HPAs; água para consumo 
humano; contaminação ambiental.  

Abstract: This study aims to describe the occurrence of PAH contamination in surface 
and groundwater sources, the evidence risk to human health in São Paulo. A literature 
review was performed in national and international databases using descriptors, 
collection of secondary data from public agencies and mapping of areas contaminated by 
PAHs in Sao Paulo with the ArcGIS software. Quality monitoring data of surface water in 
the state, conducted by CETESB no PAHs detection in water intended for human 
consumption. In São Paulo, there are no studies that have evaluated the occurrence of 
PAHs in distribution network of water. Concerning groundwater, the existence of 660 
areas contaminated with PAHs and the existence of irregular water wells used for human 
consumption in proximity to contaminated areas may represent a possible route of 
exposure of the population. In conclusion, the study suggests the need for description of 
guiding values of the 16 PAHs, the characterization of the real scenario of contamination 
of drinking water by PAHs in Sao Paulo and known population and / or potentially 
exposed by the health sector aimed at the description of risks and vulnerabilities by 
region. 

Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons; PAHs; water for human consumption; 
environmental contamination.
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1. Introdução  

A preocupação com a qualidade da água consumida pela população é uma realidade 
no século XXI, sobretudo devido ao impacto que pode ocasionar numa população e no 
meio ambiente a curto e em longo prazo. A ausência de aplicação de politicas de 
manejo e o correto destino de resíduos acarreta a disposição de diversas substâncias, 
muitas tóxicas e persistentes, nos diversos compartimentos ambientais, 
comprometendo a qualidade da água que é captada, seja de mananciais superficiais 
ou subterrâneos, e distribuída para o consumo humano. Dentre as substâncias tóxicas 
persistentes no ambiente urbano, de grande importância pelos possíveis efeitos 
carcinogênicos, mutagênicos e genotóxicos aos seres humanos, estão os 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos - HPAs (WHO, 1998; WU et al., 2010). 

Os HPAs são considerados contaminantes prioritários de monitoramento pela United 
States Environmental Protection Agency – USEPA, nos Estados Unidos, devido a 
ocorrência em áreas contaminadas no país, e devido ao potencial carcinogênico destes 
compostos à saúde humana. Atualmente 16 HPAs (acenafteno, acenaftileno, 
antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b) fluoranteno, 
benzo(ghi)perileno, benzo(K)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, 
fluoreno, indeno [1,2,3-c,d] pireno, fenantreno, pireno e naftaleno) estão na lista de 
poluentes prioritários por este órgão. São consideradas substâncias tóxicas 
persistentes prioritárias na América do Sul, como descrito no documento Regionally 
Based Assessment of Persistent Toxic Substances – Eastern na Western South America 
Regional Report, se enquadrando nas substâncias consideradas subprodutos não 
intencionais (UNEP, 2002). Benzo(a)pireno é frequentemente utilizado como indicador 
de contaminação por HPAs totais, em resíduos industriais e em compartimentos 
ambientais (ATSDR, 1995; WHO, 2003). 

O principal compartimento ambiental em que os HPAs estão presentes é o ar, devido à 
combustão incompleta de derivados de petróleo. Além da inalação direta destes 
compostos, que geralmente estão presentes na forma de gás ou aderida em material 
particulado, a contaminação do ar pode ocasionar deposição de HPAs na água, no solo 
e nas plantas (SROGI, 2007). Além do risco de exposição direta a estes contaminantes 
através da inalação devido à volatilização de HPAs e ao contato direto com o solo, este 
tipo de contaminação pode impactar plantações e a água de mananciais subterrâneos 
e superficiais (MENZIE et al., 1992). 

A presença de HPAs na água representa um risco iminente à saúde humana. Apesar 
da hidrofobicidade destes compostos, diversos estudos evidenciaram a presença de 
HPAs na água tais como antraceno, fluoreno, pireno e naftaleno. Em águas 
superficiais, as principais fontes de HPAs são os efluentes industriais e domésticos, 
seguido pela deposição atmosférica, sobretudo em áreas urbanas com altos níveis de 
poluição (ANDELMAN et al., 1970; GUO et al., 2012;WU et al., 2010). Em sistemas de 
distribuição de água, a tubulação de ferro fundido pode representar uma fonte 
constante de HPAs (BLOKKER et al., 2013). Em relação aos mananciais subterrâneos 
as fontes pontuais de contaminação podem ocasionar a presença destes compostos. 
Métodos tradicionais de tratamento da água não são eficazes na remoção destes 
compostos, e a adição de substâncias desinfetantes como o cloro pode proporcionar a 
formação de outros compostos com toxicidades variáveis e/ou desconhecidas (SROGI, 
2007; DUAN et al., 2013).  

No Brasil a Portaria MS 2.914/2011 que define o padrão de potabilidade da água para 
consumo humano, preconiza somente o benzo(a)pireno como umas das substâncias 
de analise semestral obrigatória por responsáveis pelo sistema de abastecimento 
publico e de soluções alternativas coletivas de água em todo o Brasil. Não há um 
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mapeamento real de todas áreas contaminadas do Brasil, bem como o conhecimento 
dos contaminantes e a população que pode ser potencialmente exposta. No estado de 
São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB – 
responsável pelo gerenciamento ambiental de áreas contaminadas, publicou em 2014 
a relação de áreas contaminadas do Estado (ano base 2013), totalizando 4.771 áreas. 
Destas, em 1.902 áreas havia a presença de HPAs, o que evidencia a necessidade de 
ações do setor saúde visando garantir a prevenção do risco à população. 

O objetivo deste estudo foi descrever a ocorrência da contaminação por HPAs em 
mananciais superficiais e subterrâneos e se há evidências de risco à saúde humana 
pela ingestão e contato com a água contaminada no município de São Paulo. 

 

2. Material e Métodos  

Para o presente estudo foram realizadas buscas em bases de dados nacionais e 
internacionais como Scielo e Medline para o levantamento de relatórios públicos, 
normatização, artigos científicos, dissertações e teses com descritores 
“Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos” ou “polycyclic aromatic hydrocarbons” e 
“água para consumo humano” ou “drinking water” associados aos descritores “risco à 
saúde humana”, ou “human health risk”. Ademais, foram utilizados os seguintes dados 
secundários: 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e Fundação SEADE: 
para a caracterização geográfica, e socioeconômica da população do município 
de São Paulo; 

 Banco de dados epidemiológicos da Prefeitura do município de São Paulo – 
Secretaria Municipal de Saúde; 

 Dados de órgãos do meio ambiente (CETESB) e de recursos hídricos (DAEE) 
do Estado de São Paulo. 

O mapeamento das áreas contaminadas por HPAs no município de São Paulo (CETESB, 
2014), por Coordenadoria Regional de Saúde foi realizado utilizando 
geoprocessamento, com o software ARCGIS. 

3. Resultados e Discussão  

3.1 Características Químicas, Origem e Comportamento no Meio Ambiente dos 
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Os Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são substâncias orgânicas, constituídas por 
átomos de carbono e hidrogênio, formados por dois ou mais anéis aromáticos de cinco 
ou seis átomos de carbono condensados, que podem ser divididos em subgrupos de 
acordo com a massa molecular ou número de anéis (MICHELS, 2005; LIMA, 2008; 
ANJOS, 2012). São classificados como compostos orgânicos semivoláteis (SVOCs) e 
como lipofílicos. A União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) reconhece 
mais de 100 diferentes HPAs. 

Os HPAs são sólidos a temperatura ambiente, com coloração amarela, possuem 
elevados pontos e fusão e ebulição, são solúveis em solventes orgânicos e pouco 
solúveis em água. Apresentam também altos coeficientes de partição octanol/água 
(Kow). As pressões de vapor dos HPAs diminuem de acordo com o peso molecular, e 
consequentemente a volatilidade também diminui fato que explica, em parte a ampla 
distribuição destas substâncias em diversos ambientes, inclusive em áreas remotas do 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 no 1 – junho de 2016 

 
77 

 

planeta, já que a pressão de vapor é variável (LIMA, 2008; NARDOCCI, 2010). O 
Quadro 1 descreve as principais características físicas e químicas dos 16 HPAs 
prioritários definidos pela USEPA. 

Quadro 1. Caracteristicas físico-químicas dos 16 HPAs prioritários pela USEPA. 

 

 

HPA 

 

Fórmula 
química 

 

Nº de 
anéis 

 

Registro 
CAS 

 

Pressão de 
vapor 

MmHg 
(20°C) 

 

Solubilidade 

em água 

mg/L 

 

Coeficiente de 
partição 

octanol/água 

(Log Kow) 

 

Ponto 
de 

fusão 

(°C) 

Acenafteno C12H10 3 83-29-9 10-3 a 10-2 3,4 21,1 x 104 95 

Acenaftileno C12H8 3 208-96-8 10-3 a 10-2 3,93 1,2 x 104 92 

Antraceno C14H10 3 120-12-7 2,00 x 10-4 0,05-0,07 2,8 x 104 216,4 

Benzo(a) 

antraceno 

C18H12 4 56-55-3 5,0 x 10-9 0,01 4 x 105 157 

Benzo(a) 

pireno 

C20H12 5 50-32-8 5,00 x 10-9 0,0028 106 178,1 

Benzo(b) 

fluoranteno 

C20H12 5 205-99-2 10-11 a 10-6 ------- 4 x 106 167 

Benzo(g,h,i) 

perileno 

C22H12 6 191-24-2 ~10-10 0,0026 107 278,3 

Benzo (k) 

fluoranteno 

C20H12 5 207-08-9 9,60 x 10-7 --------- 7 x 106 215,7 

Criseno C18H12 4 218-01-9 10-11 a 10-6 0,002 4 x 105 253,8 

Dibenzo(a,h) 

antraceno 

C22H14 5 52-70-3 ~10-10 0,0005 106 266,6 

Fenantreno C14H10 3 85-01-8 6,80 x 10-4 1,0-1,3 2,9 x 104 100,5 

Fluoranteno C16H10 4 206-44-0 10-6 a 10-4 0,26 3,4 x 105 108,8 

Fluoreno C13H10 3 86-73-7 10-3 a 10-2 1,9 1,5 x 104 115 

Indeno 
(1,2,3-

c,d)pireno 

C22H12 6 193-39-5 ~10-10 ------ 5 x 107 163,6 

Naftaleno C10H8 2 91-20-3 0,0492 32 2,3 x 103 81 

Pireno C16H10 4 129-00-
00 

6,9 x 10-9 0,14 2 x 105 150,4 

Fontes: ATSDR, 1995; Yan et al., 2004; Lima, 2008. 

USEPA=United States Environmental Protection Agency; CAS= Chemical Abstracts Service; HPAs= 
Hidrocarbonetos Policlíclicos Aromáticos.  

Amplamente distribuídos nos diversos compartimentos ambientais, podem ter origem 
natural, através da emissão vulcânica e queima de biomassa, e antropogênica 
principalmente devido à combustão incompleta de substâncias orgânicas como o 
carvão, madeira, óleos e petróleo, produção de alumínio e outros processos industriais 
como a fabricação de corantes, plásticos, pesticidas e alguns medicamentos. As fontes 
antropogênicas de HPAs podem ser classificadas como pirolíticas, relacionadas à 
combustão incompleta de combustíveis como o óleo, carvão mineral, madeira, gás 
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para geração de energia, aquecimento residencial e emissão veicular, cocção de 
alimentos em altas temperaturas e processo de defumação de alimentos, e petrolítica 
associadas a origens pontuais ou locais como a exploração e produção de petróleo, 
descarte de efluentes industriais e urbanos, escoamento de águas de chuvas e 
deposição atmosférica (LOCATELLI, 2006; LIMA, 2008; USEPA, 2008). Os HPAs podem 
também ter origem biológica, caracterizada pela síntese destas substâncias por 
organismos vivos. Ainda uma importante fonte de HPAs são os acidentes ambientais 
envolvendo derivados de petróleo, principalmente os relacionados aos vazamentos de 
tanques nos postos de revenda de combustíveis e de navios de transporte de petróleo 
(ANJOS, 2012). Dados de emissão de HPAs são limitados e incertos principalmente 
devido à falta de métodos analíticos mais específicos para sua detecção, bem como 
normatização de detecção nos municípios e valores orientadores  (NARDOCCI, 2010). 

Em ambientes aquáticos os processos que podem ocorrer quando há presença de HPAs 
são a volatilização, dissolução, adsorção em sólidos suspensos e consequente 
sedimentação, acumulação em organismos aquáticos, como peixes, moluscos, 
crustáceos dentre outros. Em águas subterrâneas as concentrações de HPAs são 
menores quando comparada a águas superficiais (WHO, 1998). As fontes de HPAs em 
água subterrânea são a poluição de corpos de água superficiais, a lixiviação do solo, 
irrigação agrícola e a disposição incorreta de efluentes e resíduos sólidos. Em locais 
com contaminação do solo por HPAs em altas concentrações, a probabilidade de estes 
contaminantes alcançarem o manancial subterrâneo é mais elevada (MANOLI & 
SAMARA, 1999; LIMA, 2008). 

A presença e a degradação de HPAs no solo são influenciadas pelas características 
químicas tanto do solo quando do HPA, quanto pela presença e quantidade de matéria 
orgânica. HPAs de baixo peso molecular, devido à alta pressão de vapores e maior 
solubilidade em água podem ser volatilizados mais facilmente. Os HPAs com maior 
peso molecular são mais estáveis e tendem a permanecer no solo (DUAN et al., 2013). 

 3.2 Toxicidade e risco à saúde humana 

Os HPAs são ubíquos e as rotas de exposição humana a essas substâncias são 
múltiplas: ingestão de alimentos grelhados/assados excessivamente e defumados, 
água contaminada, inalação de ar poluído, fumaça de cigarro e absorção dérmica, 
sendo que as principais formas são a inalação e a ingestão (ATSDR. 1995). Os 
humanos raramente são expostos a HPAs individualmente, já que o mais comum é a 
exposição a misturas complexas destas substâncias (RAMESH et al., 2004; LIMA, 
2008; USEPA, 2008;). 

Devido ao seu caráter lipofílico, os HPAs e seus derivados podem ser absorvidos pela 
pele, por ingestão ou por inalação, sendo rapidamente distribuídos pelo organismo por 
lipoproteínas das membranas celulares. De maneira geral, tanto os HPAs quanto seus 
derivados estão associados ao aumento da incidência de diversos tipos de cânceres no 
homem e a efeitos sistêmicos, e a taxa de absorção depende da via de entrada no 
organismo (ATSDR, 1995; NETTO et al., 2000). Quando absorvidos diretamente da 
fase gasosa, os HPAs são rapidamente metabolizados e eliminados pelo organismo. 
Entretanto, quando estão associados a partículas respiráveis esta eliminação é bem 
mais demorada podendo levar semanas. As maiores rotas de eliminação destas 
substâncias após metabolismo hepático são as fezes e a urina. O 1-hidroxipireno 
urinário e adutos de DNA são considerados biomarcadores de exposição ambiental a 
HPAs, contudo a presença de metabolitos na urina não fornece informações sobre 
efeitos carcinogênicos dos HPAs em indivíduos expostos (MICHELS, 2005; NARDOCCI, 
2010).  

A estrutura dos HPAs, principalmente a posição do átomo de carbono, determina sua 
atividade biológica. A região de baia é definida como uma área de canto aberto na 
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molécula, região esta em que ocorrem processos relacionados com a toxicidade 
(ATSDR, 1995; RAMESH et al., 2004). A molécula diol epóxido é um metabólito 
intermediário dos HPAs formada na região de baia, altamente reativa, no processo de 
metabolismo destas substâncias. Esta molécula compete covalentemente com o DNA 
formando adutos. A indução da carcinogênese ocorre quando há a formação de adutos 
de DNA num local critico para a regulação, diferenciação ou crescimento celular. Os 
adutos de DNA representam uma das etapas criticas no modelo de carcinogênese e 
podem ser considerados biomarcadores de risco para o desenvolvimento de câncer, 
além de estarem relacionados com o déficit no desenvolvimento neurológico de 
crianças (LOCATELLI, 2006; WANG et al., 2008). O Quadro 2 sumariza HPAs que 
apresentam a região de baia nas suas respectivas estruturas moleculares.  

Quadro 2. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que apresentam a região de baia*. 

Benzo(a)antraceno Benzo(a)pireno Benzo(b)fluoranteno Benzo(g,h,i)perileno 

 
 

 

 

Criseno Dibenzo(a,h)antraceno Indeno (1,2,3-
c,d)pireno 

Fenantreno 

  

  

 Indica a região de baia. 

*ATSDR, 1995. 

O fígado é o órgão com função predominante no metabolismo dos HPAs, mas outros 
órgãos como o pulmão e o intestino contém as enzimas do complexo P-450, (CYP), 
necessárias para tal função. O epitélio intestinal contém todas as enzimas do 
complexo CYP principais responsáveis pela detoxificação dos HPAs, embora a ativação 
destas enzimas seja muito mais baixa quando comparada com a observada no fígado. 
O fato de estas enzimas serem pouco induzidas/produzidas no intestino pode 
ocasionalmente influenciar o desenvolvimento de tumores neste órgão ocasionados 
pela ingestão de HPAs em alimentos e água (ATSDR, 1995; RAMESH et al., 2004; 
DIGGS et al., 2011). 

O Quadro 3 descreve a classificação da IARC e da USEPA quanto à carcinogenicidade 
dos 16 HPAs prioritários, além do valor da dose de referência e da relação dos efeitos 
críticos oriundos da ingestão de cada HPA, segundo o Integrated Risk Information 
System (IRIS), da USEPA, um dos mais completos bancos de dados de informações 
toxicológicas. Muitos HPAs não possuem valores de dose de referência e de efeitos 
críticos, devido à ausência de estudos com animais e dados epidemiológicos (USEPA, 
1986; IARC, 2010; USEPA, 2014). 
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Quadro 3. Classificação quanto à carcinogenicidade, dose de referência e efeitos críticos aos 
humanos dos 16 HPAs prioritários pela USEPA. 

 

 HPA  

 

Classificação 
IARC* 

 

Classificação 
EPA** 

 

Dose de 
Referência*** 

(mg/Kg/dia) 

 

Efeitos Críticos*** 

Acenafteno 3 Não classificado 6x10-2 Hepatotoxicidade 

Acenaftileno Sem 
classificação 

D Não avaliado Não avaliado 

Antraceno 3 D 3x10-1 Sem efeitos observados 

Benzo(a)antraceno 2B B2 Não avaliado Sem efeitos observados 

Benzo(a)pireno 1 B2 Não avaliado Não avaliado 

Benzo(b)fluoranten
o 

2B B2 Não avaliado Não avaliado 

Benzo(ghi)perileno 3 D Não avaliado Não avaliado 

Benzo(k)fluoranten
o 

2B B2 Não avaliado Não avaliado 

Criseno 2B B2 Não avaliado Não avaliado 

Dibenzo(a,h)antrac
eno 

2A B2 Não avaliado Não avaliado 

Fenantreno 3 D Não avaliado Não avaliado 

Fluoranteno 3 D 4x10-2 Nefropatia, aumento do peso do 
fígado, alterações 
hematológicas. 

Fluoreno 3 D 4x10-2 Diminuição do volume globular: 
hematócrito e hemoglobina 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

2B B2 Não avaliado Não avaliado 

Naftaleno 2B C 2x10-2 Efeitos nasais: hiperplasia e 
metaplasia no epitélio 
respiratório e olfativo. 

Pireno 3 D 3x10-2 Efeitos renais: patologia tubular 
renal. 

*IARC, 2010  
**USEPA – Guideline Cancer Risk, 1986  
***USEPA - Integrated Risk Information System (IRIS), 2014  

Não há estudos suficientes em humanos que sumarizem os efeitos resultantes da 
exposição aos HPAs em certos níveis (concentrações), individualmente e/ou em 
misturas complexas, por rota de exposição. Contudo, testes in vitro com cultura de 
células/tecidos humanos demonstraram a ação de benzo(a) pireno em relação à 
genotoxicidade, como indução a aberrações cromossômicas e troca de cromátide-irmã 
(ATSDR, 1995; USEPA, 2008).  

A exposição dérmica por HPAs pode representar um risco adicional para 
desenvolvimento de lesões. Yan et al. (2004), num estudo experimental com 
Salmonella typhimurium, demonstraram o potencial mutagênico de 
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, criseno, acenafitileno e fluoreno, ativado 
pela exposição à luz, evidenciando o potencial risco do contato dérmico com HPAs.  
Efeitos adversos em humanos são observados em indivíduos expostos a 
benzo(a)pireno, via contato dérmico, especialmente na presença de lesões dérmicas 
pré-existentes como verrugas, ulceras e despigmentação. 
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A susceptibilidade da população pode indicar diferentes respostas a exposição 
ambiental aos HPAs. Fatores como estágio do desenvolvimento, idade, morbidades, 
estado nutricional podem interferir no metabolismo destas substâncias. Idosos e 
crianças e gestantes são consideradas mais susceptíveis do que adultos a exposição a 
substâncias tóxicas de maneira geral. Outros fatores incluem a dose, o tempo de 
exposição e a rota pela qual o individuo foi exposto (ingestão, inalação, contato 
dérmico). 

3.3. O Município de São Paulo 

O município de São Paulo é a capital do Estado de São Paulo, localizado a sudeste do 
Brasil (23° S e 46° W), com uma área de 15.231,10 Km2, população de 11.253.503 
habitantes e densidade demográfica de 7.458 hab./Km2 (IBGE, 2010). A cidade de 
São Paulo possui o maior produto interno bruto (PIB) do Estado (35,3%) (SEADE, 
2014). 

De acordo com dados do censo do IBGE de 2010, 99,1% dos domicílios da cidade de 
São Paulo estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. Contudo em 
alguns distritos há menor proporção de domicílios com rede de abastecimento de 
água, com porcentuais que variam entre 12% e 95% dos domicílios. Em relação à 
coleta de lixo e ligação com o esgotamento sanitário, o percentual de domicílios 
atendidos foi de 98,8% e 92,0% respectivamente (IBGE, 2010). Segundo dados da 
Fundação SEADE de 2013, 66% do esgoto coletado no município de São Paulo era 
tratado (SEADE, 2014). 

A vigilância da qualidade da água para o consumo humano é realizada no município 
de São Paulo através do programa VIGIAGUA desde 2003, com ações centralizadas 
realizadas pela equipe técnica da Gerencia de Vigilância em Saúde Ambiental 
(gerência da Coordenação de Vigilância em Saúde), e descentralizada nas cinco 
Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e 26 Supervisões de Vigilância em Saúde 
(SUVIS), distribuídas no território (CEINFO, 2014; Portaria SMS 853/2014).  

  3.4 Cenário do Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Humano  

No Estado de São Paulo a Gestão dos Recursos Hídricos é realizada por Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, onde as ações de planejamento são 
realizadas por bacias hidrográficas. O município de São Paulo é abastecido pela UGRHI 
06 denominada Alto Tietê. A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT) abrange uma 
área de drenagem de 5.775 Km² (FABHAT, 2013).  

A área do município de São Paulo integralmente inserida na BHAT e corresponde a 
23,7% da área total da bacia. A UGRHI-06 caracteriza-se por apresentar vocação 
industrial e abriga a Região Metropolitana de São Paulo, embora extrapole um pouco 
seus limites, é a mais intensamente urbanizada do País (FABHAT, 2013). Abriga uma 
população de mais de 19,7 milhões em 2011, correspondente a 47% do Estado de São 
Paulo e 10% da população brasileira (SOARES, 2011). 

Além da captação superficial, principal fonte de água para abastecimento público, as 
captações subterrâneas predominam na bacia representando 89% do número total. A 
concessão do uso da água é realizada através da outorga, um instrumento da Política 
de Recursos Hídricos que tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água. No estado de São Paulo o Departamento de Água e 
Energia Elétrica – DAEE é o responsável pela emissão de outorgas de direito de uso 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (FABHAT, 2013; DAEE, 2014). 

O principal prestador do serviço de abastecimento de água na BHAT é a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (FABHAT, 2013). A SABESP é a 
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concessionária responsável pelo abastecimento público de água, e pela coleta e 
tratamento de esgoto no município de São Paulo (PMSP, 2014).                         

 3.5 Evidências de contaminação por HPAs em mananciais superficiais no 
município de São Paulo  

A extensa ocupação do solo nas áreas de mananciais gera riscos extremamente altos 
de poluição e contaminação, levando ao comprometimento das águas superficiais. As 
fontes de poluição pontual, como a atividade industrial e a área de destinação final de 
resíduos sólidos domiciliares também são importantes na preservação da qualidade da 
água. A ausência de tratamento de esgotos domésticos e industriais pode contribuir 
para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas por diversas substâncias 
químicas, incluindo os HPAs (SOARES, 2011). 

A CETESB avalia a qualidade das águas superficiais do Estado de São Paulo por meio 
de duas redes de monitoramento: a de águas doces, iniciada em 1974, e a de águas 
salinas e salobras, iniciada em 2010. Nesta avaliação são considerados fatores como a 
evolução temporal da qualidade das águas superficiais do Estado, a identificação de 
áreas prioritárias para o controle da poluição das águas, e o diagnóstico e controle da 
qualidade das águas doces utilizadas para o abastecimento público, verificando se 
suas características são compatíveis com o tratamento existente, bem como para os 
seus usos múltiplos (CETESB, 2014).  

No relatório do ano de 2013, na UGRHI 06, os reservatórios Billings, Guarapiranga, 
Rio Grande (captação) apresentaram sedimentos altamente contaminados e com altos 
estoques de fósforo, mantendo a classificação química péssima. No Reservatório 
Guarapiranga observou-se uma tendência de aumento nas concentrações de metais e 
do fósforo total, uma vez que apresenta sedimento rico em fósforo e concentração de 
cobre total com potencial para causar efeito tóxico. Os rios Baquirivu-Guaçu, Pinheiros 
e Tamanduateí também foram classificados com qualidade péssima, sendo que os 
metais Cu e Zn foram detectados em altas concentrações, assim como os HPAs 
fenantreno, fluoranteno e benzo(a)pireno. A análise dos resultados de fósforo total de 
rios e reservatórios indicou que em 2013, a qualidade das águas dos reservatórios 
monitorados no Estado de São Paulo encontrava-se mais comprometida do que a dos 
rios, principalmente os Reservatórios Billings, Guarapiranga e Barra Bonita, contudo 
neste relatório não há dados sobre ocorrência de HPAs nos reservatórios avaliados. O 
mesmo relatório aponta outra fonte de contaminação importante: os episódios como 
acidentes rodoviários, resultando no aporte de substâncias tóxicas nos corpos d’água 
(CETESB, 2014).  

Apesar dos escassos dados sobre a presença de HPAs nas águas em São Paulo, em 
todo o mundo estudos evidenciam a contaminação das águas superficiais por estas 
substâncias. A China é um dos países que atualmente mais estudam os HPAs no 
ambiente e suas implicações para a saúde humana, especialmente em decorrência dos 
altos índices de poluição nas suas principais metrópoles. Estudos conduzidos no país, 
utilizando águas de rios e lagos destinados a recreação, pesca e abastecimento de 
água, evidenciam a presença de HPAs como acenafteno, benzo(a)antraceno, 
benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, 
benzo(g,h,i)perileno, fenantreno, fluoreno, e naftaleno, inclusive em peixes (GUO et 
al., 2012; ZHAO et al., 2014).   Nos Estados Unidos os HPAs tem sido detectados em 
águas superficiais, com uma média de concentração <10 µg/L para 15 HPAs: 
acenafteno, acenafitileno, antraceno, benzo(a) antraceno, benzo(b) fluoranteno, 
benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo (a)pireno, criseno, fluoranteno, 
fluoreno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno, fenantreno e pireno (ATSDR, 1995). 

A poluição atmosférica pode representar uma fonte de contaminação das águas por 
HPAs, mesmo a longas distâncias do ponto de emissão, já que os HPAs associados a 
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material particulado pode depositar-se em águas superficiais. Em São Paulo não há 
evidências de que a presença de HPAs na atmosfera pode ocasionar a contaminação 
de corpos d’água, contudo algumas investigações mensuraram HPAs em material 
particulado (PM) em partículas finas PM2,5µm e grossas – PM10µm. Os HPAs isolados com 
maior frequência nos estudos foram benzo(g,h,i)perileno, benzo(b)fluoranteno, indeno 
(1,2,3-c,d)pireno, pireno, criseno, fluoranteno, pireno, benzo (a)antraceno, além de 
nitro-HPAs, formados por reações com nitrogênio na atmosfera. Todos os estudos 
atribuíram à emissão veicular a fonte de HPAs em altas concentrações na atmosfera 
(BOUROTTE et al., 2005; FRANCO et al., 2010; AZEVEDO et al., 2013). 

São Paulo possui uma frota de 6.795.228 veículos (IBGE, 2012) e apresenta sérios 
problemas de poluição atmosférica devido principalmente à emissão veicular. 
Evidencias de que a poluição atmosférica pode contribuir significantemente para a 
contaminação por HPAs das águas, principalmente em cidade onde os mananciais 
utilizados para o abastecimento estão localizados em áreas urbanas e/ou impactadas, 
assim como em São Paulo, foram descritas em investigações. SAEEDI et al. (2012), 
num estudo conduzido na cidade de Teerã no Irã, identificaram altas concentrações de 
metais e de HPAs em poeiras coletadas nas ruas da cidade, atribuídas a fontes 
antropogênicas. A presença de contaminantes em poeiras evidencia o risco de estas 
substâncias serem carreadas com a água da chuva. YAN et al. (2012), num estudo 
conduzido em Xangai, sugeriram que a principal maneira de remoção de HPAs da 
atmosfera é através da chuva, e quantificaram em altas concentrações naftaleno, 
fenantreno, antraceno e fluoranteno em amostras de água da chuva. Nos Estados 
Unidos, WEISTEIN et al. (2010), também detectaram HPAs em lagoas e sedimentos 
formadas por águas pluviais, representando um risco de exposição à saúde da 
população e a sobrevivência da biota.  

No Brasil poucos estudos analisaram a presença de HPAs em águas superficiais. 
AZEVEDO et al. (2004), num estudo conduzido no rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, 
detectaram benzo(a)pireno numa concentração de 0,255 µg/L-1, num trecho do Rio 
próximo a Rodovia Presidente Dutra. No estado de Minas Gerais, um estudo monitorou 
as águas de dois rios - Piracicaba e Doce- na cidade de Ipatinga. Os HPAs que 
apresentaram as maiores concentrações nas amostras foram: acenaftileno, 
fluoranteno e fenantreno. Foi observado também que as maiores concentrações dos 
HPAs citados coincidiram com os períodos chuvosos (LIMA, 2008). 

Na bacia do rio Atibaia, no Estado de São Paulo, LOCATELLI (2006) conduziu um 
estudo utilizando amostras de sedimentos e material em suspensão ao longo do rio. 
Houve predomínio de fluoranteno, fenantreno e pireno nas amostras de sedimento 
analisadas, sobretudo nas coletadas no ponto de captação de água (no município de 
Campinas). Foi atribuído ao despejo de esgoto sem tratamento a fonte de 
contaminação de HPAs no rio. 

Estudo chineses utilizando água tratada destinada ao abastecimento humano, 
detectaram HPAs. WU et al. (2010), num estudo conduzido em Nanjing na China, 
coletaram amostras de água tratada e destinada ao abastecimento. Valores de 
benzo(a)fluoranteno, benzo(a)pireno e dizenzo(a,h)antraceno excederam os níveis 
aceitáveis estabelecidos na legislação local. A análise de risco realizada no estudo 
indicou que a contaminação na água por poluentes orgânicos pode representar um 
risco de carcinogenicidade em longo prazo para a população. Ainda na China, LIU et 
al. (2013), conduziram um estudo utilizando amostras de água superficiais e de 
sedimentos de dois rios e de uma estação de tratamento de água para abastecimento. 
As amostras de água dos rios utilizados para a captação na estação de tratamento 
apresentaram altas concentrações de HPAs de menor peso molecular (2-3 anéis 
aromáticos). Os resultados das amostras de água pós-tratamento mostraram que as 
etapas de tratamento convencional da água (coagulação, floculação, sedimentação, 
filtração e desinfecção) não são efetivas na remoção de HPAs presentes na água bruta 
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(a eficiência de remoção variou de 20 a 67%), o que evidencia um possível risco de 
exposição humana. No Egito, um estudo que analisou água proveniente do Rio Nilo 
(amostras de água e sedimentos de pontos ao longo do rio e de água tratada), 
detectou altas concentrações de HPAs, ao contrário das amostras de água tratada 
(BADAWY & EMABABY, 2010). 

Em Teerã, no Irã, um estudo avaliou a presença do 16 HPAs considerados prioritários 
pela USEPA em água potável. As concentrações presentes nas amostras de água 
foram altas, comparadas com as observadas em outros estudos, variando ente 2,01-
38,96 ng/L para HPA individualmente e de 32,45-733,10 ng/L para a somatória dos 16 
HPAs. Em contrapartida, os valores de benzo(a)pireno foram baixos. Os autores 
ressaltaram a necessidade do estabelecimento de padrões de referência de todos os 
16 HPAs na água, especialmente os considerados carcinogênicos (KARYAB et al., 
2013). 

Outro risco pouco abordado em relação à presença de HPAs na água considerada 
potável (pós-tratamento) é a presença de derivados clorados de HPAs formados 
durante processo de desinfecção da água (cloração). Os subprodutos formados pela 
reação dos HPAs com o cloro ainda são desconhecidos, principalmente em relação ao 
potencial genotóxico e carcinogênico no ser humano (REBOLA et al., 2008). 

Em água potável outra fonte de HPAs são os revestimentos das tubulações da rede do 
abastecimento publico, principalmente as antigas e compostas por ferro e/ou outro 
metal, que podem representar uma fonte contínua de HPAs. Blokker et al. (2013), 
avaliaram amostras de água coletadas na rede de distribuição da Holanda. Foram 
quantificados em baixas concentrações naftaleno, fenantreno, pireno e fluoranteno, 
sendo atribuído pelos autores baixo risco para os consumidores. 

No Brasil, e especialmente em São Paulo, não há estudos que avaliaram a ocorrência 
de HPAs em rede de distribuição de água potável, e, portanto a existência destas 
substâncias na água para consumo permanece desconhecida, mesmo porque a 
legislação brasileira não contempla a análise dos HPAs considerados mais 
representativos no mundo. 

3.6 Contaminação do solo e água subterrânea e risco de exposição aos HPAs 
no Município de São Paulo 

As cargas poluidoras pontuais são as mais preocupantes na cidade de São Paulo, 
principalmente porque são fontes de substâncias mais perigosas e tóxicas ao aquífero. 
Geralmente as cargas pontuais estão associadas às áreas industriais, lixões e aterros 
de resíduos sólidos. Os postos de combustíveis e outras atividades que manuseiam 
hidrocarbonetos são aqueles que ocasionam os maiores números de casos conhecidos 
de contaminação (FABHAT, 2013). 

Os HPAs estão na lista de contaminantes prioritários de acordo com o manual da 
vigilância em saúde relacionada à população exposta a solo contaminado do Estado de 
São Paulo. Essa lista tem como base informações quanto à toxicidade, persistência 
ambiental e mobilidade dos contaminantes. A listagem de contaminantes de interesse 
para áreas contaminadas no Estado de São Paulo inclui benzo(a)pireno, 
benzo(a)antraceno, dibenzo(a,h)antraceno e naftaleno como HPAs com prioridade alta 
em investigações de áreas contaminadas com população exposta (CVE, 2010). 

A relação de áreas contaminadas e reabilitadas do Estado de São Paulo, divulgada 
pela CETESB aponta que até 2013, 1.665 áreas contaminadas foram cadastradas no 
município de São Paulo, representando 35% do total de áreas cadastradas no Estado. 
Dentre essas áreas 1.294 eram geradas por postos de armazenamento e distribuição 
de combustíveis, 248 por indústrias, 76 por atividade comercial, 38 de deposição 
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inadequada de resíduos, e 09 por acidentes/causa desconhecida ou agricultura. Na 
Bacia do Alto Tietê (UGRH 06), que abastece o município de São Paulo, 2.463 áreas 
foram cadastradas como contaminadas, em diferentes etapas de gerenciamento: sob 
investigação, com risco confirmado, em processo de remediação, em processo de 
monitoramento para encerramento, reabilitada para o uso declarado, em processo de 
reutilização e contaminada crítica (CETESB, 2014). 

Das 1.665 de áreas contaminadas no município, em 660 há contaminação por HPAs. A 
Figura 1 mostra a distribuição das áreas contaminadas por HPAs no município de São 
Paulo por Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs). Observou-se o maior número 
de áreas contaminadas por HPAs na CRS Centro-oeste (267 áreas) e CRS Sudeste 
(187 áreas), seguida pelas CRS Norte (121 áreas) e CRS Sul (72 áreas). Na CRS Leste 
somente 13 áreas eram contaminadas por HPAs. 

Figura 1. Distribuição das áreas contaminadas por HPAs, por Coordenadoria Regional de Saúde 
(CRS) no Município de São Paulo. 

 

A Resolução SES/SERHS/SMA nº 3, de 21 de junho de 2006 e a Portaria da Secretaria 
Municipal de Saúde 2.755/2012 determinam que em casos de captações subterrâneas 
é necessário o estudo da área de 500 m do entorno do poço, no banco de áreas 
contaminadas da CETESB, para a verificação de fontes potenciais de contaminação dos 
aquíferos. Em caso de presença de áreas declaradas como contaminadas, o 
responsável pelo poço deve solicitar o Parecer Técnico da CETESB da área, onde há a 
indicação da contaminação, das substâncias identificadas e da necessidade da 
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frequência de monitoramento. O monitoramento dos contaminantes visa à prevenção 
de possíveis riscos à saúde devido à ingestão de água contaminada (PORTARIA SMS 
2755/2012). 

A contaminação do solo por HPAs pode representar um grande risco de contaminação 
de águas subterrâneas e superficiais por essas substâncias, através de processos de 
lixiviação e erosão, por longos períodos. Na China, estudos demonstraram a 
contaminação do solo em áreas urbanas e rurais por naftaleno, fluoranteno, 
fenantreno e antraceno, representando um potencial risco à saúde humana, seja pelo 
contato direto do solo, contaminação das águas e pelo cultivo de alimentos (ZHANG et 
al., 2013; WANG et al., 2013; ZHENG et al., 2013). 

Em grandes metrópoles como São Paulo, a água subterrânea em áreas próximas a 
postos de revenda de combustíveis, e em indústrias petrolíferas as concentrações de 
HPAs são mais elevadas, mesmo porque na ocorrência de vazamentos em tanques de 
armazenamento de combustíveis, o fato de haver adição de etanol a gasolina 
comercializada no Brasil, altera o comportamento ambiental deste combustível e 
proporciona o aumento da solubilidade de HPAs. No Brasil, estudos conduzidos em 
áreas próximas a postos de combustíveis quantificaram HPAs na água subterrânea em 
concentrações elevadas, em especial do naftaleno (FINOTTI et al., 2003; REGO & 
NETTO, 2007; ANJOS, 2012; GEBARA et al., 2013). 

Em áreas de disposição de resíduos geralmente há a presença de mais de um tipo de 
HPA, o que representa um risco desconhecido à saúde humana. Sisinno et al., (2003) 
avaliaram uma área de disposição de resíduos industriais no Estado do Rio de Janeiro, 
e identificaram diversos HPAs (fluoranteno, fenantreno, antraceno, pireno, criseno, 
benzo(a)pireno, benzo(k)fluoranteno, indeno (1,2,3-cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, 
dentre outros), sendo que em todas amostras foram identificados mais de um HPA, o 
que confere alta periculosidade aos resíduos, já que os dados de toxicidade e 
carcinogenicidade são descritos individualmente para alguns HPAs e não para a 
exposição à misturas complexas destas substâncias. 

O grande desafio da Vigilância em Saúde Ambiental é identificar poços irregulares de 
captação de água subterrânea utilizada para consumo humano em proximidade a 
áreas contaminadas, já que podem representar uma possível rota de exposição da 
população a diversas substâncias. É necessário também, um olhar diferenciado do 
setor saúde para a população que vive no entorno destas áreas contaminadas, com o 
intuito de caracterizar a população vulnerável, e de fomentar ações de promoção à 
saúde e prevenção da exposição humana, já que a contaminação química pode 
ocasionar um incremento no risco de desenvolvimento de doenças crônicas. 

4. Conclusão 

No presente estudo, apesar da inerente limitação dos dados utilizados podemos 
concluir que: 

 Não há descrição dos potenciais efeitos à saúde em decorrência da exposição 
de todos os 16 HPAs individualmente e em misturas complexas, por via de 
exposição. Contudo apesar da limitação dos dados levantados, há evidencias 
do potencial risco à saúde humana em decorrência da ingestão de água com 
HPAs e/ou contato dérmico; 

 É necessária a determinação de valores orientadores de concentrações dos 
HPAs em água destinada ao consumo humano, de acordo com a realidade da 
contaminação por estes compostos no município de São Paulo; 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 no 1 – junho de 2016 

 
87 

 

 A ausência de dados de concentrações de no mínimo os 16 HPAs prioritários 
comumente detectados em áreas contaminadas em todo o mundo, em águas 
superficiais e em água de rede abastecimento público, limita a compreensão do 
potencial cenário de exposição para a população de São Paulo; 

 Em relação à água subterrânea, a existências de soluções alternativas coletivas 
de abastecimento de água (poços), não cadastrados pela Vigilância em Saúde, 
representam um risco a essa população consumidora, uma vez que não se 
conhece a área de captação e seus possíveis contaminantes do entorno, além 
da ausência de controle da qualidade da água; 

 É necessária a caracterização da população reconhecidamente e/ou 
potencialmente exposta por HPAs pelo setor saúde objetivando a descrição de 
riscos e vulnerabilidades de forma regionalizada. 
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Indicadores de governança ambiental: uma abordagem sobre a 
disponibilização de informações e instrumentos de gestão. 

Environmental governance indicators: an approach on the provision of 

information and management tools. 
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Pós-graduanda em Gestão Pública - Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

{paulambiental@yahoo.com.br}

Resumo. Este estudo analisou aspectos da governança para a gestão ambiental sob o 
ponto de vista da transparência e disponibilidade de informações que permitam a 
participação e o monitoramento das políticas públicas pela sociedade, através de 
indicadores para os portais de órgãos ambientais dos estados brasileiros e do Distrito 
Federal. Os resultados mostraram que para aspectos legais e estrutura administrativa, 
os estados brasileiros de forma geral atenderam aos quesitos, mas quanto a aspectos 
de gestão como disponibilização de informações e monitoramento da qualidade 
ambiental a situação mostrou-se pouco favorável. Quase metade dos estados não 
possuem ou divulgam qualquer informação sobre monitoramento da qualidade 
ambiental. Tal panorama aponta a necessidade de melhorias para o desenvolvimento 
da governança ambiental nos estados brasileiros.  

Palavras-chave: governança ambiental, indicadores, gestão pública. 

Abstract. This study examined aspects of governance for environmental management 
from the point of view of transparency and availability of information to enable 
participation and monitoring of public policies by society, through indicators for the 
portals of environmental agencies of the Brazilian states and Federal District. The 
results showed that for legal aspects and administrative structure, the Brazilian states 
generally responded to the questions, but on management aspects as providing 
information and monitoring of environmental quality the situation proved to be 
unfavorable. Almost half the states don´t publicize or have no information about 
monitoring of environmental quality. This scenario points out the need for 
improvements to the development of environmental governance in the Brazilian 
states.  

Key words: environmental governance, indicators, public management.  
 

http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/
mailto:interfacehs@sp.senac.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 no 1 – junho de 2016 

 

94 

 

1. Introdução 

A participação da população na formulação e acompanhamento das políticas públicas 
tem tomado o foco dos principais debates sobre a efetividade na gestão pública no 
Brasil. A governança surge como forma de coordenação da participação da sociedade 
nas ações de governo. No que tange à questão ambiental, a participação da população 
está prevista em instrumentos como audiências públicas, comitês de bacia, conselhos 
de meio ambiente. Entretanto, nem sempre esses mecanismos garantem a oitiva de 
todos os interessados, e a disponibilização de informações ainda é um gargalo em 
grande parte dos órgãos públicos e dificulta que a governança de fato ocorra.   

Sobre governança e governança ambiental, existe ampla literatura versando sobre 
conceitos e definições. Majoritariamente é citada a definição do Banco Mundial como 
deflagrador desse conceito para o setor público, sendo a governança: 

A maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 
econômicos e sociais do país, com vistas ao desenvolvimento e 
apresenta quatro dimensões-chave: administração do setor público; 
quadro legal; participação e prestação de contas (accountability); e 
informação e transparência. (WORLDBANK, 19921 apud CÂMARA, 
2011, p.2). 

 

Para o mesmo autor o conceito de governança “endereça a problemática de tornar o 
processo decisório legítimo e identificado com os ideais de cooperação, solidariedade e 
democracia (...)”. (CÂMARA, 2011 p.6) 

 

A governança envolve, de maneira geral, todos os setores de políticas públicas (saúde, 
educação, infraestrutura, entre outros). No presente estudo o foco é sobre a 
governança em relação às questões ambientais. Sobre o tema, Silva (2014) escreveu: 

 

(...) um processo de governança pressupõe o envolvimento de 
múltiplos atores, oriundos de segmentos públicos e privados, bem 
como das partes interessadas em geral (cidadãos), com o objetivo de 
somarem esforços em nome de uma causa em comum. Quando a 
governança está relacionada à proteção do meio ambiente, é dita 
‘ambiental’ ou ‘para sustentabilidade’. (SILVA, 2014, p.144) 

 

Para o controle social ou monitoramento e avaliação de políticas públicas pela 
sociedade, se faz essencial a transparência na gestão pública, através do acesso à 
informação. Junto ao conceito de transparência, surge também o conceito de 
accountability, dispondo sobre a responsabilidade ética na prestação de contas. Assim: 

 

Transparência e Accountability são conceitos interdependentes, pois o 
exercício do controle social somente pode ocorrer quando forem 
implementados, de forma ampla, instrumentos informacionais de 
divulgação das ações de governo e estruturas para receber e para 
processar as reclamações da população (MALMEGRIN, 2012, P.58). 

 

A disposição sobre o direito de acesso à informação pelos cidadãos e o dever de 
publicá-las por parte de órgãos públicos no Brasil ocorreu em 2011, com a Lei Federal 

                                           

1 WORLD BANK. World Development Report 1992: development and the environment. 1992 
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n°12.527, conhecida como a Lei de acesso à informação. Estão compreendidas nessa 
Lei, conforme seu artigo 7°, informações relativas “à implementação, 
acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e 
entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”. 

A Lei dispõe ainda, conforme o artigo 8°, sobre o dever dos órgãos e entidades 
públicas em promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de 
informações de interesse coletivo ou geral, sendo obrigatória a divulgação em sítios 
oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

Estudo sobre portais de governo eletrônico foi realizado por Pinho (2008), que 
investigou portais governamentais de nove estados brasileiros mais o Distrito Federal. 
Foram avaliados aspectos de layout, informações, serviços aos cidadãos e interação.  
As conclusões do estudo apontaram para boas características tecnológicas, como 
recursos de navegação pelo portal. Entretanto, a interatividade não foi bem avaliada, 
inferindo-se que "as relações que se estabelecem são fundamentalmente do tipo 
government-to-citizen, sendo o governo o emissor e a sociedade, ao que tudo indica, 
o receptor passivo (...)” (PINHO, 2008, p.491). 

Alguns instrumentos de gestão ambiental em políticas públicas estão legalmente 
previstos. A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei 6.938, de 
1981, em seu artigo 9°, dispõe sobre os principais instrumentos para a gestão 
ambiental no país, dentre os quais destaca-se, no inciso XI – “A garantia da prestação 
de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-
las, quando inexistentes”. Tal disposição foi regulamentada pela Lei nº 10.650, de 
2003, que trata do acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Fica-se 
obrigado a fornecer, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, informações 
especialmente relativas, dentre outras, à qualidade do meio ambiente. 

Segundo as definições citadas, é possível destacar o papel dado às organizações 
públicas na divulgação e responsabilidade no uso de recursos, controle e 
disponibilização de informações, bem como sua relação com o meio externo – 
sociedade – fortalecendo a participação.  

Um levantamento realizado em 2010 pelo IBAMA2 mostrou iniciativas de publicação de 
indicadores e informações ambientais. Dos 27 estados (incluso o Distrito Federal), 20 
tinham previsão de implementar sistemas de indicadores ou divulgar informações 
ambientais, e apenas 2 já haviam publicado, sendo que apenas um deles de forma 
periódica (estado de São Paulo).  

Tais informações demonstram como a situação precisa avançar nos estados, e 
passados alguns anos dessa pesquisa, uma nova avaliação se faz necessária para 
verificar se houve alguma evolução. 

O presente estudo analisou aspectos da governança para a gestão ambiental 
(governança ambiental) sob o ponto de vista da transparência e disponibilidade de 
informações que permitam a participação e o monitoramento das políticas públicas 
ambientais por parte da sociedade. Este estudo buscou avaliar a governança 
ambiental sob o aspecto da disponibilização de informações nos portais dos órgãos 
ambientais dos estados brasileiros, através de um conjunto de indicadores propostos 
para esse fim.  

Os seguintes aspectos de governança foram analisados: transparência e 
disponibilização de informações ambientais; canais de comunicação com a população; 
estrutura administrativa; existência de conselhos de meio ambiente com participação 

                                           

2  http://www.ibama.gov.br/rqma/iniciativas. Acesso 15/05/2015 
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recente; existência de mecanismos de gestão territorial e legislação ambiental 
específica. Buscou-se analisar os portais estaduais, visando o atendimento também à 
Lei Federal n°12.527, conhecida como a “Lei de Acesso à Informação”. 

Cabe ressaltar que existem limitações no alcance das informações acerca do 
atendimento à governança ambiental devido a própria complexidade que envolve o 
tema. Tais limitações relacionam-se à disponibilidade de informações que sejam 
capazes de traduzir fielmente os desafios e questões ambientais desenvolvidas nas 
políticas públicas intersetoriais na área ambiental. Esse assunto será discutido 
posteriormente na metodologia empregada neste trabalho. 
 

2. Objetivos do estudo 

Objetivo geral: Avaliar a governança ambiental nos estados brasileiros através de um 
conjunto de indicadores propostos para esse fim. 

Objetivos específicos: Propor indicadores de governança ambiental; avaliar a 
transparência e disponibilização de informações ambientais; definir áreas temáticas 
para avaliação da efetividade de políticas públicas ambientais, mecanismos de gestão 
e comunicação.  

3. Definição dos temas e indicadores, coleta de informações 

Foi realizada revisão bibliográfica sobre governança e governança ambiental, políticas 
públicas e gestão ambiental, comunicação e participação social em políticas públicas 
ambientais, para embasar a escolha de aspectos primordiais para a governança 
ambiental. A partir de tais aspectos, foi elaborada uma matriz de indicadores para 
avaliar de forma clara e concisa o atual estágio de governança ambiental nos estados 
brasileiros e no Distrito Federal.  

Considerando a complexidade envolvida no tema de governança ambiental, foi 
adotada como ferramenta de pesquisa a avaliação a partir de indicadores, para 
permitir a demonstração das informações de forma mais clara e objetiva.  

Como definição de indicador, é possível citar, dentre outras: “medida, geralmente 
quantitativa, que pode ser usada para ilustrar e comunicar, de forma simples, 
fenômenos complexos, incluindo tendências e progresso ao longo do tempo” (EEA, 
2005, p.7). 

Conforme GESPUBLICA (2009, p.12) “indicadores são métricas que proporcionam 
informações sobre o desempenho de um objeto (...), com vistas ao controle, 
comunicação e melhoria”.   

Assim, é possível entender que indicadores permitem uma leitura rápida e simplificada 
de algum fenômeno complexo que se deseja estudar. Por isso mesmo, tem limitações 
na tradução de seu significado e na interpretação das informações. Os indicadores 
dependem da disponibilidade e qualidade de informações, que devem estar 
organizadas e sistematizadas, apresentadas em formatos adequados, de forma 
compreensível. 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente, os indicadores configuram “um instrumento 
essencial para a governança ambiental” (MMA, 2014, p.12). 

Existe grande diversidade de metodologias de indicadores para avaliação ambiental. 
Conforme afirma Veiga (2009), em revisão sobre indicadores de sustentabilidade, 
ainda há falta de consenso na escolha e definição de indicares sobre o tema que sejam 
amplamente aceitos.  

Importante passo em busca de elucidar tal questão foi dado a partir da publicação, 
pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014, do Painel Nacional de Indicadores 
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Ambientais – PNIA, como uma iniciativa de propor e discutir uma consolidação de 
temas e indicadores ambientais.  

Com base nessas revisões e considerações, foram construídos os indicadores 
propostos no presente artigo.  

Para compor a matriz de indicadores, foram propostos sete temas e nove indicadores, 
conforme o quadro 1.  

A avaliação ocorreu na forma de pontos, escalonados de 0 a 2, de acordo com o grau 
de atendimento: 

 

0: Não atende ao requisito 

1: Atende parcialmente 

2: Atende plenamente 

 

Depois ocorreu a coleta de dados para a matriz de indicadores a partir de pesquisa nos 
portais eletrônicos de cada estado.  

A pesquisa ocorreu entre os meses de junho e julho de 2015, a partir de busca nos 
sítios oficiais dos governos dos estados e Distrito Federal na internet. 

 

Quadro 1. Matriz de indicadores propostos para avaliar a governança ambiental. 

Temas Indicadores Pontuação 

1
 -

 D
is

p
o
n
ib

ili
d
a
d
e
 d

a
s
 

in
fo

rm
a
ç
õ
e
s
 

1.1-As informações estão disponíveis em site? 

Sim, por meio de um portal específico, de fácil 
acesso. 

2 

Sim, mas dentro de outros portais/sites. 1 

Não 0 

2
 -

 A
d
e
rê

n
c
ia

 d
a
s
 

p
o
lí
ti
c
a
s
 e

 a
v
a
lia

ç
ã
o
 d

e
 

e
fi
c
á
c
ia

 e
 e

fe
ti
v
id

a
d
e

 

2.1-Há informações sobre monitoramento da qualidade ambiental? 

Sim, por meio de indicadores e de forma periódica 
um portal específico, de fácil acesso. 

2 

Sim, mas apenas sobre alguns temas ambientais ou 
dentro de outros portais/sites. 

1 

Não 0 

3
 -

 C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o
 c

o
m

 a
 

p
o
p
u
la

ç
ã
o

 

3.1-Existem canais de atendimento ou ouvidoria? 

Sim, por meio de um canal on line (fale conosco, 
ouvidoria), de fácil acesso. 

2 

Sim, fornece endereços de e-mail ou direciona para 
ouvidoria geral do estado, dentro de outros 
portais/sites. 

1 

Não 0 
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4
 -

 E
s
tr

u
tu

ra
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a

 

4.1-Existe um órgão de meio ambiente? 

Sim, um órgão específico. 2 

Sim, órgão em conjunto. 1 

Não 0 

5
 -

 C
o
n
s
e
lh

o
 –

 

p
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o
 p

o
p
u
la

r 5.1-Existe conselho de meio ambiente? 

Sim, e com atividade recente identificada. 2 

Sim, mas sem atividade recente nos 3 últimos 
meses 

1 

Não 0 

6
 -

 F
e
rr

a
m

e
n
ta

s
 d

e
 

p
la

n
e
ja

m
e
n
to

 

6.1-Possui ZEE? 

Sim, regulamentado e com diretrizes e ações. 2 

Sim, apenas previsto ou em desenvolvimento. 1 

Não 0 

7
 -

  
L
e
g
is

la
ç
ã
o
 a

m
b
ie

n
ta

l 

 

7.1-Existe legislação de recursos hídricos? 

Sim, regulamentada 2 

Sim, não regulamentada ou inserida em outra lei 1 

Não 0 

7.2-Existe legislação de mata nativa e/ou biodiversidade? 

Sim, regulamentada 2 

Sim, não regulamentada ou inserida em outra lei 1 

Não 0 

7.3-Existe legislação sobre resíduos sólidos? 

Sim, regulamentada 2 

Sim, não regulamentada ou inserida em outra lei 1 

Não 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Os critérios avaliados em cada tema estão descritos a seguir: 
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  - Tema 1. Disponibilidade das informações: visa auferir a disponibilização das 
informações, verificada através das respostas aos quesitos no portal do governo (site) 
e a facilidade de obtenção.  

O indicador relativo a este tema é o 1.1 – “As informações estão disponíveis em site?”. 

Obteve pontuação máxima (2 pontos) os estados que possuem portal específico do 
órgão ambiental com fácil acesso e disponibilização das informações. Se houve 
dificuldade de acesso às informações no portal, ou se as mesmas estão dispersas, ou 
em vários sites e portais diferentes, considerou-se o atendimento ao indicador como 
intermediário, com pontuação 1. Se não foram encontradas informações no portal do 
governo, não houve atendimento ao indicador e a pontuação foi zero; 

 

 - Tema 2. Aderência das políticas e avaliação de eficácia e efetividade: 
entende-se que a efetividade e eficácia de políticas ambientais são verificadas através 
de indicadores de monitoramento da qualidade ambiental. A existência, divulgação e 
acompanhamento desses indicadores demonstra que existe uma preocupação com o 
monitoramento e avaliação das políticas públicas ambientais. 

Para verificação do atendimento ao tema, foi proposto o indicador 2.1 – “Há 
informações sobre monitoramento da qualidade ambiental? ”.  

Se foram encontradas informações, por meio de indicadores, de forma periódica e de 
fácil acesso, a pontuação foi máxima. No caso de informações apenas sobre alguns 
temas ambientais e de forma dispersa, dentro de outros portais/sites, a pontuação foi 
intermediária. Quando não foram encontradas quaisquer informações sobre qualidade 
ambiental e monitoramento divulgadas pelo estado o valor atribuído ao indicador foi 
zero; 

 

  - Tema 3. Comunicação com a população: a participação da sociedade é um 
dos pilares da governança. O indicador proposto avalia se existem canais de 
comunicação ou ouvidoria para atendimento direto ao cidadão. 

O tema foi avaliado a partir do indicador 3.1 – “Existem canais de atendimento ou 
ouvidoria?”.  

Na verificação da existência de um canal on line (fale conosco, ouvidoria), de fácil 
acesso, disponibilizado pelo portal do ente, a pontuação foi máxima, pois entende-se 
que um canal direto permite maior agilidade no atendimento. Se não há um canal on 
line, mas existe o fornecimento endereços de e-mail ou direcionamento para ouvidoria 
geral do estado, dentro de outros portais/sites, a pontuação foi intermediária, pois o 
atendimento pode ser mais lento, e não está concentrado em um canal específico para 
dúvidas, sugestões e requisições acerca da área ambiental. Na ausência de qualquer 
meio de comunicação pela internet, a pontuação foi zero. A verificação da 
disponibilização de canais de atendimento visa avaliar o grau de comunicação e 
interação promovido pelos portais de governo eletrônico. A disponibilização de contato 
via internet também é um quesito exigido pela Lei de Acesso à informação; 

 

  - Tema 4. Estrutura administrativa: objetiva verificar se a política ambiental 
está institucionalizada através de um órgão ambiental (em separado ou em conjunto 
com outro órgão). Conforme pesquisa do perfil dos municípios brasileiros, realizada 
pelo IBGE (2013, p.62), a existência de órgão gestor na área de meio ambiente com 
atribuições específicas "contribui para uma adequada gestão ambiental". Adaptou-se o 
indicador do IBGE utilizado para municípios, sendo utilizado, nesta pesquisa, para 
verificação da existência de estrutura administrativa exclusiva nos estados e distrito 
federal. Assim foi proposto o indicador 4.1 – “Existe um órgão de meio ambiente? ”. 
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Na ocorrência de um órgão específico, a pontuação foi máxima. Se existe órgão em 
conjunto, a pontuação foi intermediária. Se não existir qualquer órgão que trate do 
tema, a pontuação atribuída foi zero; 

 

  - Tema 5. Conselho – participação popular: verifica a existência e 
funcionamento de conselho de meio ambiente como um canal institucionalizado de 
participação popular, e verifica se houve alguma atividade recente, considerando os 
últimos três meses antecedentes à pesquisa. 

Foi verificado pelo indicador 5.1 – “Existe conselho de meio ambiente?”. Em caso 
afirmativo, com atividade recente identificada, a pontuação foi máxima. Se existe, 
mas sem atividade recente nos três últimos meses, considerou-se atendimento 
intermediário. Em caso negativo, a pontuação foi zero; 

 

  - Tema 6. Ferramentas de planejamento: a ferramenta escolhida foi o 
Zoneamento, que é um instrumento definido pela Política Nacional de Meio Ambiente 
(Lei nº 6.938 de 1981) e já regulamentado pelo decreto nº 4.297, de 2002. Assim foi 
proposto o indicador 6.1 – “Possui ZEE?”, relativo ao Zoneamento Ecológico 
Econômico, também denominado de zoneamento ambiental.  

Em caso afirmativo da existência de zoneamento, através de legislação e 
regulamentação, com diretrizes e ações definidas, a pontuação foi máxima. Na 
ocorrência de previsão ou em desenvolvimento, a pontuação foi intermediária. Em 
caso negativo, não obteve pontuação; 

  - Tema 7. Legislação ambiental: através de indicadores específicos para os 
temas recursos hídricos, mata nativa e/ou biodiversidade, resíduos sólidos, verificando 
se o ente possui legislação específica para os temas e se foi regulamentada por 
decreto. Tais temas foram selecionados, pois também estão presentes no Painel 
Nacional de Indicadores Ambientais – PNIA, publicado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, e possuem grande relevância para qualidade ambiental, pois representam 
alguns dos desafios e oportunidades para a gestão de políticas públicas ambientais. 

Se verificada a existência de lei regulamentada, a pontuação foi máxima. No caso de 
lei não regulamentada ou inserida em outra lei, a pontuação foi intermediária. Se 
inexistente, pontuação zero no indicador. 

4. Panorama da Governança Ambiental a partir dos indicadores 

propostos: Resultados e Discussões 

O conjunto de indicadores propostos permitiu uma avaliação da governança 
ambiental, principalmente em relação aos aspectos de disponibilização de informações 
e instrumentos de gestão, evidenciando diferenças nos estados brasileiros. 

Os resultados obtidos e sua classificação em ordem crescente estão na tabela 1.  

A média encontrada foi de 11,63 com desvio padrão de 2 e mediana 12. Os valores 
mais encontrados foram 12 e 13. Considerando os 9 indicadores propostos, com 
pontuação máxima para cada equivalente a 2 pontos, então 18 seria a pontuação 
máxima por estado. Se fossem encontrados apenas atendimentos intermediários aos 
quesitos, equivalente a 1 ponto, então a pontuação seria de 9 para um nível 
intermediário de atendimento. Assim, nota-se que a maior parte dos estados ficou 
com um desempenho intermediário de atendimento aos quesitos verificados pela 
proposta aqui apresentada de indicadores de governança ambiental. Apenas um 
estado chegou mais próximo da pontuação máxima, que foi Minas Gerais. 
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Tabela 1. Resultados para os Indicadores de Governança Ambiental nos estados e Distrito 
Federal. 

Estado Pontuação Total 

Roraima 7 

Amapá 9 

Goiás 9 

Paraíba 9 

Amazonas 10 

Mato Grosso do Sul 10 

Tocantins 10 

Alagoas 11 

Maranhão 11 

Pará 11 

Piauí 11 

Santa Catarina 11 

Acre 12 

Distrito Federal 12 

Pernambuco 12 

Rio Grande do Norte 12 

Rio Grande do Sul 12 

Sergipe 12 

Bahia 13 

Ceará 13 

Espírito Santo 13 

Mato Grosso 13 

Rio de Janeiro 13 

Rondônia 13 

Paraná 14 

São Paulo 14 

Minas Gerais 17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando por região, temos os seguintes resultados: 
 

Tabela 2. Resultados dos Indicadores de Governança Ambiental por Região. 

Região Média 
Desvio 
Padrão 

Sudeste 14,25 1,89 

Sul 12,33 1,53 

Nordeste 11,55 1,23 

Centro-Oeste 11,00 1,82 

Norte 10,28 1,97 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A região Sudeste a apresentou maior média para os indicadores propostos de 
governança, entretanto também apresentou um alto desvio padrão, pois teve o estado 
com melhor desempenho (Minas Gerais) com 17 pontos, e dois estados com 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 no 1 – junho de 2016 

 

102 

 

desempenho intermediário, mas menores, com 13 pontos (Espírito Santo e Rio de 
Janeiro). A região Norte apresentou a menor média e o maior desvio padrão, 
mostrando grande heterogeneidade entre os estados, contendo a menor nota 
(Roraima, com 7) e notas intermediárias (Rondônia, com 13 pontos). 
 

Com relação ao desempenho por indicador, os resultados apresentados no gráfico 1 
mostram a somatória de pontos por indicador para todos os estados. Considerando os 
27 entes avaliados e que cada indicador possui nota máxima 2, o maior grau de 
atendimento é aquele indicador que na somatória geral resultou em 54 pontos.  

É possível observar que nenhum indicador foi plenamente atendido, sendo que os 
estados ficaram com desempenho intermediário para a maioria dos indicadores. 
Entretanto, alguns tiveram pontuações quase máximas, mostrando grande 
atendimento pelos entes, dos quais se destacam os indicadores de existência de órgão 
de meio ambiente e disponibilidade de informações em site. De fato, a maioria dos 
estados possui uma estrutura administrativa exclusiva para o meio ambiente, seja 
uma secretaria estadual, seja uma autarquia ou fundação específica para executar a 
política ambiental.  

 

 
 

Gráfico 1. Total de pontos por indicador. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A avaliação da transparência e disponibilização de informações ambientais foi 
verificada através do indicador “As informações estão disponíveis em site?”. A 
disponibilidade de informação foi observada levando em consideração a facilidade na 
obtenção dos dados para os indicadores, sendo que a maioria disponibiliza as 
informações inerentes aos temas ambientais em seus portais. Tal desempenho pode 
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estar atrelado à obrigatoriedade do atendimento à Lei de acesso à informação (Lei 
Federal n°12.527, de 2011), que dispõe sobre o dever dos órgãos e entidades públicas 
de divulgar informações de interesse coletivo ou geral, conforme descrito no capítulo 
de introdução.  

Entretanto, a análise atrelada com o tema de comunicação através do indicador: 
“Existem canais de atendimento ou ouvidoria?” mostra que a média de atendimento 
deste indicador pelos entes foi menor, sendo, em geral, satisfatório. Cabe ressaltar 
que foi avaliada a disponibilização de contato via internet, que é um quesito exigido 
pela Lei de Acesso à informação. A maioria (quatorze estados) atenderam plenamente, 
disponibilizando canais de atendimento, geralmente com formulários on line via ‘fale 
conosco’ ou atendimento pela ouvidoria do estado. Atenderam parcialmente onze (11) 
estados, geralmente divulgando apenas alguns endereços de e-mail para contato. Dois 
(2) entes não atenderam o quesito, por apresentar com canais inoperantes ou não 
divulgar canais de atendimento pela internet. O melhor desempenho no quesito de 
disponibilização de informações em relação aos canais de atendimento corrobora os 
resultados obtidos por Pinho (2008), que encontrou baixa interatividade nos portais de 
governo, avaliando que o governo acaba assumindo o papel de emissor das 
informações, e a sociedade como receptor passivo. 

Importante citar que a disponibilização de informações e de instrumentos de 
atendimento às solicitações da população compõem aspectos da transparência e 
accountability que são essenciais para a governança, conforme Malmegrin (2012). 

 

Destaca-se o indicador referente à existência de ‘Conselho de meio ambiente’. Todos 
os estados possuem conselhos de meio ambiente, entretanto, poucos apresentaram 
atividades recentes (nos últimos três meses anteriores à data da pesquisa). Inclusive, 
para muitos conselhos, houve dificuldade para encontrar registro de suas atividades, 
pois poucos disponibilizam atas, resoluções e agendas de reuniões em site. Alguns 
disponibilizam essas informações no site da secretaria estadual de meio ambiente, 
geralmente dentro da página que apresenta e explica o que é o conselho. Tal fato é 
importante, pois sendo o conselho um órgão representativo da sociedade nas 
demandas e acompanhamentos da política ambiental, sua transparência, através da 
disponibilização de informações sobre atas, resoluções e agenda é primordial. 
Entretanto, menos da metade dos conselhos dos estados disponibilizam essas 
informações em seus portais. Tais resultados corroboram os dados de estudo realizado 
sobre os conselhos estaduais de meio ambiente em 2002 por Ribeiro3, o qual mostrou 
que, apesar de legalmente instituídos, seu funcionamento não ocorre de maneira 
regular, o que compromete sua efetividade na gestão de políticas públicas ambientais.  

Foram delimitadas algumas áreas temáticas para avaliação de políticas públicas 
ambientais, visto a complexidade e diversidade de temas existentes, quais sejam: 
área de recursos hídricos, biodiversidade e resíduos sólidos. Tais áreas foram 
avaliadas, respectivamente, através dos indicadores: “Existe legislação de recursos 
hídricos? ”; “Existe legislação de mata nativa e/ou biodiversidade? ”; “Existe legislação 
sobre resíduos sólidos? ” 

Observa-se, a partir do gráfico 1, que a pontuação destes indicadores nos estados foi 
intermediaria, sendo que para resíduos sólidos houve menor atendimento pelos entes 
dentre os três temas destacados. A ausência de legislação e regulamentação estadual 
sobre esses temas pode deixar um vazio para o estabelecimento de políticas públicas 
relativas a esses assuntos, tão importantes na agenda ambiental brasileira. 

                                           

3 RIBEIRO, J. C. Os conselhos ambientais estaduais e municipais e seus resultados in Diálogos de política 

social e ambiental: aprendendo com os conselhos ambientais brasileiros. Brasília: Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 2002 apud CAVALCANTI, C. 2004 
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Da mesma maneira, a avaliação da efetividade de políticas públicas é complexa. No 
caso de políticas ambientais, o foco principal é a melhoria da qualidade ambiental, 
verificada através de monitoramento. Da mesma forma é o entendimento da Lei 
Federal n°12.527 de 2011, que dispõe no artigo 7° a obrigatoriedade da divulgação de 
informações relativas “à implementação, acompanhamento e resultados dos 
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e 
indicadores propostos”. Para verificar o atendimento desta questão, foi proposto o 
indicador “Há informações sobre monitoramento da qualidade ambiental? ”.  

Os resultados obtidos, conforme ilustrado no gráfico 1, aponta este indicador como o 
de menor grau de atendimento. Quase metade dos entes (treze estados) não possui 
qualquer informação sobre monitoramento da qualidade ambiental. Tal resultado 
mostra que não houve grande evolução da situação em comparação ao levantamento 
realizado pelo IBAMA em 2010 sobre iniciativas de publicação de indicadores e 
informações ambientais pelos estados e Distrito Federal. Na ocasião, apenas 2 entes já 
haviam publicado informações sistematizadas, o que se manteve também nesta 
pesquisa. 

Esse é um dado importante e preocupante, pois sem monitoramento da qualidade 
ambiental, a efetividade das políticas públicas no setor pode ficar seriamente 
comprometida. Saber onde a qualidade ambiental está mais fragilizada permite o 
planejamento de esforços e recursos para reverter a situação, bem como verificar se 
as medidas já adotadas estão surtindo efeito. Tal panorama aponta para a existência 
de uma possível falta de sistematização de informações e de indicadores de qualidade 
ambiental para políticas públicas nos estados brasileiros. A importância dos 
indicadores para a governança é explicitada no Painel Nacional de Indicadores 
Ambientais – PNIA 2012, sendo caracterizados como instrumentos importantes para a 
governança ambiental (MMA,2014). 

Como avaliação de mecanismos de gestão, foi delimitado o tema de ferramenta de 
planejamento, através da existência de Zoneamento, verificado através do indicador 
“Possui ZEE?”. Este indicador mostrou desempenho intermediário, sendo que nenhum 
estado zerou neste indicador, ou seja, todos possuem zoneamento ou estão em 
processo de elaboração. Esse desempenho favorável pode ser justificado pela atuação 
do Ministério do Meio Ambiente na promoção do zoneamento através do programa ZEE 
Brasil, visando ampliar a aplicação desse instrumento em todo o território brasileiro4.  

 

5. Conclusões 

Os indicadores definidos mostraram-se satisfatórios na análise do estágio da 
governança ambiental dos estados brasileiros na atualidade, sob o ponto de vista da 
disponibilização de informações e instrumentos de gestão. 

Com ressalvas a complexidade do tema, procurou-se propor indicadores que 
permitissem um panorama claro e objetivo da governança ambiental nos estados 
brasileiros, atendendo aos objetivos previstos neste estudo.  

Foi possível avaliar a transparência através de indicador sobre a disponibilização de 
informações ambientais. Foram definidas áreas temáticas para avaliação de políticas 
públicas ambientais, através de indicadores sobre existência de legislação referente a 
recursos hídricos, biodiversidade e resíduos sólidos. Para verificação da efetividade das 
políticas públicas ambientais, foi proposto um indicador relativo a existência e 
divulgação de informações sobre monitoramento da qualidade ambiental. Para os 
mecanismos de gestão e comunicação foram propostos os indicadores relativos a 

                                           

4 Informações do Programa ZEE Brasil conforme site do Ministério do Meio Ambiente 

<http://www.mma.gov.br/endere%C3%A7os-importantes/item/7531-programa-zee-brasil> 
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existência de canais de atendimento; existência de conselho de meio ambiente ativo; 
existência de órgão de meio ambiente e; existência de zoneamento. 

Os resultados mostraram que aspectos legais e estrutura administrativa foram 
atendidos de forma geral pelos estados brasileiros, sendo que a maioria possui órgãos 
exclusivos para o meio ambiente, possuem legislações referentes aos temas 
ambientais, e tem conselhos de meio ambiente. Entretanto, quando se trata de 
aspectos relacionados à gestão e à participação, a situação mostrou-se pouco 
satisfatória. Para a maioria dos conselhos estaduais de meio ambiente não foi possível 
obter informações sobre atividade recente, e se tratando de um instrumento de 
participação, suas atividades deveriam ser amplamente divulgadas.  A falta de 
informações de monitoramento da qualidade ambiental mostrou-se preocupante, 
sendo o indicador com menor atendimento pelos estados, sendo essencial para 
avaliação da efetividade das políticas públicas na área. Tal panorama aponta a 
necessidade de melhorias para o desenvolvimento da governança ambiental nos 
estados brasileiros. 

Entretanto, existem outros aspectos de governança ambiental que precisam ser 
trabalhados e ultrapassam o escopo do presente estudo. Com isso, vale apontar a 
necessidade de que resultados e consequências das políticas públicas fiquem claros 
para a população. Também é importante destacar que a população deve ser informada 
sobre a existência e disponibilidade de informações por parte do governo, e que as 
respostas não sejam obtidas apenas de forma protocolar, mas com efetiva 
transformação da situação que derivou eventuais questionamentos ou reclamações.  
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Avaliação dos ativos e coadjuvantes em produtos BB cream: a 
multifuncionalidade como substituição da proteção solar 
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Resumo. A pele humana exerce fundamental papel na proteção do efeito dos raios 
solares, responsável por grande parte do envelhecimento extrínseco, dos danos 
causados aos tecidos tegumentares e desenvolvimento de manchas e câncer de pele. 
Protetores solares têm sido desenvolvidos com o objetivo de reduzir os efeitos 
deletérios da radiação solar. A efetividade dos protetores solares está relacionada ao 
Fator de Proteção Solar (FPS), os componentes ativos da fórmula, à base utilizada e à 
metodologia e rotina de aplicação. Os cremes Blemish Balm (BB cream), 
desenvolvidos na década de 60 popularizaram-se a partir de 1985 com promessas de 
apenas um produto substituir o uso de vários outros cosméticos de uso diário como 
hidratante, base, tonalizante e protetor solar. Para alcançar o objetivo de analisar a 
viabilidade da substituição do uso de protetor solar diário por produtos BB cream, 
foram avaliadas as fórmulas de 12 produtos, seis nacionais e seis importados quanto o 
grau de proteção solar e modo de aplicação. A informação ao consumidor e rotulação 
das embalagens primária e secundária também foram consideradas. Concluiu-se que a 
maioria dos produtos não oferece informação suficiente aos consumidores quanto à 
reaplicação, e que a rotina de uso dos multifuncionais (BB cream) não atende às 
necessidades de fotoproteção se utilizados isoladamente como substitutos.  

Palavras-chave: Fotoproteção; BB cream. 

Abstract. The human skin plays a fundamental role in the effect of sunlight 
protection, since UV radiation is responsible for the extrinsic aging, damage to soft 
tissue and developmental spots and skin cancer. Solar protectors have been developed 
by in order to reduce the deleterious effects of solar radiation. The effectiveness of sun 
screens is related to Sun Protection Factor (SPF), the active components of the 
formula, the base used and the methodology and application routine. Blemish Balm 
creams (BB cream), developed in the 60's became popular in 1985 with promises of a 
single product to replace the use of various cosmetics for daily use as a moisturizer, 
base tint and sunscreen. To achieve the objective of analyzing the feasibility of 
replacing the use of daily sunscreen for BB cream products were evaluated formulas of 
12 products, six Brazilians and six imported as the degree of sun protection and 
application mode. Consumer information and labeling of the primary and secondary 
packaging were also considered. It was concluded that most of the products does not 
provide sufficient information to consumers about their application and that routine 
use of multifunctional (BB cream) does not meet the needs of photo protection used 
alone as substitutes. 

Key words: photoprotection, BB cream. 
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1. Introdução 

1.1 O mercado cosmético 

O mercado cosmético no Brasil vem se desenvolvendo ao longo dos anos, e se tornou 
o terceiro maior mercado consumidor, depois da China e dos Estados Unidos. O 
crescimento nos últimos cinco anos foi de 12,2%, e em 2014 movimentou mais de 41 
bilhões de reais. Hoje o setor já representa 2% do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional (ABIHPEC, 2014). Com o crescimento do mercado, as indústrias criaram 
produtos cosméticos diferenciados com ativos nanotecnológicos, biotecnológicos e 
multifuncionais. A tendência do uso de cosméticos multifuncionais vem crescendo, e a 
importância de sua ação deve ser bem compreendida pelo consumidor final, uma vez 
que trata-se de produtos que possuem apelo de marketing agressivo, chegando 
afirmar que são 9 em 1, entre eles, o BB cream. 

1.2 Revisão da Literatura 

1.2.1 A Pele  

A pele é o maior órgão do corpo humano com uma área de superfície de 
aproximadamente 1,7 m2 no indivíduo adulto, o que corresponde a aproximadamente 
5,5% da massa corporal (GOLDSMITH, 1990). A pele exerce diversas funções: (a) 
proteção do organismo contra a radiação ultravioleta (UV), as agressões mecânicas, 
químicas e térmicas; (b) impede a desidratação; (c) barreira à invasão microbiana; 
(d) maior órgão sensorial do corpo - possui diversos receptores para tato, pressão, dor 
e temperatura; (e) principal órgão termorregulador; (f)  reserva de energia por meio 
do tecido adiposo (hipoderme); (g) síntese de vitamina D que ocorre na epiderme 
(BECHELLI; CURBAN, 1975). 

A pele é constituída por três camadas de tecido: a epiderme, a derme e a camada 
subcutânea ou Hipoderme (Figura 1).  

Figura 1. Camadas da pele. Fonte: BEAR et al., 2002. 

 

 

A epiderme é estruturada por um grupo de células vivas denominadas epiderme viável 
e por um conjunto de células mortas que formam o estrato córneo. A parte viável é 
constituída de células metabolicamente ativas composta de três camadas distintas: 
granulosa, espinhosa e basal. Em locais do organismo onde a pele é mais espessa, por 
exemplo, nas regiões palmar e plantar (pele glabra) existe mais uma camada 
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epidérmica chamada lúcida, que se localiza entre a camada granulosa e córnea 
(BECHELLI; CURBAN, 1975). 

A camada basal é a mais interna e consiste de uma fileira única de células cúbicas e 
que possuem grande atividade reprodutiva e garante a renovação da epiderme. A 
camada espinhosa é formada por células volumosas e poliédricas que se encontram 
em fase de crescimento e no início da síntese de queratina. A camada granulosa é 
constituída por células em seu último estágio de diferenciação, que ao serem 
totalmente queratinizadas, tornam-se anucleadas e perdem sua capacidade 
metabólica, passando a formar o estrato córneo, onde sofrem a descamação, conforme 
Figura 2 (BECHELLI; CURBAN, 1975; WULF, 2004). 

 

Figura 2. As células são geradas por divisão celular na camada mais baixa da hipoderme, a 
camada basal (1). As células mudam sua aparência, enquanto migram para a superfície da pele. 
Elas se achatam à medida que sobem (2). A camada espinhosa é encontrada acima da camada 
basal. O estrato granuloso (ou camada granular), que está acima da camada espinhosa (3) e, 

finalmente a camada córnea na superfície (4). 

 

Fonte: Adaptação de Wulf (2004). 

 

O estrato córneo é formado por camadas muito coesas de corneócitos, que 
desempenham o papel de proteção dos tecidos vivos da perda de água, mantendo-os 
hidratados, garantindo a homeostase cutânea (EDWARDS; MARKS, 1995). 

 

1.2.2  Envelhecimento cutâneo intrínseco e extrínseco 

 

Uma das definições de envelhecimento é o acúmulo de modificações moleculares no 
organismo que resultam em manifestações clínicas macroscópicas (WULF, 2004). O 
envelhecimento cutâneo resulta da combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. A 
ação dos fatores intrínsecos (envelhecimento cronológico) resulta em afinamento da 
epiderme e diminuição da espessura dérmica, redução do número de fibroblastos e da 
sua capacidade metabólica, além de uma resposta menor a fatores de crescimento. 
Em geral, os tratamentos tópicos não podem evitar o envelhecimento intrínseco. Por 
outro lado, os fatores extrínsecos que consistem na exposição da pele a diversas 
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agressões como: radiação ultravioleta (fotoenvelhecimento), poluição atmosférica, 
traumatismos, fumo e metabólitos de substâncias ingeridas ou inaladas, são 
causadores de modificações moleculares e induzem alterações das propriedades 
morfológicas e biofísicas da pele causando elastose e atrofia da derme com perda de 
colágeno. As manifestações clínicas incluem hiperpigmentação, rugas, mudanças na 
textura da pele e formação de comedões (GREWE, 2001; WULF, 2004). O 
envelhecimento extrínseco é um intensificador do envelhecimento cronológico, sendo 
esse o motivo pelo qual, áreas expostas e não expostas à radiação UV costumam 
apresentar aspectos muito diferentes (ENJELKE et al., 1997; GREWE, 2001; LOCK-
ANDERSEN et al., 1997). 

Além disso, as células da camada basal apresentam-se heterogêneas em tamanho e 
volume (BRÉGÉGÈRE et al., 2003), além de terem uma atividade mitótica reduzida, o 
que aumenta o tempo renovação epidérmica em 50% (ENGELKE et al., 1997). Esta 
alteração, chamada de discrasia epidérmica, é acentuada na pele fotodanificada 
(WEST, 1994). O processo de envelhecimento também altera o número, a morfologia 
e a função dos melanócitos e das células de Langerhans (macrófagos presentes na 
epiderme) (BUSHAN et al., 2002; GREWE, 2001). 

Outras mudanças incluem a presença de infiltrados inflamatórios (KLIGMAN; 
KLIGMAN, 1986) e diminuição da circulação na derme, devido ao estreitamento dos 
vasos sanguíneos e linfáticos, prejudicando o fornecimento de substâncias importantes 
para a sobrevivência das células bem como a drenagem linfática do tecido. 

A alteração microscópica mais proeminente da pele fotoenvelhecida é a substituição 
de fibras elásticas normais por fibras espessas, degradadas e não funcionais, 
formando uma massa amorfa (KLIGMAN; KLIGMAN, 1986) e também a perda de 
colágeno. Uma das conseqüências disto é o enrijecimento da pele decorrente da 
formação de ligações cruzadas entre as fibras de colágeno (WULF et al., 2004). 

 

1.2.3  Radiação ultravioleta e danos epiteliais 

 

A radiação ultravioleta corresponde a região do espectro eletromagnético emitido pelo 
sol, compreendida entre os comprimentos de onda de 100 a 400nm e pode ser 
dividida em três regiões: UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) e UVC (100-280 
nm). As radiações UVA e UVB têm recebido maior atenção, pois ao contrário da UVC, 
não são filtradas pela camada de ozônio e são suficientemente energéticas para 
causar danos à pele (ARAUJO; SOUZA, 2008). 

A radiação UVA pode atingir a derme, e é responsável pelo fotoenvelhecimento 
enquanto que a radiação UVB tem a penetração até a epiderme. No entanto, esta 
última radiação possue alta energia, tornando a maior responsável pelos danos 
imediatos e por boa parte dos danos tardios, por exemplo, um aumento no número 
dos melanócitos numa exposição crônica (PINNELL, 2003).  

Além disso, a radiação UVA (UVA I e UVA II) gera radicais livres que promoverão a 
peroxidação lipídica, a quebra de proteínas e de ácidos nucléicos. Isto provocaria 
mutações no DNA mitocondrial, diminuindo sua capacidade de produção de ATP e por 
fim, causando considerável dano celular (SALGADO, 2002; SGARBI, et al., 2007). 
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Quando a radiação UV incide sobre a pele, esta pode ser absorvida, refletida ou 
espalhada. Somente a parte absorvida produz alterações nas moléculas que a 
absorve, as quais são chamadas de cromóforos. As alterações sofridas pelos 
cromóforos da pele são denominadas reações fotoquímicas, as quais desencadeiam 
todas as demais reações bioquímicas que resultam em danos como: queimadura, 
elastose solar, fotoenvelhecimento e câncer de pele (KLIGMAN; KLIGMAN, 1986; 
PINNELL, 2003). Alguns exemplos de cromóforos incluem a melanina, os ácidos 
nucléicos que formam o DNA, os aminoácidos e o ácido urocânico (Figura 3). 

Figura 3. A radiação UVB é a principal responsável pelos danos no DNA, enquanto a UVA 
é essencialmente o fator de origem para o estresse oxidativo na pele. 

 

Fonte: Adaptação de Pinnell (2003). 

 

Os danos cutâneos causados pela exposição à radiação UV podem ser classificados em 
agudos e crônicos. A resposta aguda consiste em inflamação (eritema, sensibilidade 
ao toque, edema) e bronzeamento (aumento da melanogênese) (MATSUMURA, 2004). 
Já a exposição crônica pode levar ao fotoenvelhecimento (WULF et al., 2004) e ao 
câncer de pele (MATSUMURA, 2004). 

O eritema é a alteração fisiológica mais comum provocada pela exposição ao sol, 
sendo resultado da inflamação ocorrida na pele. A intensidade do eritema é 
proporcional à quantidade de radiação UVB absorvida pela pele, sendo que existe uma 
quantidade mínima de radiação abaixo da qual o eritema não é percebido, chamada 
de Dose Eritematógena Mínima (DEM). Esta dose depende do tipo de pele do 
indivíduo, do comprimento e da intensidade da onda incidente (WULF et al., 2004). 

A radiação UVA também ocasiona eritema, mas é necessária uma intensidade de 
radiação mil vezes maior que a faixa do UVB para causar o mesmo efeito. O eritema 
causado por UVB ocorre em duas fases distintas, sendo que a primeira inicia-se 
imediatamente após o início da exposição e possui duração de alguns minutos, 
enquanto que a fase tardia inicia-se após 3 a 4 horas, atinge o máximo em 12 a 24 
horas e diminui após 72 horas da exposição (PINNELL, 2003). 
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Existem dois tipos de bronzeamento que ocorrem em resposta à radiação UV. O 
bronzeamento imediato que é induzido pela radiação UVA que é absorvida pela 
melanina já formada na pele, não envolve a formação de melanina (MATSUMURA, 
2004). O bronzeamento imediato inicia-se durante a exposição à radiação e alcança o 
máximo no final do período de exposição, sendo que este tipo de bronzeamento será 
tanto mais pronunciado quanto maior for a quantidade de melanina já formada e mais 
intensa for a radiação UVA absorvida pela pele. Já o bronzeamento tardio inicia-se de 
28 a 72 horas após a exposição e atinge o máximo em 7 dias, sendo resultado da 
produção de melanossomas pelos melanócitos e aumento da transferência de 
melanossomas para os queratinócitos. 

A exposição à radiação solar também causa a formação de radicais livres ou espécies 
reativas do oxigênio (EROs) como o ânion superóxido (O2

-•) e o oxigênio singlete 
(1O2). A enzima superóxido dismutase (SOD) converte O2

-• em peróxido de hidrogênio 
(H2O2), o qual é capaz de atravessar membranas celulares e reagir com o Fe (II) e 
levar à geração de radical hidroxila (HO•) que é altamente tóxico (WLASCHEK et al., 
2001). Ambos, o oxigênio singlete e o radical hidroxila podem iniciar a peroxidação 
lipídica em membranas celulares levando a uma diminuição da adesão dos corneócitos 
tendo como conseqüência o ressecamento acentuado, a maior descamação e 
alterações da fluidez e permeabilidade de membrana (MATSUMURA, 2004; MEGURO et 
al., 1999).  

As EROs também estão envolvidas no processo de inflamação cutânea, em danos ao 
DNA (PATHAK; FITZPATRICK, 1993), em alterações nas funções celulares, bem como 
na depleção de sistemas de defesa enzimáticos e não-enzimáticos (PINNELL, 2003; 
PATHAK; FITZPATRICK, 1993), em alterações nas fibras elásticas (elastose solar) 
(PINNELL, 2003) e em danos em proteínas (HALL et al., 1993). 

As radiações UVA e UVB são absorvidas pelo DNA que sofre alterações como, por 
exemplo, a formação de dímeros de ciclo-pirimidina e de timina (HALL et al., 1993). 
Estas alterações são constantemente reparadas, porém se o dano ao genoma é muito 
grande, o gene p53 e algumas proteínas associadas (caspases, proteínas da família 
Bcl-2) induzem o queratinócito ao processo de apoptose, sendo que esta indução 
ocorre principalmente em resposta à produção de dímeros de timina pela radiação 
UVB (HALL et al., 1993; MEGURO et al., 1999). 

Se a mutação induzida ocorrer diretamente no gene p53, a célula pode perder o 
controle de qualidade de seu genoma, o que pode levar a queratose actínica e até 
mesmo ao câncer das camadas espinhosa ou basal (ASZTERBAUM; BEECH; EPSTEIN, 
1999). 

A exposição à radiação UV também provoca uma severa hiperplasia da epiderme para 
repor as células danificadas, que resulta no aumento de sua espessura (maior número 
de camadas celulares) (EL-ABASERI; PUTTA; HANSEN, 2006). Alguns estudos 
sugerem que os processos de apoptose e proliferação estão intimamente relacionados 
e que a exposição crônica à radiação UV pode desregular estes dois eventos, levando 
ao desenvolvimento de câncer de pele (MEGURO et al., 1999; PINNELL, 2003). 

Em síntese, as alterações histológicas que ocorrem após a irradiação por UV, incluem 
(a) o espessamento do estrato córneo; (b) a formação de edema intercelular e 
perivascular na derme; (c) a presença de infiltrados perivasculares; (d) o 
preenchimento de uma massa desordenada de fibras elásticas e de colágeno na 
derme; (e) a dilatação e a tortuosidade dos vasos sanguíneos; (f) o aumento de 
células inflamatórias na derme; (g) a irregularidade dos queratinócitos; (h) o aumento 
das metalo-proteinases (MMP-1, MMP-2, MMP-3 e MMP-9) responsáveis pela 
degradação das fibras de colágeno; (i) a depleção, a alteração da morfologia e função 
das células de Langerhans (GRANSTEIN, 1993; LAVKER et al., 1995; PINNELL, 2003). 
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1.2.4 Protetores solares 

 

Os protetores solares são capazes de diminuir a quantidade de radiação UV que atinge 
a pele humana por absorção, dispersão e reflexão desta radiação, servindo como uma 
barreira protetora (URBACH, 2001). 

Os filtros solares presentes nestas formulações surgiram quando se observou que 
existiam substâncias capazes de prevenir a queimadura da pele (eritema) pelos raios 
solares. Inicialmente foi observado que sulfato de quinina acidificado e, mais tarde, o 
Antilux (2-naftol-6,8- dissulfonato de sódio) evitava as queimaduras. Ao longo do 
século XX, muitas substâncias surgiram com eficácia na prevenção de eritema solar e 
seu uso se tornou mais popular após a Segunda Guerra Mundial, com o ácido p-amino 
benzóico (PABA) (URBACH, 2001). 

A eficácia dos protetores solares é dependente da sua capacidade de absorção da 
energia radiante, que é proporcional à sua concentração, intervalo de absorção e 
comprimento de onda onde ocorre absorção máxima. Além disso, a associação de 
diferentes filtros em formulações também é um recurso para eficácia, pois ocorre uma 
proteção de amplo espectro à pele (PATHAK; FITZPATRICK, 1993). Algumas 
propriedades são importantes às formulações fotoprotetoras como: foto-estabilidade 
ao período de uso; baixa toxicidade e sensibilização da pele; não penetração nas 
camadas mais profundas da pele; resistência à água (FLOR et al., 2007; MILESI; 
GUTERRES, 2002). 

Para preparar um protetor solar é necessária a presença de dois componentes básicos: 
os ingredientes ativos (filtros orgânicos e/ ou inorgânicos) e os veículos. Os principais 
veículos empregados em preparações fotoprotetoras são: cremes, loções emulsionadas 
e geis (FLOR et al., 2007). 

 

1.2.5 Protetores Inorgânicos 

 

Nos protetores inorgânicos, os processos de proteção solar envolvem a absorção, a 
reflexão e o espalhamento da radiação apresentando inespecificidade quanto às 
radiações UVA e UVB. Os protetores solares inorgânicos agem como uma barreira 
física que não permite a passagem da radiação e vêm aumentando seu uso nos 
últimos anos, devido à sua baixa toxicidade e sua alta eficácia. Estes filtros são 
constituídos de partículas também denominadas de pigmentos inorgânicos, que 
quando incorporadas em uma formulação ficam suspensas (FLOR et al., 2007; 
URBACH, 2001). 

O tamanho destas partículas é de suma importância não apenas para a eficácia do 
protetor solar, mas também para a aparência do produto cosmético (MILESI; 
GUTERRES, 2002). 

As duas partículas mais usadas e aprovadas nos Estados Unidos, no Japão, na Europa 
e no Mercosul são o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Embora os dois sejam 
oriundos de metais, ambos possuem propriedades óticas diferentes, principalmente na 
forma de micropartículas. As micropartículas de óxido de zinco propiciam uma 
proteção maior contra os raios UVA, enquanto que as micropartículas de dióxido de 
titânio propicia proteção à radiação UVB. O grande inconveniente destes filtros é o 
efeito esbranquiçado, pois formam depósito sobre a pele e refletem toda luz visível. 
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Com a redução do tamanho das partículas destes compostos, estes produtos passaram 
a ter uma maior aceitação. As partículas mais brancas e, consequentemente, as que 
são mais visíveis e que difundem a luz com maior eficiência. O tamanho da partícula 
na qual isto acontece varia de um material para outro. No caso do óxido de zinco, a 
eficiência máxima de difusão é atingida com partículas de cerca de 0,8 μm de 
diâmetro (800 nm). No caso do dióxido de titânio, o melhor tamanho para difusão é 
de 0,25 μm. Abaixo destes valores a eficiência quanto filtros físicos pode ser 
prejudicada (MILESI; GUTERRES, 2002; URBACH, 2001). 

O índice de refração é outra propriedade importante. Quanto maior o índice de 
refração, maior será o contraste enxergado pelo olho humano entre a partícula e o ar 
que o cerca. O óxido de zinco e o dióxido de titânio possuem índices de refração 
diferentes: 1,9 para o óxido de zinco e 2,6 para o dióxido de titânio. Isto significa que 
o dióxido de titânio é um pigmento branco mais forte, sendo assim é mais difícil torná-
lo transparente em produtos fotoprotetores. O óxido de zinco, com seu índice de 
refração menor, pode ser mais facilmente incorporado nas formulações (FLOR et al., 
2007; MILESI; GUTERRES, 2002; URBACH, 2001). A produção de compostos 
inorgânicos biocompatíveis em escala nanométrica é muito importante para aplicações 
em protetores solares, principalmente para pessoas de pele sensível. Dentro deste 
contexto, pós nanométricos de materiais inorgânicos, que impedem a passagem da 
radiação UV vêm sendo desenvolvidos. 

 

1.2.6 Protetores Orgânicos 

 

Os protetores orgânicos são formados por moléculas orgânicas que possuem como 
característica a absorção de um ou mais comprimentos de onda específicos, 
transformando-o em outro tipo de energia (FLOR et al., 2007). Estas moléculas são, 
essencialmente, compostos aromáticos com grupos carboxílicos. No geral, apresentam 
um grupo doador de elétrons, como uma amina ou um grupo metoxila, na posição 
orto ou para do anel aromático (FLOR et al., 2007). 

Alguns exemplos de filtros orgânicos mais usados nos protetores solares de mercado 
são: 4-metoxicinamato de 2-etil-hexila ou octinoxate e salicilato de homomentila ou 
homosalate (ambos filtros UVB); 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona ou oxibenzona (filtro 
UVA); drometrizol trisiloxano ou silatriazole e metileno-bis-benzotriazolil 
tetrametilbutilfenol ou bizoctrizole (ambos filtros de amplo espectro – UVA e UVB). 

 

1.2.7 Fator de Proteção Solar (FPS) e eficácia anti-UVA in vivo 

 

A determinação do FPS é realizada por uma técnica que comprova a eficácia dos filtros 
solares para a porção UVB do espectro eletromagnético. Como o UVB é o responsável 
por causar eritema na pele, um filtro bastante eficaz é aquele que é capaz de proteger 
a pele exposta contra a queimadura solar. O FPS é uma razão entre o tempo de 
exposição à radiação ultravioleta necessário para produzir eritema na pele protegida 
pelo protetor solar e para a pele desprotegida (BRASIL, 2012). 

No Brasil os protetores solares são considerados cosméticos (BRASIL, 2012), 
diferentemente dos Estados Unidos, onde o FDA (Food and Drug Administration) 
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considera esses produtos como “OTC” (Over the Counter, uma denominação utilizada 
para medicamentos de venda livre).  

A determinação do FPS de formulações feita por métodos in vivo, utiliza 20 indivíduos 
sadios, sendo homens e mulheres com sensibilidade mediana ao UV. É colocada numa 
parte das costas de cada indivíduo (0,3 m x 0,3 m) o produto (150 ± 15 mg/100cm2) 
em 4 cm2, deixando também uma parte descoberta (superfície teste), separada por 
uma fita de 1 cm de largura. Irradia-se com lâmpada UV vinte minutos após a 
aplicação do produto. Observa-se o tempo de formação do eritema e obtém-se o FPS 
após a realização dos cálculos (BRASIL, 2012; FDA, 2015). 

O padrão utilizado pelo FDA é uma formulação contendo 8% de salicilato de 
homomentila, que confere um FPS de 4,47 a esta formulação e, para o COLIPA a 
fórmula padrão contém 2,7% de p-metoxicinamato de octila (FPS 3,7 ± 0,3) 
(ARAUJO; SOUZA, 2008). 

A estimativa do FPS in vitro por espectrofotometria é realizada pela avaliação da 
altura, largura e localização da curva de absorção dentro do espectro do ultravioleta. É 
utilizada a espectrofotometria de reflectância com esfera de integração que é um 
método baseado na correlação entre a energia de reflectância difusa e os coeficientes 
de absorção e dispersão da amostra. A amostra é aplicada sobre uma placa com 
rugosidades parecidas com a pele humana (SPRINGSTEEN et al., 1999). 

O grau de proteção atingido pelos fotoprotetores pode estar diretamente associado a 
estrutura química dos filtros solares com capacidade de absorver e/ou dispersar a 
radiação solar e de como essas estruturas se comportam frente a um determinado 
veículo, analisando-se suas interações e modificações espectrais. Deve ser 
considerada também para a eficácia do produto a sua reaplicação a cada 2 horas, a 
espalhabilidade adequada e a formação de uma camada de cobertura (FLOR et al., 
2007; MILESI; GUTERRES, 2002; SBCD, 2015).  

Para avaliar a eficácia anti-UVA in vivo utiliza-se o cálculo de FPA-PPD (Persistent 
Pigment Darkening) o qual se fundamenta na resposta de uma pigmentação tardia, 
avaliado entre 2 e 4 horas depois de se expor à radiação UVA. O valor de FPUVA é 
obtido através de um cálculo realizado entre a dose mínima pigmentária com filtro 
solar (DMPp) e a dose mínima pigmentária sem filtro solar na pele (DMPnp) (BRASIL, 
2012).  

 

1.2.8  BB Cream 

A multifuncionalidade é uma tendência de associação de categorias de produtos. No 
caso de produtos cosméticos, há uma tendência de migração de conceitos de skin care 
para linhas capilares e de proteção solar para linha de maquiagens (ABIHPEC, 2014).  

Cosméticos multifuncionais são produtos que associam várias tecnologias com muitos 
benefícios em um único produto, com isto há uma diversificação de vários atributos 
oferecidos ao consumidor. Os benefícios destes produtos são: (a) associação de vários 
ativos em sua formulação como alternativa aos procedimentos dermatológicos; (b) 
alta proteção contra radiação UVB, UVA, infravermelho e luz visível; (c) hidratantes 
tonalizantes e anti-idade com FPS; (d) praticidade com rápida eficácia; (e) 
acabamento de maquiagem natural com o disfarce a imperfeições; (f) simultaneidade 
entre rejuvenescimento e clareamento de manchas; (g) textura-sensorial – toque seco 
e rápida absorção do produto na pele (FRANQUILINO, 2015). 
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Neste contexto, surgiu um primeiro produto com parte destes benefícios que é o BB 
cream (Blemish  Balm Cream). Foi formulado na década de 1960, na Alemanha pelo 
dermatologista Dr. Christine Schrammek, e seu objetivo inicial era ser um bálsamo 
calmante para pós-aplicação à laser, após peelings faciais, cirurgias e para peles 
sensíveis (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015). No entanto, devido à sua 
característica de proporcionar uma cobertura leve e uniformizar a aparência da pele, 
tornou-se muito adequado aos desejos do mercado asiático. Foi levado à Coréia do Sul 
e Japão, em 1985, onde a pele de porcelana com aparência saudável é fortemente 
valorizada. O creme foi apresentado como "o segredo de atrizes coreanas", e foi 
fortemente endossado por celebridades coreanas (MACLEAN'S, 2012). Atualmente, 
está sendo apresentado ao mercado brasileiro como uma inovação dos produtos 
cosméticos tradicionais e vem atendendo às demandas e exigências destes 
consumidores.  

A definição para o BB cream é um cosmético multifuncional em forma de bálsamo que 
associa algumas funções como: a hidratação, o corretivo (primer) com o objetivo de 
uniformizar o tom da pele e também a proteção solar (FPS entre 20 e 40). É um item 
de cosmético vendido principalmente nos mercados asiáticos, pois tem uma textura-
sensorial com toque seco. Pode ser usado sozinho, como tonalizante, hidratante e 
base regular, ou sob o pó facial, dependendo da quantidade desejada de cobertura 
(EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015; FRANQUILINO, 2014). 

O BB cream vêm em uma variedade de formulações diferentes. Como as empresas 
coreanas, estavam inicialmente focadas no mercado coreano e do leste da Ásia, 
ofereciam um número limitado de matizes. Ao invés de oferecer vários tons de cores 
de pele diferentes, a maioria das fórmulas foi desenvolvida para igualar o tom da pele 
do usuário por meio da oxidação na superfície. As propriedades do creme quanto ao 
clareamento de pele, como vendido no mercado asiático, são um elemento importante 
em sua popularidade, uma vez que os consumidores valorizam a pele com aparência 
muito branca (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015). 

Estes produtos multifuncionais compõem 13% do mercado de cosméticos na Coreia do 
Sul. Algumas marcas coreanas também oferecem BB creams para os homens 
(EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2015). Empresas de cosméticos ocidentais 
começaram a lançar BB creams no mercado ocidental em 2012, embora alguns destes 
cremes tenham sido criticados por falta das funções de tratamento da pele, e não 
passarem de hidratante com tonalidade. A venda de BB cream no mercado americano 
aumentou em 2013, registrando um aumento de quase 50% em lançamentos de 
produtos desde 2012 (MINTEL, 2015). 

Alguns novos atributos foram lançados como o BB cream livre de crueldade animal, 
entre alguns produtos estão o da marca Smashbox (de propriedade da Estée Lauder), 
o The Body Shop (de propriedade da L'Oreal) e LifeCell (MINTEL, 2015).  Esta 
definição de "livre de crueldade" pode variar. Por exemplo: o creme Body Shop BB é 
certificado pelo “Leaping Bunny Program”, que é um processo de certificação, que 
nenhum novo teste em animais possa ser utilizado em qualquer fase de 
desenvolvimento do produto pela empresa, seus laboratórios, ou os fornecedores de 
seus ingredientes (LEAPING BUNNY, 2014).  

O segmento dos BB creams associa as qualidades dos antigos primers de efeito 
imediato (itens usados antes da maquiagem para nivelar imperfeições) aos benefícios 
dos filtros solares e cremes hidratantes clareadores. Isto é, agem de forma imediata 
(como um make-up) e progressiva (com os ativos clareadores e hidratantes). É 
importante considerar que ainda não existem estudos suficientes, no Brasil, quanto 
aos efeitos obtidos com o uso desses produtos (FRANQUILINO, 2015). 
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2. Objetivo 

 

Analisar a viabilidade de substituição do uso de protetor solar diário por produtos 
multifuncionais como o BB cream. 

 

3. Metodologia 

O presente estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica onde as informações 
contidas foram provindas de artigos científicos na língua portuguesa e inglesa. Foram 
consultadas as bases de dados Scielo, Pubmed, Bireme e sites acadêmicos entre os 
anos de 1975 a 2014, sendo utilizado como palavra chave de buscas: fotoproteção, BB 
cream, filtros solares, produtos multifuncionais. 

Também foram utilizados livros específicos de cosmetologia e de dermatologia na 
língua portuguesa e inglesa, além de revistas científicas nacionais e internacionais. 

Considerando a grande profusão de Blogs sobre cosmetologia, e a relevância na 
aceitação popular quanto às informações disponibilizadas por essa mídia, a escolha 
dos produtos nacionais e importados foi baseada no grau de evidência midiática 
voltada à população leiga. Foram consultados blogs de maior acesso no momento da 
pesquisa, tendo em vista que a maior parte da população incorpora mudanças de 
hábitos, como por exemplo, a utilização de protetor solar muito mais baseada pela 
mídia popular, do que científica.   

Foram analisados 12 produtos multifuncionais BB creams, sendo 6 produtos 
importados e 6 produzidos e comercializados no mercado nacional.  Os rótulos foram 
fornecidos pelos fabricantes dos cosméticos, os quais continham todos os ingredientes 
de cada fórmula. 

Foram identificados os ativos de hidratação, firmadores, clareadores e filtros solares 
na fórmula dos BB creams. Considerando que estes produtos são vendidos como 
cosméticos multifuncionais, fez-se necessária a constatação da existência de ativos de 
fotoproteção nas formulações. Além da verificação dos ativos fotoprotetores, as 
embalagens primárias e secundárias dos produtos comercializados nacionalmente 
também passaram por análise, com a finalidade de identificação visual descritiva da 
informação ao consumidor final sobre a existência de fotoproteção com relação ao 
número de Fator de Proteção Solar (FPS). 

Os BB creams analisados e os referidos ingredientes classificados estão listados no 
Quadro 1. Os produtos presentes no mercado nacional receberam análise  sensorial e 
os importados foram avaliados apenas com base no formulário disponibilizado pelas 
empresas fabricantes. 

Quadro 1. Análise dos principais benefícios, incluindo o Fator de Proteção Solar (FPS), 
presentes nos produtos multifuncionais – BB creams – comercializados no mercado 
nacional e importados 
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1. Produto Importado: Estée Lauder Daywear Anti-Oxidant Beauty Benefit Crème SPF 35 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidantes - Vitamina E, vitamina C 
Hidratante: Ácido hialurônico 
Filtros solares: octinoxate, octisalate, 
oxibenzona e dióxido de titânio. 

2. Produto Importado: Garnier Skin Renew Miracle Skin Perfector BB Cream SPF 15 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidante - Vitamina C 
Hidratantes: Ácido hialurônico e glicerina 

Filtro solar: octinoxate 
 

3. Produto Importado: Dr. Jart+ Premium BB Beauty Balm SPF 45 

 

Principais ingredientes:  
Clareador - Arbutin 
Hidratantes: Ciclopentasiloxano e glicerina 
Filtros solares: Dióxido de titânio e óxido 
de zinco 
Firmador: Adenosina 

4. Produto Importado: Too Faced Tinted Beauty Balm- SPF 20 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidantes  Extratos de Panax ginseng, 
de Ginkgo biloba, de camélia e vitaminas A e 
E 
Filtros solares: Dióxido de titânio e óxido 
de zinco 

5. Produto Importado: Stila Stay All Day 10-in-1 HD Beauty Balm- SPF 30 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidantes: Extrato de farelo de arroz, 
dimeticona, Ciclopentasiloxano  

Firmador: Palmitoyl tripeptídeo-37 e 
extrato de ervilha 
Filtros solares: Dióxido de titânio  

6. Produto Importado: Dr. Brandt Signature Flexitone BB Cream – SPF 30 

 

Principais ingredientes:  

Hidratantes: Butileno glicol dicaprilato / 
dicaprato e glicerina 

Filtros solares: avobenzona, homosalate, 
octisalate, octocrileno e oxibenzona   
Difusor de luz: Pérola hidrolisada  

7. Produto comercializado no Mercado Nacional: BB Cream L’oréal – Creme Milagroso 5 Em 1 

– FPS 20 
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Principais ingredientes:  
Antioxidante: Extrato de Vaccinium myrtillus  
Hidratante: Ciclopentasiloxano e 
butilenoglicol 
Filtros solares: Octinoxate e dióxido de 
titânio  

8. Produto comercializado no Mercado Nacional: BB cream 9 em 1 – quem disse, berenice? – 

FPS 35 

 

Principais ingredientes:  
Hidratante: Caprililmeticona e butilenoglicol 
Filtros solares: Octinoxate,  anisotriazine, 

octyltriazone e dióxido de titânio  

9. Produto comercializado no Mercado Nacional: BB Cream 8 Em 1 – Payot – FPS 25 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidante: Acetato de tocoferila 
Hidratante: Ciclopentasiloxano, d-pantenol e 
atelocolágeno, ciclometicona 
Filtros solares Octinoxate e dióxido de 
titânio  

10. Produto comercializado no Mercado Nacional: Age Defense CLINIC BB Cream SPF 30 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidante: Oryzanol, cafeína 
Hidratante: pentilenoglicol, octildodecil 
neopentanoato, extrato de gérmen de trigo 
Filtros solares: Octinoxate,  octisalate, 
oxibenzona, dióxido de titânio e óxido de 
zinco 

11. Produto comercializado no Mercado Nacional: BB Base Multi Benefício Natura FPS 30 

 

Principais ingredientes:  
Antioxidante: Extrato de Coffea robusta  
Hidratante: pentilenoglicol, propilheptil 
caprilato 

Filtros solares: Octinoxate e dióxido de 
titânio  

12. Produto comercializado no Mercado Nacional: Dream Fresh BB Cream 8 Em 1 Maybelline 

– FPS 30 

 

Principais ingredientes:  
Hidratante: pentilenoglicol, caprililglicol 
Filtros solares: dióxido de titânio  
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4. Resultados e discussão 

Após a análise das formulações e do apelo ou atributo (claim) que é utilizado pelos 
fabricantes dos produtos multifuncionais – BB cream, foi verificado que os 
consumidores podem ser induzidos a usar de forma inadequada o produto, se o 
objetivo for a proteção solar ou fotoproteção.  Devido a sua função de corretivo 
(mascaramento de imperfeições), os consumidores podem usá-lo como somente 
maquiagem, e então o produto pode não ser reaplicado após 2 horas, ou após 
transpiração excessiva, assim como recomendado para uma eficácia adequada dos 
fotoprotetores tradicionais (SBCD, 2015). 

Conforme a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a proteção solar 
oferecida nos produtos multifuncionais é um benefício adicional, e não a finalidade 
principal (BRASIL, 2012). 

Foi verificado que em alguns produtos listados neste estudo, a informação do FPS não 
constava na embalagem primária (bisnaga), somente na embalagem secundária 
(caixa), isto seria um grande problema caso a caixa fosse descartada.  

Esta dificuldade de visualização de uma informação importante e obrigatória conforme 
a legislação vigente no Brasil (BRASIL, 2012) na embalagem primária, poderia trazer 
algum risco ao consumidor em relação à utilização incorreta do produto, pela falta 
informação obrigatória que deveria estar presente no rótulo de um produto.  

Todos os produtos analisados possuíam ativos de proteção solar em suas formulações. 
Os gráficos 1A e 1B demonstraram quantitativamente o grau de FPS dos diferentes 
produtos analisados tanto os importados, quanto os comercializados nacionalmente.  

Gráfico 1. Análise quantitativa comparativa do Fator de Proteção Solar (FPS) 
dos BB creams importados (A) e dos comercializados nacionalmente (B). 

 

O resultado apresentado é adequado quanto ao FPS, pois conforme orientação da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), um produto eficaz para 
proteção de queimaduras em peles claras é de FPS 30 ou mais, porém deve ser 
considerada a quantidade de ativos fotoprotetores, pois, quanto mais ativos melhor 
será a proteção (SBCD, 2015). 

No Brasil, ocorre uma tendência de aumento da mortalidade por câncer de pele, 
tornando-o um problema de Saúde Pública, embora de controle possível pela 
prevenção, tanto pela proteção solar quanto pelo diagnóstico precoce da doença 
(BALOGH et al., 2011; SILVA, 2014). 

Apesar dos produtos multifuncionais - BB cream - apresentarem ativos fotoprotetores, 
a quantidade de filtros solares em suas formulações é inferior ao número encontrado 
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nos protetores solares convencionais e sua interação com outros ativos, não 
relacionados à fotoproteção, podem levar a interferências na função fotoprotetora, 
portanto diminuir a eficácia do produto. 

Em geral, os produtos BB cream são formulados com as seguintes categorias de 
matérias-primas: 

(I) Filtros físicos: como dióxido de titânio e óxido de zinco, que atuam 
bloqueando a radiação solar e evitam os danos causados pelos raios UVA e UVB. A 
proteção solar evita danos futuros à pele, portanto é fundamental para um creme de 
uso diário; 

(II) Agentes clareadores: principalmente arbutina (hidroquinona glicosilada), 
derivados de vitamina C e alguns ácidos menos agressivos como o mandélico. Atuam 
minimizando as discromias e as diferentes tonalidades da pele a longo prazo, além de 
melhorar o aspecto heterogêneo de pequenas cicatrizes de acne, linhas finas e 
erupções cutâneas; 

(III) Difusores óticos e corantes: com identificação “CI” (Colour Índex) e 
“mica” associada a outros ingredientes, geralmente um silicone. Em algumas fórmulas 
pode-se encontrar talco. Agem como maquiagem, disfarçando pequenas imperfeições; 

(IV) Agentes hidratantes e emolientes: desde pró-vitamina B5 até derivados 
lipídicos oriundos de óleos vegetais e ceras. Atuam na retenção da umidade natural da 
pele, melhorando a maciez da epiderme; 

(V) Agentes micro-vasodilatadores suaves: principalmente extratos 
vegetais, como Ginseng, que melhoram a irrigação cutânea. 

 

5. Conclusão 

O uso de filtro solar é efetivo na redução dos danos causados pela radiação UVB e UVA 
e queimadura solar. 

Os produtos multifuncionais, como os BB creams, têm como característica formulações 
com vários ativos de diferentes funções, onde a proteção solar é um benefício 
adicional (FPS entre 20 e 40), não substituindo a necessidade de uso diário de um 
fotoprotetor tradicional onde tenha uma cobertura de formulação adequada. 

Nesse cenário, é relevante investir em medidas educativas quanto à fotoproteção, 
como a estratégia de uso de filtro solar na frequência adequada, a fim de minimizar os 
riscos com a exposição ao sol, e reduzir a incidência dos danos relacionados ao 
fotoenvelhecimento e ao câncer de pele. 
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Resumo. O objetivo deste artigo é discutir a radicalização da questão socioambiental 
e sua intrínseca relação com o processo de (re) politização da saúde apreendida a 
partir das determinações de crise do capital. Reúne reflexões baseada em uma 
pesquisa bibliográfica, acerca da exploração da natureza e da humanidade inerente ao 
modelo de produção vigente e suas consequências para a constituição do ser social 
como relações fundantes para o padrão sanitário. Enfatiza-se os impactos da barbárie 
socioambiental na saúde. E reflete-se a saúde ambiental / visão ecossistêmica da 
saúde como uma estratégia intersetorial que refuta o caráter biomédico presente nos 
serviços de saúde. Por fim, afirma que o capital é patogênico em sua genética e nas 
configurações atuais, a luta pelo direito a saúde perpassa a superação deste sistema 
sociometabólico para outra ordem mais justa. 

Palavras-chave: Crise do Capital, barbárie socioambiental, saúde, visão 
ecossistêmica. 

Abstract. The purpose of this article is to discuss the radicalization of the 
environmental issue and its intrinsic relationship to the process of (re) politicization of 
health seized from the crisis of capital determinations. Gathers reflections based on a 
literature review, concerning the exploitation of nature and humanity inherent in the 
current production model and its consequences for the constitution of the social 
relations as foundational to the sanitary standard. It emphasizes the impacts of 
environmental barbarism health. And environmental health is reflected / ecosystem 
vision of health as an intersectoral strategy that refutes the biomedical character 
present in health services. Finally, says the capital is pathogenic in their genetics and 
the current settings, the struggle for the right to health pervades overcoming this 
sociometabólico system to a more just order. 

Keywords: Capital crisis, environmental and social barbarism, health, ecosystem 
vision of health. 
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1. Introdução 

As macrodeterminações fundamentalizadas pelo capital incidem de forma contundente 
na qualidade de vida e na saúde dos/as trabalhadores/as. No estágio contemporâneo 
de crise estrutural do capital, a exacerbação das condições socioambientais precárias e 
insustentáveis explicita o caráter insalutífero do padrão sanitário vigente. 

Nesse panorama, a emergente questão socioambiental1 precisa ser integrada à 
produção social da saúde para fortalecer o debate crítico da determinação social da 
saúde e do direito à saúde em sentido ampliado. Na perspectiva de afirmação das 
teses do MRSB (Movimento da Reforma Sanitária Brasileira). Nessa direção, se faz 
necessário traçar estratégias como a da saúde ambiental enquanto um esforço 
sistemático para atender questões da relação indivíduo, saúde e meio ambiente.  

A partir desses fundamentos busca-se contestar a saúde como reflexo de um 
fenômeno biológico-natural e defendê-la como expressão humana fomentada pela 
constituição do ser social impactado pela sociabilidade do capital. Assim, discutiremos 
o processo e a determinação social da saúde para refutar o caráter biomédico, curativo 
individual anátomo-patológico o qual ainda é hegemônico nas sociedades capitalistas 
e nos serviços de saúde. Posteriormente, ao explicitar o cenário de crise ambiental2 e 
seus impactos à saúde, teceremos considerações gerais sobre as abordagens 
ecossistêmicas de saúde. 

2. Ser social e determinação social da saúde 

Uma das certezas existentes acerca da humanidade é a finitude da vida: os seres 
vivos e particularmente o ser humano está fadado à morte. E em uma visão 
biomédica3, só cabe a nós encontrar maneiras técnicas para o “homem” dominar a sua 
própria “natureza” e o que está em sua volta. Explicitações deste pensamento seria o 
não esgotamento do quadro de doenças, pois suas explicações são biológico-naturais 
visto a prerrogativa de colocar o fim ao ciclo de vida do indivíduo.  

Em seu limite, essa visão revela e reitera: “[...] um modo especial de entender a 
relação entre o homem e a natureza, construída como uma contradição antagônica, 
[...] uma relação de dominação daquele sobre ela.” (LAURELL, 1983, p.7). Esse 
descompasso, naturalizado, está bastante em voga em explicações puramente 
técnicas da crise ambiental apartando a dimensão econômica, política e estrutural da 
decadência socioambiental. 

                                           

1 Pontuamos a adesão do termo questão socioambiental, por considerar relevante o aporte teórico- político 
do mesmo. A questão socioambiental revela a unidade indivíduo-natureza dentro do vigente sistema do 
capital o qual se apropria da força de trabalho e do restante de natureza por uma configuração exploradora 
e injusta. Aliás, Schons (2012) reafirma que o lucro burguês, ou seja, a obtenção da mais-valia é extraída 
pela exploração dos/as trabalhadores e pela depredação do planeta ao promover a mercantilização da vida. 
Logo, o fundamento da questão ambiental e da questão social é o mesmo: o sistema sociometabolico do 
capital.  

2 Expressões alarmantes da questão socioambiental fomentaram/fomentam a denominada crise ambiental. 
Esta pode ser entendida como: “[...] mudanças climáticas, como o aumento da temperatura da Terra em 
decorrência do efeito estufa, as devastações das florestas tropicais, a redução da biodiversidade, as 
exaustões e contaminações dos solos, das águas e dos mares, as extinções de animais, relacionadas em 
alguma medida com o aumento dos desastres socioambientais, aumento da população, urbanização e uso 
de energias com base em recursos não renováveis” (FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012, p.43)  

3 “Segundo Mendes (1996), suas características são: a) ênfase no individualismo; b) o biologismo; c)a 
especialização médica; d) a ênfase na tecnificação do ato médico; e) o curativismo. Tais elementos 
colocam como núcleo central do sistema de atenção a unidade hospitalar.” (VASCONCELOS; SCHMALLER 
,2014, P.50). 
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Fundamental, assim, apreender a natureza enquanto “vítima” dessa crise civilizatória 
imposta pelo capital como questão essencial para o debate crítico sobre a garantia do 
direito à saúde.  Segundo Netto e Braz (2007), a natureza seria uma unidade 
complexa de seres de nosso universo articulada em dois grandes níveis: a orgânica e a 
inorgânica; sendo que o primeiro nível apresenta propriedade de se reproduzir, já o 
segundo, não. 

Uma consideração elementar nessa perspectiva de análise é o entendimento de que a 
humanidade é integrante da natureza e sua existência é hipotecada à existência da 
mesma. Todavia, o ser humano é para além de uma base orgânica-natural por 
constitui-se como ser social a partir do trabalho. Nas palavras de Marx e Engels (2012, 
p.38-39): 

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 
existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a 
organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada com 
o restante da natureza. Naturalmente não podemos abordar, aqui, nem a 
constituição física dos homens nem as condições naturais, geológicas, oro-
hidrográficas, climáticas e outras condições já encontradas pelos homens. Toda 
historiografia deve partir desses fundamentos naturais e de sua modificação 
pela ação dos homens no decorrer da história. Pode-se distinguir os homens 
dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se queira. Mas eles 
mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam a produzir 
seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal 
[...]  

Assim, constatamos o trabalho como fundante do ser social. Em que os indivíduos 
(homens e mulheres) são “[...] uma espécie natural que sem deixar de participar da 
natureza, transformou-se, através do trabalho, em algo diverso [...]” (NETTO; BRAZ, 
2007, p.37). 

Ter como horizonte, a superação da hegemonia da visão biomédica na saúde, não 
significa descartar a dimensão biológica da humanidade que é a sua base orgânica-
natural. Representa defender a determinação social do processo saúde-doença na qual 
a história social torna-se predominante por condicionar a biologia, ou seja, que há 
primazia do social sobre o biológico. Por exemplo, a fome é expressão natural e 
biológica que o organismo precisa de insumos para continuar suas atividades. Mas a 
forma como ocorre a satisfação são determinações sociais que difere o ato de comer 
de um ser humano de outros animais, como por exemplo um cão ou um macaco (Cf. 
LAURELL, 1983; NETTO; BRAZ, 2007). 

A categoria trabalho é outro debate central para desmistificações nesta discussão. 
Segundo Laurell (1983), o processo saúde-doença é determinado pelo modo da 
relação do indivíduo com a natureza para satisfação de suas necessidades que se 
realiza por meios de processo de trabalho. Destaca ainda que o trabalho apresenta 
uma base biológica que não pode ser negada por demandar uma atividade neuro-
muscular e metabólica. Salientamos, assim, que o âmbito social não estabelece as leis 
biológicas ou funcionais do organismo humano. Mas, como ocorre é determinado pelo 
caráter social, pela organização social vigente. Portanto: concordamos que o processo 
social da saúde-doença revela-se pela: 

 [...] subsunção do biológico ao social. Ou seja, a existência de uma 
historicidade nos processos biológicos, nos quais as determinações maiores 
estão especificadas. Então, o biológico não está desconectado da dimensão 
social. Assim, o fenômeno saúde-doença guarda o biológico e o social. 
(MOREIRA, 2013, p.79) 

Advogamos que há uma relação dialética do natural (biológico ou físico) com o social e 
que os padrões sanitários e os processos de saúde-doença são definidos a partir do 
modo como ocorre a apropriação dos recursos naturais pelo indivíduo via trabalho.  

Assim parte-se da premissa de que as configurações do mundo do trabalho 
contemporâneo marcados pela insegurança, precarização e intensificação, sobrecarga, 
baixos salários, se traduzem em desgaste físico e psico ou seja promovem 
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potencialidades de contravalores  de uso4. Estes secundarizam e negam a prerrogativa 
de satisfazer necessidades humanas e sociais sendo assim, são nociva e deteriorativa.   

Sobre essa questão Moreira (2013), reiterando Breilh (1991), destaca que no trabalho, 
pode haver condições favoráveis ao centrar em valores de uso, este processo é 
potencializador da vida. Acrescentemos que esse é o ponto de vista dos trabalhadores 
e compreensão que move suas resistências aos despotismos do capital. Por isso 
recompor o trabalho como “voltador” para responder necessidades humanas implica se 
confrontar com o modo de produção capitalista cujo objetivo é produzir valor de troca 
pela extração de trabalho excedente. Nessa contradição, a intensificação dos 
contravalores em detrimento dos valores de uso impacta e exacerba a mobilidade e 
mortalidade, e em caso ao contrário, com a predominância do valor de uso, favorece a 
vitalidade. 

Reforçamos que os padrões sanitários são fomentados de acordo com os padrões de 
organização social de produção. Razão pela qual, se faz necessário expressar ao longo 
do texto como o projeto do capital determina a lógica de exploração da natureza e da 
humanidade por subordinar o valor de uso ao valor de troca, o trabalho abstrato. 
Aliás, há outras transfigurações dadas por este modelo de produção ao trabalho que 
fomentam os contravalores: a extração da mais-valia, a alienação do trabalhador e 
apropriação privada versus produção coletiva, raiz das desigualdades sociais. 

Apropriar-se da perspectiva da determinação social da saúde representa adensar um 
contra-argumento às análises que apreendem à doença somente como uma “falha” da 
máquina humana ou consequência restritas a comportamentos e ações individuais a 
qual busca esvaziar a relação do indivíduo com a natureza. Ademais, é um conceito-
chave do MRSB e da epidemiologia social latino-americano para apreensão da saúde 
em uma perspectiva crítica. 

A determinação social da saúde reafirma que a constituição do ser humano a partir e 
para além da base natural (seu metabolismo) é promovida por suas relações sociais. 
Conferindo um imperativo a fundamentação na categoria trabalho e na reprodução 
social para a apreensão das condições naturais, ambientais e biológicas humanas. 
Logo: “[...] as dimensões biológicas e ambientais da vida humana estão ‘subsumidas’ 
às características de cada sociedade, em seu desenvolvimento histórico.” (MIOTO; 
NOGUERIA, 2009, p.227). No caso contemporâneo, ao capital. 

Além disso, Fleury-Teixeira e Bronzo (2010) destacam que a determinação social na 
saúde é oriunda da própria constituição do ser social. Ou seja, ao expor a 
determinação social no individuo, conseqüentemente, discute a determinação social da 
saúde. A partir disso que reafirmamos o modo de produção ser o padrão sanitário de 
uma população: 

Quem duvida que o impedimento de acesso a condições básicas de existência 
material, a falta de educação, as condições abusivas de trabalho em todas as 
dimensões, a injustiça e a falta de respeito e de dignidade nas relações sociais 

                                           

4 Breilh em sua reflexão epidemiológica denomina “[...]  dimensões protetoras e destrutivas dos processos 
por 'valores' e 'contravalores', respectivamente, para implicar a ligação entre o caráter benéfico ou 
destrutivo dos processos e sua qualidade como valores de uso [...] ou sua negação, ligação esta que 
deposita uma ênfase especial na dependência dessas características em relação à economia política da 
reprodução social.” ( BREILH, 2006, p.205). Esclarecemos, assim, que o valor de uso atende a prerrogativa 
de satisfação de necessidades humanas seja do “estômago ou da fantasia”. Nesses esclarecimentos, 
trazemos também o valor de troca (cujo nome em dinheiro se chama preço) o qual é “[...] uma relação 
quantitativa que pressupõe alguma substância comum, não perceptível empiricamente, de forma imediata.” 
(Castro, 2009). Ademais, o valor de troca é elementar para o trabalho abstrato que é oriundo da obtenção 
da mais-valia (o “trabalho” não pago ou o excedente), o lucro burguês obtido da exploração do 
trabalhador. Este, assim, não segue uma resposta para as necessidades, mas sim para acumulação do 
capital. 
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vão levar grandes grupos de pessoas ao adoecimento e morte precoce? 
(FLEURY-TEIXEIRA; BRONZO, 2010, p.43). 

Assim, as macrodeterminações do capital são materializadas na vida cotidiana da 
população através de suas condições de vida. E estas só são entendidas por 
intermédio de uma série de mediações (FLEURY-TEIXEIRA; BRONZO, 2010). Nesta 

perspectiva, a determinação social da saúde fundamenta-se no materialismo 

crítico-dialético e a totalidade por apreender o movimento do real a partir da tríade 
singularidade, universalidade e generalidade. E por tal, a saúde-doença é resultado de 
múltiplas determinações como:  
 

[...] um processo social, o objeto geral corresponde às formas econômicas 
estruturais em meio das quais ocorrem processos particulares de reprodução 
social e, como consequência, processos epidemiológicos particulares nos quais 
podemos situar os processos dos indivíduos (BREILH, 1991, p. 198 apud  
MOREIRA, 2013, p.74). 

Essa categoria explica as condições de saúde da população por intermédio de 
processos macros, estruturais, como o modo de produção. Perpassa nas 
particularidades da reprodução social bem seja a forma especifica de consumir de um 
grupo socioeconômico (Lê-se aqui: as particularidades de formação histórica, social e 
cultural de um determinado país, por exemplo). E pela mediação, explicitam como 
esse processo expressa-se pelo âmbito individual, ademais a considerar as 
singuralidades daquele indivíduo.     

Por exemplo, para apreender o processo saúde-doença da DENGUE é preciso 
considerar as macrodeterminações como a organização social de produção sob a égide 
do capital (universalidade). Já, as particularidades capta como essa situação doença 
expressa-se a partir das considerações de formação do determinado país, a qual 
região do país se trata, a efetivação dos serviços de saúde entre outros. E as 
singularidades seriam as características especificas da doença, além dos modos de 
viver das pessoas como exemplo o estudo do seu vetor, sua sanzoniedade, o estilo de 
vida entre outros.             

Reiteramos que esse processo deve acontecer de forma a compreender e apreender a 
realidade como totalidade sendo forma de se aproximar do movimento real do objeto, 
no caso, a situação saúde-doença. Em que todas essas dimensões constituem e tecem 
a realidade apreendidas pela mediação. 

Até esse ponto da análise busca-se trazer como a relação do indivíduo -natureza está 
imbricado ao processo de saúde depreciativo do capital. Adotando-a como caminho 
teórico- político para o debate sobre o processo contemporâneo de crise do capital e 
suas repercussões nas condições socioambientais, reflexões sintetizadas no próximo 
item.  

3. A crise ambiental e os impactos para a saúde 

A barbárie socioambiental denuncia o capital como um projeto societário regressivo ao 
promover a depreciação da vida pela exploração da força de trabalho e por uma 
configuração destrutiva do meio ambiente5.  

Esta tese é central para resgatar e fortalecer o direito à saúde com base no conceito 
ampliado produzido pelo MRSB nos anos 1980, o qual está intimamente relacionado 

                                           

5 O meio ambiente, de acordo com a Resolução no 306 / 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, é: “conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, 
cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”. Logo, o meio ambiente 
difere-se da natureza, por o mesmo ser um conjunto complexo de interações e de fatores que abrange as 
cidades, as indústrias, o solo, o ar, as plantas. Nesta perspectiva, no tempo corrente, a problematização da 
relação mercantilista do capital com os recursos naturais impõe o meio ambiente como resultado desta 
organização social vigente. 
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com as condições de vida sustentáveis e com o conjunto dos direitos sociais 
afrontados, negados pela lógica do capital. 

Este sistema sociometabólico na sua genética sentencia grande parte da humanidade 
a condições precárias de vida quando há riqueza social suficiente para a “satisfação” 
de todos: “Milhões de pessoas são obrigadas a viver em condições subumanas porque 
não têm acesso ou tem um acesso precaríssimo à alimentação, à saúde, à habitação, 
ao vestuário, ao saneamento, ao transporte etc.” (TONET, 2009, p.3-4). Sua lógica 
destrutiva se expressa na negação da própria vida. Vejamos em números 
quantitativos os impactos da radicalização da questão socioambiental: 

 
Segundo a ONU (2006), já temos, no momento atual, cerca de 1,1 bilhão de 
pessoas dos países em desenvolvimento sem acesso ou com acesso precário à 
água e 2,6 bilhões que não dispõem de saneamento básico. O que dizer das 
cerca de 1,4 bilhão de pessoas que vivem em bacias fluviais, nas quais a 
utilização da água ultrapassa as taxas de recarga; dos 443 milhões de dias 
escolares perdidos ao ano pelas crianças devido a doenças relacionadas com à 
água e de milhões de mulheres que passam várias horas por dia em busca de 
água? Ou ainda: das 1,8 milhão de mortes infantis anuais causadas por água 
imprópria para o consumo e por saneamento básico inadequado. (SCHONS, 
2012, p.72). 

 

E segundo a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), em 2013, a cada 15 
segundo uma criança morre no mundo por doenças relacionadas pela precarização do 
saneamento e falta de água potável. 

Para além desse cenário adverso de um inconsistente saneamento ambiental, a classe 
trabalhadora sofre com a maior precarização de suas condições de vida de forma geral 
através do aumento do desemprego, redução dos salários, destruição de postos de 
trabalho e políticas regressivas marcada pela redução dos direitos sociais e 
trabalhistas e dos gastos com as políticas sociais (THERBORN, 1995; BEHRING; 
BOSCHETTI, 2006).  É nesse sentido que buscamos contextualizar as dificuldades da 
garantia do direito à saúde em tempos de crise de acumulação do capital enfatizando 
as reações burguesas as quais obstaculizam a concretude plena de projetos vinculados 
aos interesses históricos da classe trabalhadora com horizonte de transformações 
estruturais. 

Nessa perspectiva que partilhamos da compreensão de que na conjuntura atual, a luta 
por saúde como direito universal, pública e estatal de qualidade é anticapitalista. 
Assim, compartilhamos a perspectiva que: “[...] a superação deste modelo de 
sociedade é fator essencial para a superação das expressões de desigualdade e, 
dentre elas, as expressões de desigualdade em saúde.” (RAMON, 2013, p.76). 

Ponderamos que o horizonte de ir além da base material capitalista não é 
paralisadora, muito pelo contrário, deve ser encarada como motivadora. Destacamos 
que apesar da conjuntura desfavorável em que ainda há predominância do projeto 
privatista na concepção, gestão e práticas cotidianas dos serviços de saúde no Brasil, 
o projeto universalista, não é algo fantasioso, ilusório que não é possível, pelo ao 
contrário é uma possibilidade real (IAMAMOTTO, 2002). Pois, “[...] já tem bases 
históricas, é sustentado por forças vivas da sociedade.” (BRAVO; MATOS, 2006, p. 
164).  

Aliás, para melhor apreensão da tese de que a luta pela saúde como direito é 
anticapitalista, se faz necessário evidenciar que a radicalização da questão 
socioambiental como advento da crise estrutural do capital. 
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Essa última surge a partir da década de 1970 sendo uma crise multifacetada, 
sistemática e orgânica a que se difere das outras crises cíclicas6 pela falência das suas 
engrenagens e pela degradação socioambiental. Essa crise contemporânea do capital 
apresenta três níveis ou dimensões centrais: crise econômico- financeira, crise social e 
crise ecológica/ ambiental. Estas sistematicamente fomentam outras crises como crise 
alimentar e cultural promovendo uma crise de civilização (COUTINHO 2009; 
MESZAROS, 2009; MOTA, 2008; SILVA, 2011). 

Nessa perspectiva, a estrutura do capital passa, no estágio contemporâneo do 
capitalismo tardio/monopolista ou somente denominado como imperialismo, por uma 
séria crise a qual não é um fenômeno local e se expressa com grandes alardes 
socioambientais. É tempo de transformações societárias, culturais, econômicas e 
políticas para buscar respostas condizentes ao cenário de crise. E estas reações 
burguesas até conseguiram restaurar as taxas de lucro, todavia, construiu um cenário 
de crise multifacetada tendo como horizonte a barbárie (NETTO; BRAZ, 2007).  

Na interpretação de Boff (2011), a crise ambiental é um limite “INTRANSPONÍVEL” 
para a lógica do capital e por tal, a crise atual é terminal. Pois, a natureza não pode 
ser explorada depravadamente como é alicerce do capitalismo, visto que as 
conseqüências colocam em questão a própria sobrevivência da humanidade na Terra. 
Por tal, defendemos que esta crise é estrutural por ser determinada pela lógica 
destrutiva do capital. Portanto a sua superação não será espontânea! Depende da 
capacidade da classe trabalhadora se organizar para superar a ordem capitalista.  

Requer compreendermos que a acumulação capitalista é a gênese desta crise 
generalizada em que a “crise aponta para a falência de um sistema apoiado na 
mercantilização das mais variadas esferas da vida.” (QUINTANA; HACON, 2011, p. 
429).  

Chesnais e Serfati (2003) ressaltam que o capital é um perigo para humanidade 
inclusive porque as expressões da crise ambiental são incorporadas a lógica do capital, 
ou seja, a degradação ambiental torna-se novas formas de acumulação do capital. 
Defendemos aqui que o capital não se esgotará por si mesmo, tornando claro, cada 
vez mais, a tese de Rosa Luxemburgo: é socialismo ou é barbárie. 

A partir dessas considerações macroestruturais, as depreciações do capital à saúde na 
cena atual podem ser sistematizadas por duas vias principais ambas orquestradas pela 
crise do capital: A) a contrarreforma do Estado a qual permite a mercantilização da 
vida pela saída brusca do Estado em ações para a “questão social”; e B) a exploração 
mais acentuada da natureza e da humanidade a qual atinge o processo saúde-doença 
pela “falência” das medidas anticrise e generalização e aprofundamento das 
desigualdades proporcional a mundialização do capital, a financeirização da economia 
e a expansão do imperialismo7. 

Apesar dessas duas vias não poderem ser apreendidas de forma separada, pois é um 
movimento conjunto do capital, enfatizar-se-á o item B, objeto da presente reflexão, 
ou seja, partir do debate acerca da crise ambiental em que a radicalização da 
precarização das condições socioambientais da classe trabalhadora e desastres 

                                           

6 Mészáros (2009) explicita as crises como inerente ao processo de acumulação do capital. Coggiola 
(2002), ao seguir a obra marxiana, apreende as crises com imanente do capital: “Para Marx, as crises 
eram a regra, e não a exceção dentro do capitalismo [...]” (COGGIOLA, 2002, p. 118). 

7 O retrato atual da decadência da vida humana na sociabilidade capitalista a partir da mundialização do 
capital é orquestrada pela financeirização da economia. Esta última é o investimento do capital- dinheiro 
sem bases produtivas. Só que sua generalização provoca a fetichização do dinheiro, como se este tivesse a 
faculdade de se reproduzir amplamente. Há por este investimento especulativo, a redução da produção e 
assim, diminuindo os níveis de emprego (NETTO; BRAZ, 2007; IAMAMOTO, 2007). 
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naturais impactam diretamente a saúde. Sobretudo por entendermos o individuo como 
integrante da natureza. 

Aqui a crise ambiental compreendida como uma das expressões da crise estrutural do 
capital, visto que esta evidencia a exploração dos recursos naturais de forma a 
degradá-la ao ponto de destruí-la. Destacamos que no atual estágio do 
desenvolvimento do capital ocorre a intensificação do consumo e a efemeridade dos 
produtos para atender maiores concentrações de lucro e riquezas produzindo grandes 
alterações ambientais com a intensificação da degradação ao meio ambiente 
(COUTINHO, 2009).  

Explicamos: Coutinho (2009) afirma que medidas de restrições ao processo produtivo 
para preservação ambiental é incompatível com a lógica do capital. Argumenta a 
partir de configurações contemporâneas em que o capital amplia sua expansão 
através de engrenagens do desperdício (a obsolescência programada e o consumo 
exacerbado). Reafirmamos, assim, que o capital estrutura-se por prerrogativas para a 
maximização dos lucros em detrimento de um suposto compromisso social e 
ambiental. Como diz Coutinho (2009, p.24), o capital desvincula-se radicalmente: 
“[...] das restrições estruturais do valor de uso enquanto atado à necessidade humana 
e ao consumo real”. Ou seja, o projeto societário vigente recusa: “[...] qualquer 
padrão ou medida humana no estabelecimento de objetivos e aspirações.” 

Esta reflexão teórico-política enaltece que na genética do capital há a questão 
socioambiental, apesar das particularidades da exacerbação contemporânea. Por 
conseguinte, explicitamos o capital por sua lógica exploradora tanto do individuo como 
dos recursos naturais para a obtenção da mais-valia. Toda a sua lógica move-se no 
sentido de subsunção do trabalho pelo capital visto que o horizonte não é a satisfação 
das necessidades sociais, mais sim da acumulação e reprodução ampliada de capital.  

Chesnais e Serfati (2003, p.67) é contundente ao afirmar que: 

[...] a força de trabalho é a mercadoria por excelência, já que é a única que 
produz mais valor do que custa. O objetivo dos capitalistas sempre foi reduzir 
seu preço, possibilidade que foi decuplicada pela mundialização do capital e 
políticas neoliberais. A degradação das condições de saúde dos assalariados 
[...] reflete a liberdade recuperada do capital [...]. 

Em cena a crise, é o trabalhador que recebe os rebatimentos mais depreciativos por 
sua maior exploração a partir da destituição de um conjunto de direitos conquistados. 
E nesse cenário, é necessário fazer uma análise crítica radical da inseparabilidade da 
destruição da natureza com a exploração da classe trabalhadora. 

Para tal, que se refuta apreensão da dicotomia do indivíduo com natureza, como é 
vista na visão biomédica. Esta aparente “desarmonia natural” expressa, 
supostamente, pela crise ambiental não pode ser entendida por falácias de que o 
crescimento desordenado da população e a falta de controle técnico dos recursos 
naturais são as causas da evidente crise. Estas buscam naturalizar a problemática por 
trazer como algo da característica humana, logo, aparta da lógica do capital (MOTA; 
SILVA, 2009).  

Assim, a reação burguesa no âmbito ideológico trata a crise ambiental em um discurso 
cataclísmico visto o cenário de depreciação da vida, buscando desviar a problemática 
da dimensão social e política (MÉSZÁROS, 2009). Nesta perspectiva de que não há 
associação direta da crise ecológica com o domínio do capitalismo, a depreciação 
ambiental pode ser resolvida pela dimensão da superestrutura, ou seja, na esfera 
“cultural”: 

[...] indica alternativas de soluções centralizadas na convicção de inteira 
possibilidade de transformações expressivas do comportamento individual com 
adoção de uma nova ética, de cunho ecológico e humanista, marcada pelo 
altruísmo e pelo senso de responsabilidade coletiva. (COUTINHO, 2009,p.22) 
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Ou seja, a apreensão acrítica da crise ambiental aposta em um discurso de mudança 
comportamental e também de procura de tecnologias limpas.  Então, os anseios do 
capital mascaram a unidade íntima do ser humano com a natureza como se este 
último fosse independente da mesma e não parte constituinte dela, em que estas 
“soluções” não consideram o homem como um ser natural-histórico.  

Com provas cientificas que essa exacerbação esta correlata a ação humana e não é 
um processo natural como demonstra o Relatório do Desenvolvimento Humano de 
2014, os ideólogos burgueses embora reforcem a vertente humana para crise 
ecológica e busquem mascar a lógica do capital, se deparam com a gritante realidade 
que a crítica Marxista tenta elucidar: 

Quem é responsável por essa situação inédita na história da humanidade? O 
Homem, respondem os cientistas. A resposta é justa, porém um pouco rápida: 
o homem habita a Terra há milênios e a concentração de CO2 começou a se 
tornar um perigo há algumas décadas apenas. Nós, marxistas, respondemos 
assim: tal delito cabe ao sistema capitalista, à sua lógica absurda e irracional 
de expansão e acumulação ao infinito, seu produtivismo obcecado pela busca 
de lucro. (LÖWY, 2009,p.133). 

É necessário refletir que é o individuo burguês, pelo trabalho abstrato que promove 
essa cena atual. Assim, é preciso responder: para a satisfação de que o capital se 
apropria dos recursos naturais? 

O caráter universal do desenvolvimento das forças produtivas expressa a 
especificidade de uma forma de apropriação da natureza, que é a apropriação 
privada. O metabolismo estabelecido pelo capital em sua relação com o meio 
ambiente pressupõe riscos ambientais crescentes, inerentes a um modo de 
produção que necessita destruir a natureza para transformá-la em mercadoria. 
A água, o solo, a vegetação, entre outros elementos, a partir do momento em 
que são contaminados, poluídos e degradados, justificam sua transformação 
em bens destinados ao mercado. (COUTINHO, 2009, p. 23-24).        

Desta forma, é nítida a utilização da natureza para satisfazer prerrogativas comercias 
em detrimento de condições sustentáveis para a população. Por exemplo, vejamos a 
apropriação privada do solo com a retirada dos seus nutrientes, ou seja, a exploração 
dos recursos naturais com a prerrogativa de acumulação de riquezas e não para 
satisfazer/atender a fome mundial. Ademais, este fato é insustentável por promover 
erosão, salinização, compactação do solo e acúmulo de substâncias tóxicas 
(FALADORI, 2001). 

Vejamos um exemplo concreto deste uso do solo dentro do capital na realidade 
brasileira. Observamos dados preocupantes como estes: o Brasil é o país de maior 
consumo de agrotóxicos concomitantemente com um crescimento alarmante (11% ao 
ano) do agronegócio e de latifúndios8 em detrimento a agricultura familiar a qual tem 
como objetivo a subsistência (CFESS MANIFESTA, 2012). Aliás, os agrotóxicos, para 
além de impactos ambientais, promovem sérias conseqüências para a saúde humana: 
“[...]formação de cataratas, mutagenicidade, reações alérgicas, distúrbios 
neurológicos, respiratórios, cardíacos e pulmonares, distúrbios nos sistemas 
imunológico e endócrino, ou seja, na produção de hormônios, e desenvolvimento de 
câncer[...] “ (FOLGADO, 2011.p.11). 
 

                                           

8 “O agronegócio representa a mais nova fase da modernização conservadora do latifúndio brasileiro, 
reforçando todas as perversidades de suas fases anteriores: trabalho degradante, concentração de terra e 
renda, destruição ambiental, enormes monocultivos dominando territórios inteiros, êxodo rural e miséria 
nas cidades próximas ao seu entorno. Além destas mazelas que nos perseguem desde o regime das 
sesmarias e da escravidão, novas se lhe acrescentam em sua fase atual: dependência do capital financeiro 
drenando lucros imensos da terra para os bancos, dependência genética das sementes híbridas e 
transgênicas controladas pelas multinacionais, mecanização pesada e agressiva ao solo e ao meio 
ambiente, padronização produtiva empobrecendo a dieta alimentar da população, alta dependência de 
insumos derivados de petróleo e a dependência química dos agrovenenos.” (GÖRGEN, 2011, p.15) 
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E por esse cenário do “pior” que ocorre o “colapso” e a exacerbação da questão 
ambiental à nível mundial. A figura 1 apresenta dados do aumento substancial das 
catástrofes ambientais como climatológica (aumento da temperatura e de secas), 
meteorológica (tempestades), hidrológica (inundações), geofísica (terremotos) e 
biológica (epidemias) (PNUD, 2014).   
 
 

FIGURA1- Aumento das catástrofes naturais de 1900 a 2000. 

 
Fonte: PNUD,2014. 

 
 
E esses eventos de catástrofes naturais apresentam como efeitos para saúde humana: 
óbitos, lesões, traumatismos, intoxicação, envenenamento, transtornos psicossocial e 
comportamental, hipertensão, afogamento, choque elétrico, leptospirose, doenças 
transmitidas por vetores, desnutrição, diarréia e infecções intestinais, infecções 
cutâneas, hepatite A, infecções respiratórias, agudas e crônicas, alergia e raquitismo 
(FREITAS CM et al, 2014). 

Note-se que a interpretação acerca das causas apresenta profundas divergências e 
diferenças nos debates e proposições para seu enfrentamento. A seguir destacaremos 
o debate sobre a saúde ambiental ou visão ecossistêmica da saúde como caminho 
reflexivo de um empenho de materialização para além de uma saúde em seu sentido 
restrito. 

4. Visão ecossistêmica da saúde - Saúde como questão 

socioambiental 

A mudança paradigmática do conceito da saúde permitiu ultrapassar seu 
entendimento como ausência de uma enfermidade, assumindo uma ampla dimensão. 
Assim, a saúde deve ser compreendida como expressão das condições de vida da 
população. E por conseguinte, a questão ambiental é um de seus elementos inerentes. 
Nos últimos anos, a relação entre o meio ambiente e bem-estar humano é fomentada 
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sistematicamente pelas abordagens ecossistêmicas de saúde ou também denominada 
como a área da saúde ambiental:  

Nessa concepção, dentre os fatores sociais e ambientais que afetam à saúde, 
podemos encontrar o emprego e a distribuição de renda, as condições de vida 
e de trabalho, a qualidade e a sustentabilidade do ambiente, as redes sociais e 
de suporte social, a maior participação nos processos decisórios locais que 
afetam a saúde, bem como outros que afetam o bem-estar coletivo e pessoal. 
A análise das condições de saúde, bem como o desenvolvimento de programas 
de melhoria de saúde, não podem ser reduzidos somente à análise das doenças 
e à redução de sua incidência. A saúde possui, portanto, além da dimensão 
biomédica, dimensões ética, sociais e culturais irredutíveis [...] (FREITAS; 
PORTO, 2006, p.28-29). 

Devido a tal, corroboramos a saúde ambiental como base no conceito amplo da saúde 
o qual permite a politização da mesma, ao entendê-la como resultado de um conjunto 
multidimensional constitutivo do ser social imbricado na sociabilidade do capital. 

Reiteramos que a relação dos aspectos físicos (a água, o solo, por exemplo) com a 
proliferação de doenças era vista há séculos atrás, aproximadamente a partir do 
século IV a.C. Esta preocupação foi expressa em construções de práticas sanitárias na 
Antiguidade como os aquedutos, banhos públicos e esgotos romanos (GIAFFERIS; 
CORDEIRO, 2002). Já, nos séculos XVIII e XIX, pela consolidação do capitalismo e 
pela efervescência dos processos de industrialização e urbanização na Europa houve a 
associação dos problemas ambientas com a saúde e as condições de vida. Assim, 
influenciados por teorias dos miasmas e para manutenção do capital, a ação estatal 
voltava-se na vigilância, controle da classe proletária e condições sanitárias para tal 
grupo com a finalidade de reprodução da força de trabalho (GOMEZ; MINAYO, 2006). 

Se, por um lado, no final do XIX até a metade do século XX, teve-se o fortalecimento 
da biologização do processo saúde-doença em detrimento da medicina social ao 
apartar a dimensão social e ambiental da saúde. Por outro, dadas as conseqüências 
dos descuidos com o ecossistema cada vez mais alarmante, no período da segunda 
guerra mundial, observou-se que a resistência dos movimentos ambientalista ganhou 
fôlego e repercutiu na luta pela saúde. Salientamos que após este percurso, a 
correlação da saúde com meio ambiente como área especifica, saúde ambiental, 
ocorre na segunda metade do século XX (RIBEIRO, 2004; GOMEZ; MINAYO, 2006).  

Para validar a associação da questão ambiental com a garantia do direito à saúde, 
realizamos algumas considerações e debates em nível internacional. Destacamos, na 
década de 1970, o Relatório Lalonde - Uma Nova Perspectiva na Saúde dos 
Canadenses (1974) o qual segue a prerrogativa de incentivos para a superação de 
uma orientação focalizada na situação doença. Lalonde sistematizou o campo de 
saúde em quatro elementos: biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e 
organização da atenção à saúde (COSTA, 2014; BRASIL, 2002a). 

Neste mesmo decênio, temos a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 
Saúde, conhecida como Conferência de Alma-Ata, a qual foi resultado de um amplo 
debate sobre os fatores determinantes sociais e econômicos da saúde. As discussões 
na conferência sobre a estratégia de atenção primária de saúde com ressalvas 
multisetoriais, com participação comunitária e tecnologia, abrem caminho para o 
debate da saúde ambiental e das cidades saudáveis (COSTA, 2014; BRASIL, 2002a). 

Enfatizamos também a II Conferência Internacional sobre Promoção à Saúde, no ano 
de 1991, a qual deixou explícita a correlação da saúde com meio ambiente, 
apresentando a tríade ambiente/ saúde/ desenvolvimento. Nesta, a melhoria da 
qualidade de vida está relacionada à preservação do meio ambiente. O documento 
aponta o compromisso político com a questão ambiental na saúde, embora, os 
enfoques “partem ainda da capacidade da criatividade individual e grupal [...]” 
(CORREIA; MEDEIROS, 2014, p.119). Sem considerações críticas à lógica do capital 
sobre o processo saúde-doença e sobre a exploração da natureza. 
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Já, no Brasil, a conquista legal da saúde como questão socioambiental foi amparada 
pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), bases organizativas em 
meados de 1970 amadurece e se fortalece nos anos 1980 e avança na formulação da 
concepção da determinação social da saúde, com impacto decisivo para ampliar a 
própria compreensão acerca da saúde ambiental.  Sobretudo, fundamentando 
pesquisas que constataram a relação entre os altos índices de morbidade e 
mortalidade com as péssimas condições de vida, nessa inclusa as condições 
socioambientais insustentáveis, da maioria da população brasileira. (Cf. PAIM, 2007). 

Salientamos que o MRSB foi inspirado na tradição marxista com a preposição de 
unificação de serviços, da participação da população e da ampliação qualitativa dos 
serviços, além de que: “[...] tinha como horizonte a emancipação humana, que só 
seria alcançada com o socialismo.” (BRAVO; MENEZES, 2011, p.22). 

Ponderamos, em um âmbito teórico-político, na contemporaneidade, há, dentro da 
política de saúde, a defesa pelo pluralismo. Todavia, sem a garantia da teoria crítica 
como hegemônica pode gerar a tendência do ecletismo. Desta forma, existe a perda 
de categorias analíticas como a totalidade e a contradição. Estas descartadas suscitam 
análises com a “culpabilização” do indivíduo sobre sua condição de saúde (BRAVO; 
MENEZES, 2011).       Entendimentos coerentes com a apreensão acrítica da crise 
ambiental e suas estratégias de enfrentamento. 

Neste cenário de rebatimentos negativos a herança do MRSB, trazemos como exemplo 
o conceito da determinação social da saúde, já discutido nessa reflexão em sua 
radicalização crítica. Bravo e Menezes (2011) destacam que há uma pacificação deste 
conceito ao reduzi-lo a fatores sociais, ambientais e biológicos de forma desconecta a 
sociabilidade burguesa cujo fundamento se encontra na subsunção do trabalho pelo 
capital. 

E nessa refração de um rico acúmulo crítico ameaçado por “ondas” conservadoras, a 
política de saúde vem sendo formulada pelo privilégio de procedimentos 
especializados e de alto custo em detrimento à atenção básica, pela precarização das 
relações e condições de trabalho e dos serviços de saúde. Ademais, pela falta de 
viabilização da seguridade social e pela lógica do capital financeiro nos serviços de 
saúde (BRAVO; MENEZES, 2011). 

Por isso, a necessidade de uma resistência e de um movimento contra-hegemônico da 
saúde para a busca de consolidar o Projeto da Reforma Sanitária atacado pela 
materialização, em revelia legal, de um modelo patrimonialista, mercadológico, 
hospitalcêntrico e biomédico. E nessa análise, tomamos a saúde ambiental como 
estratégia ao reforçar a apreensão da saúde em perspectiva crítica a esse cenário 
adverso de banalização da vida social. 

Assim, a saúde ambiental buscar apreender as múltiplas determinações como a do 
meio ambiente via política pública de saúde, mas buscando extrapolar a saúde como 
setor. E por tal impõe o seu caráter intersetorial: 

[...] parte do pressuposto de que a efetivação do direito à saúde requer do 
Estado brasileiro, no caso da política de saúde, através do SUS, desenvolva a 
capacidade de realizar a articulação e a interface entre as políticas econômicas 
e sociais [...](COSTA, 2014, P.173). 

Com isso, a política de saúde- e dentro dela a visão ecossistêmica- apresenta como 
imperativo para sua real efetividade um engajamento para condições de vida mais 
dignas da população. Compartilhamos com a defesa de Costa (2014) de que a 
intersetoriedade é uma estratégia para a melhora dos níveis de saúde da população, 
entretanto, a mesma é incapaz de erradicar as desigualdades sociais. É preciso ir para 
além de um horizonte de interação e articulação das políticas econômicas e sociais. 

Em princípio, a visão ecossistêmica da saúde como uma estratégia intersetorial é 
captada nesta reflexão a partir de um acúmulo teórico do debate crítico da saúde. E 
buscamos explicitar com a crise e a restauração do capital impõe à barbárie, razão 
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pela qual também se explicita a prova histórica da veracidade do ideário do MRSB: é 
preciso mudar a organização social de produção para defender o direito à saúde.  

Corroboramos em premissas teóricas-políticas capazes de demonstrar a 
incompatibilidade de um compromisso social na lógica do capital. Nesse cenário de 
destituição de direitos, em uma leitura crítica da realidade, destacamos a luta pelo 
direito a saúde como convergente a defesa pela radicalização da democracia nos 
termos de socialização da riqueza produzida. 

5. Conclusão 

A exploração da natureza pelo capital integra a crise ambiental e impõe um 
deterioramento civilizatório. A (in)sustentabilidade do capital impacta na 
determinação de condições depreciadas de saúde para a classe trabalhadora e por tal, 
na garantia do direito à saúde.  

Nessa reflexão, a visão ecossistêmica da saúde é compreendida como análise que 
reúne capacidade de demonstrar e problematizar o esgotamento teórico-metodológico 
de uma perspectiva individualista –curativa.  Mas que ainda é hegemônico no 
cotidiano institucional e se reproduz à revelia do aporte jurídico legal que fundamenta 
a saúde coletiva no Brasil pós CF de 1988.  

Por isso, ao longo da análise realizamos o resgate da produção social em saúde e o 
modelo capitalista como central na determinação de condições de saúde -em voga o 
crescimento de catástrofes ambientais e de endemias - para colocar em xeque o 
suposto caráter progressista do capital. 

Em suma: concluímos a importância do fortalecimento da saúde ambiental na 
perspectiva da teoria social crítica e da determinação social da saúde, por captar esse 
cenário de barbárie socioambiental incorporando a politização da saúde no sentido de 
vincular o Projeto da Reforma Sanitária à luta anticapitalista. E, portanto, por uma 
luta por uma sociedade justa e igualitária onde as relações de trabalho e as relações 
entre indivíduo e natureza sejam voltadas para responder necessidades humanas.  
Almejamos renovar o pacto harmônico do indivíduo como integrante da natureza em 
suas formas de apreender a garantia do direito a saúde. E por tal, é elementar como o 
horizonte a superação da sociedade capitalista e a construção de uma nova ordem 
radicalmente e concretamente fundada na igualdade, sem classes sociais, sem 
dominação. 
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Resumo. Catadores de lixo são agentes invisíveis no cenário brasileiro. O trabalho 

destes “agentes ambientais” contribui para a redução da quantidade de materiais 

descartados em lixões e/ou aterros sanitários, possibilitando sua reciclagem e 

reutilização para produção de diversos materiais. Em sua atividade de coleta, os 

catadores estão expostos a diversos perigos e riscos como: cortes, queimaduras e 

contaminação com materiais nocivos. A identificação das condições socioambientais 

pode contribuir para melhorias em políticas públicas. Este paper apresenta o 

diagnóstico socioambiental da Cooperativa de Catadores Mofarrej em São Paulo, em 

parceria com o Centro Universitário Senac e a Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental (ABES), construído após visitas in loco, com observação do 

processo de trabalho; aplicação de questionários aos cooperados e moradores; 

levantamento e análise de dados, culminando na avaliação das condições de vida e 

trabalho dos cooperados. Verificou-se que a operação destes profissionais carece de 

apoio, regulamentação e informação sobre os riscos inerentes à atividade. 

Palavras-chave: catadores, cooperativas de catadores, resíduos, lixo, reciclagem, 

Cooperativa Mofarrej, diagnóstico socioambiental. 

Abstract. Garbage collectors are invisible agents in brazilian scenario. The Works of 

these “environmental agents” contribute to reducing the amount of material discarded 

in landfills and/or waste landfills, enabling its recycling and reuse for production of 

various materials. In his activity of collection, the garbage collectors are exposed to 

various hazards and risks such as cuts, burns and contamination by harmful materials. 

Identify the environmental conditions can contribute to improvements in public 

policies. This paper presents the environmental diagnosis of Cooperative Collectors 

Mofarrej in Sao Paulo, in partnership with Centro Universitário Senac and the 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), built after site 

visits, observing the work process; questionnaires to cooperative members and 

residents; survey and data analysis, culminating in the evaluation of the conditions of 

life and work of the cooperative members. It was found that the operation of these 

professionals requires support, regulations and information about the risks inherent in 

the activity. 

Keywords: Garbage collectors, recycling cooperatives, waste, trash, recycling, 

Mofarrej Cooperative, socioenvironmental diagnosis. 
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1. Introdução 

Na cidade de São Paulo gera-se, diariamente, cerca de 12 mil toneladas de resíduos 

(IBGE, 2014). Neste cenário, os catadores de lixo apresentam-se como importantes 

agentes no gerenciamento de resíduos sólidos. Entretanto, pouco se sabe sobre a 

atividade de catador. Para compreender a realidade destes agentes ambientais, 

especialmente na cidade de São Paulo, foi escolhida, uma cooperativa localizada na 

zona sul. Foi realizado um diagnóstico socioambiental sobre suas condições de trabalho, 

bem como suas formas de atuação, problemas e dificuldades. O diagnóstico 

socioambiental consiste na compreensão da realidade de condições de vida e trabalho 

da cooperativa. Os resultados do estudo foram objetos de apresentação e debate com 

as cooperativas de catadores. Contou-se, para esse estudo, com a colaboração da 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária ABES – Regional São Paulo, representada 

pela Eng. Delaine Romano e da Rede Cata Sampa. Trata este paper de apresentar os 

dados de estudo sobre as condições socioambientais dos catadores da Cooperativa 

Mofarrej.  

2. Política de resíduos e cooperativa de catadores 

A preocupação com os problemas ambientais e, sobretudo, com os recursos naturais 

finitos, tornou-se relevante para a sociedade nos últimos anos. Isto posto, os resíduos 

sólidos constituíram-se em objetos de atenção diante de seu considerável aumento, em 

especial, nas grandes cidades. Em média, o brasileiro produz diariamente 1,062 quilo 

de resíduo sólido. Somente em 2014, os resíduos sólidos representaram cerca de 78,6 

milhões de toneladas, com aumento de cerca de 3% em relação ao ano anterior 

(ABRELPE, 2014). Em São Paulo, cuja população é de cerca de 12 milhões de habitantes 

(IBGE, 2010), há geração de aproximadamente 12 mil toneladas diárias de resíduos, 

sendo que 75% são domiciliares, cujo descarte final é realizado em aterros e lixões, em 

sua maioria. 

O aumento da geração de resíduos resulta do atual modelo de produção e consumo em 

massa, estimulado, em boa parte, pelo marketing e meios de comunicação de massa. 

Esse consumo é também impulsionando por uma ideia difundida sobre a necessidade 

de consumo, tornando-se um modo de vida, de maneira desenfreada. Esse contexto 

influencia a extração crescente de recursos naturais para suprir as demandas produtivas 

(BAUMAN, 2005). Esse modelo de consumo excessivo que fragiliza o desenvolvimento 

de longa duração evidencia a necessidade de refletir sobre o processo de produção.  

Neste cenário, estabelece-se um desafio no gerenciamento dos resíduos, visto que um 

dos seus principais objetivos é a minimização de impactos negativos para a vida urbana. 

No Brasil, isso tem se refletido no estabelecimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), editada pela Lei nº 12.305 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 

23 de agosto de 2010. A legislação estabelece a responsabilidade compartilhada no 

gerenciamento dos resíduos sólidos, entre governo, empresas, agentes envolvidos no 

processo produtivo e comercialização, corresponsáveis pela destinação dos rejeitos, 

bem como à sociedade.  Além disso, considerando a finitude dos recursos naturais, o 

uso de fontes alternativas e renováveis nos processos produtivos, bem como utilização 

de tecnologia de reciclagem de produtos, devem ser priorizados. 

No Estado de São Paulo, a Política Estadual de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei 

Estadual nº 12.300/06, cujo princípio básico é a realização da gestão total dos resíduos 

sólidos do Estado, controlando, protegendo e recuperando a qualidade do meio 

ambiente.  

Um dos pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, é o reconhecimento e 

seleção dos resíduos para melhor destinação. A reciclagem está, assim, posta como 

uma das possibilidades de redução do desperdício de recursos naturais, com o 

aproveitamento de algumas matérias-primas e redução do volume de rejeitos. Por se 

tratar de diretrizes inovadoras, há possibilidades de melhoria para que sua efetividade 
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seja garantida. Para tanto, a coleta seletiva de resíduos é uma das ações desse processo 

de gerenciamento. A lei Estadual também inclui objetivos que devem ser fiscalizados 

pelo poder público juntamente com a iniciativa privada e discorre sobre a promoção e 

inclusão social dos catadores, nos serviços de coleta seletiva.  

Além disso, a PNRS abre possibilidade de discussão a respeito de práticas assertivas em 

cooperativas, considerando a higiene e saúde e segurança no ambiente de trabalho. A 

partir do momento em que a lei trata sobre a formalização de cooperativas, é 

fundamental que as condições de trabalho sejam adequadas às atividades realizadas, 

para que a saúde e segurança dos catadores não sejam comprometidas com a atividade. 

Na ponta desse processo de consumo e geração de resíduos, estão os catadores. E, por 

isso, tornam-se agentes importantes no processo de gerenciamento de resíduos sólidos, 

contribuindo para que os materiais recicláveis sejam selecionados e encaminhados à 

reciclagem, auxiliando nos objetivos propostos no plano de logística reversa de 

embalagens. 

Estes agentes ambientais (LAYARGUES, 2002), são trabalhadores que atuam, de certa 

maneira, como "operários terceirizados" da indústria da reciclagem. Contudo, estão 

desprovidos de qualquer direito trabalhista ou outros que configurem o exercício da 

cidadania (LAYARGUES, 2002; BOSI, 2008).  

De acordo com dados estatísticos, no Brasil, até o ano de 2012, haviam cerca de 600 

mil catadores, dos quais, aproximadamente 60 mil estariam efetivamente estabelecidos 

em cooperativas, sendo responsáveis pela separação de 18% de resíduos para a 

reciclagem (CEMPRE, 2014).  

Muitos catadores vivem unicamente da renda gerada nesta atividade, cumprem uma 

carga horária diária excessiva de trabalho e estão suscetíveis a perigos, como: 

exposição à radiação solar, à chuva, risco de atropelamentos, cortes, contato com 

materiais diversos, gases e fumaças provenientes dos resíduos sólidos, levantamento 

excessivo peso, dentre outros (OLIVEIRA, 2011). 

Há catadores que se organizam em cooperativas e os que atuam de forma 

independente. As cooperativas, enquanto associações autônomas, organizam-se por 

meio da união voluntária de trabalhadores para a realização de atividades econômicas, 

sociais e culturais, por intermédio de empresas de domínio coletivo. 

As cooperativas de catadores objetivam a destinação adequada dos resíduos recicláveis, 

a contribuição para a preservação do meio ambiente, geração de trabalho, renda e 

tentativa de oferecer melhores condições de vida à uma parcela da população excluída.  

Não há estatísticas oficiais a respeito da quantidade de cooperativas no país. Entretanto, 

há levantamentos realizados para fins específicos que apresentam a dimensão de 

expansão desse mercado, e, que resultou em relatório do Instituto de Pesquisas 

Econômica Aplicada IPEA, em 2013. Por esse relatório, constata-se que, em 2012-2013, 

haviam 1.175 cooperativas e ou associações de catadores, disseminadas em 684 

municípios brasileiros, envolvendo cerca de 30.390 trabalhadores. 

Há projetos que contemplam subsídios às cooperativas, visto sua importância, em 

especial, para incorporar a PNRS. O governo brasileiro lançou um programa que prevê 

investimentos de R$ 200 milhões em empreendimentos de catadores de reciclagem, 

objetivando a estruturação e expansão do mercado, denominado Programa Cataforte. 

O projeto prevê, além do apoio econômico, ações de assistência técnica, de capacitação, 

elaboração de planos de negócios, entre outros. Há possibilidades de acesso a capital 

de giro, disponibilizado pelo Banco do Brasil, acesso ao BNDES, ao Microcrédito 

Produtivo Orientado (MPO), Programa Minha casa Minha Vida e Fundo de 

Desenvolvimento Estudantil (FIES). O projeto prevê o atendimento de 35 redes, 250 

empreendimentos solidários e mais de 10 mil catadores (CATAFORTE, 2013). 
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No Quadro 1 apresentam-se algumas ações que ocorreram no Programa Cataforte, 

incluindo a atividade, metodologia e resultados obtidos: 

Quadro 1: Resultados obtidos no Programa Cataforte.

 

Fonte:Fundação Banco do Brasil, s.d.  

De acordo com os dados apresentados, é possível verificar que diversas cooperativas 

foram assistidas pelo programa, o que fortaleceu tanto o cooperativismo quanto a 

qualidade de vida, higiene e saúde dos cooperados. 

Em resumo, a figura 1 apresenta o fluxograma da cadeia de valor da reciclagem:  
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Figura 1: Fluxo da cadeia de valor da reciclagem. 

 

Fonte: IPEA (2013). 

Por meio da análise da imagem é possível identificar que, quando um catador isolado 

integra o processo, há poucas fontes de entrada para o trabalho. Em contrapartida, 

associando-se à uma cooperativa, o trabalhador amplia as alternativas de recebimento 

do material, o que poderá impactar diretamente no retorno financeiro que obterá.  

3. Metodologia  

Para realizar o diagnóstico e avaliar as condições socioambientais da Cooperativa 

Mofarrej, foram efetuadas visitas técnicas bem como entrevistas com catadores e 

população do entorno, por meio de questionário. Consideram-se condições 

socioambientais as formas pelas quais determinadas atividades se desenvolvem e como 

os sujeitos envolvidos as percebem e as vivencia. Neste estudo de caso, as condições 

socioambientais foram analisadas sob três perspectivas. A primeira, em relação às 

condições em que trabalham os catadores. A segunda, das condições em que vivem 

esses catadores. E a terceira, das condições e percepção dos moradores a respeito das 

instalações da Cooperativa Mofarrej. Nesse sentido, foram levantadas as formas de 

como os catadores explicam e compreendem o processo de trabalho, as condições em 

que vivem o trabalho e as condições de vida. Foram também levantadas à percepção 

dos moradores em relação à atividade da cooperativa.  

Foi efetuado levantamento, por meio de questionário, a respeito das etapas do processo 

de reciclagem, a qualificação dos catadores e condições em que vivem e trabalham, 
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envolvendo as condições físicas do ambiente. Portanto, foram realizadas 8 (oito) 

atividades, a saber: 

a. Mapeamento da cooperativa e seu entorno para localização e identificação das 

condições socioambientais; 

b. Observação e registro fotográfico do processo de produção da cooperativa e 

proximidades, com elaboração de croqui no software AutoCAD; 

c. Elaboração e aplicação de questionários aos moradores do entorno, a fim de 

identificar os possíveis impactos da cooperativa - totalizaram-se 19 (dezenove) 

entrevistados; 

d. Elaboração e aplicação de questionários aos cooperados. Foram aplicados 6 

(seis) questionários por meio de entrevistas: um com a representante da cooperativa e 

cinco cooperados, representando 50% do total de colaboradores da cooperativa; 

e. Coleta e análise da água em laboratório de química do Centro Universitário 

Senac. A coleta foi efetuada na torneira que é utilizada pelos catadores para cocção; 

f. Organização e sistematização dos dados qualitativos e quantitativos; 

g. Análise dos resultados e elaboração de árvore de problemas; 
h. Elaboração de propostas de melhorias.  

Foram entrevistados 12 (doze) cooperados, seguindo protocolos éticos e explicando-se 

previamente a cada entrevistado, os objetivos e escopo do estudo. 

4. A cooperativa Mofarrej, as condições de trabalho e a percepção 
dos moradores  

A Cooperativa Mofarrej está instalada sob o viaduto na Vila Leopoldina, ao lado do 

Centro de Abastecimento do Estado de São Paulo Ceagesp, localizada na zona sul da 

cidade de São Paulo. Há no bairro cerca de 916 domicílios, entre casas, sobrados e 

edifícios de apartamentos e conjuntos residenciais. Há também prédios de 

estabelecimentos comerciais, notadamente de serviços. 

Pautando-se no roteiro de observação e registros fotográficos realizados no local, foi 

possível diagnosticar a organização de trabalho dos 12 cooperados que atuam na 

Cooperativa Mofarrej, bem como seus aspectos socioambientais. A metodologia de 

trabalho foi estruturada pelos próprios catadores, com orientação da Rede de Apoio 

Cata Sampa e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. 

O processo de trabalho do catador inicia-se com a chegada dos materiais que são 

despejados pelos caminhões do Serviço Municipal de Coleta de Lixo. Os materiais são 

dispostos no galpão, próximo à entrada da cooperativa, conforme figuras 2, 3 e 4 

abaixo. 
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Figuras 2 e 3 – Disposição dos materiais de lixo quando chegam na cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: Autoras (2013).                                                   Fonte: Autoras (2013). 

 

 

Figura 4 - Disposição dos materiais e o local de trabalho. 

 
 

Fonte: Autoras (2013). 

De acordo com o registro fotográfico e constatação in loco pelo grupo, em visita técnica 

ocorrida em 07/10/2013, os materiais chegam em fardos, caixas ou, mesmo, soltos. Os 

catadores dispõem os materiais sobre as esteiras. Inicia-se o processo de seleção e 

separação dos materiais, de acordo com sua composição. Os materiais são classificados 

em 8 (oito) tipos: plásticos duros brancos (como os de isopor); plásticos duros coloridos 

(como as garrafas pet e sacos plásticos); papéis e jornais; papelões; latarias (como os 

de refrigerantes e cervejas); tecidos; borrachas e vidros em geral.  

Uma vez selecionados, os materiais são envelopados conforme sua classificação, em 

fardos ou grandes sacos plásticos. Em seguida, são dispostos em outro espaço do 

galpão. A próxima etapa é a prensagem e compactação dos fardos. Após isso, os 

materiais são pesados e disponibilizados para serem destinados à venda, como se 

verifica na figura 5. 

 

 

 

 

 



 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 11 nº 1 – junho de 2016 

 
149 

 

Figura 5 – Disposição dos fardos dos materiais selecionados. 

 
 

Fonte: Autoras (2013). 
 

Há diversos riscos e perigos inerentes às etapas acima descritas, identificadas em 

registros fotográficos, que podem interferir na saúde e segurança dos catadores, tais 

como, a obstrução da passagem em função da disponibilização do material nos 

corredores, desde a etapa de recepção à triagem e restrição às áreas com segurança, 

em caso de incidentes. Foi verificado que a instalação elétrica do galpão é precária. A 

iluminação nem sempre possibilita um trabalho de identificação dos materiais. Esta 

situação pode contribuir para ocorrências de cortes, notadamente quando há materiais 

perfuro cortantes e de contaminação com materiais que possuam agentes infecciosos, 

nem sempre facilmente identificáveis. A ventilação natural tem limitações, uma vez que 

são instalações adaptadas. O material disponível para venda é disposto no chão da 

cooperativa, próximo às instalações da fiação elétrica e à saída de emergência. Se 

tratando de material inflamável, torna-se um perigo perceptível. Não há rota de fuga 

ou extintores e os cooperados não possuem treinamento para situações de incêndio.   

Além disso, há riscos de contaminação dos alimentos. A cozinha está situada próxima 

aos locais de trabalho tal como dos materiais em seleção, o que potencializa a 

contribuição para difusão e proliferação de bactérias e outros agentes. Os utensílios de 

cozinha como panelas, pratos e talheres, ficam expostos sobre a pia e mesa (de acordo 

com a figura 6). As panelas, em sua maioria, não possuem tampas. O recipiente de lixo 

da cozinha não é tapado e a limpeza do local é realizada semanalmente, o que pode 

maximizar as chances de exposição a vetores e contribuir para riscos à saúde. 

Figura 6 – Vista da cozinha  

 
 

Fonte: Autoras (2013). 
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A água que é consumida e utilizada para cocção provém da torneira da cozinha, visto 

que não há filtro no local. Para analisar a qualidade da água utilizada para fins 

alimentícios, foram realizados testes de potabilidade em laboratório do Centro 
Universitário Senac, cujos resultados podem ser verificados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Padrão Microbiológico de Potabilidade da Água para Consumo Humano. 

Parâmetro Unidade 
Portaria MS nº 2.914/2011  

(VMP - Valor Máximo Permitido) 

Resultado 

da amostra 

Coliformes fecais NMP/100 mL Ausência Ausência 

Nitrito (NO2-) mg/L 1 0,05 

Nitrato (NO3-) mg/L 10 6,77 

pH ------ Entre 6,00 e 9,5 5,8 

Cor aparente UC 15 5 

Turbidez NTU 5 0,02 

 
Fonte: Autoras. 

 

Os resultados das análises mostram que a água consumida pelos catadores se enquadra 

nos parâmetros estabelecidos pela legislação. Não foi encontrada presença de 

coliformes fecais. O pH está ligeiramente abaixo dos padrões, o que pode ser decorrente 

da calibração do equipamento utilizado e/ou de alteração pontual na qualidade da água. 

Para sanar eventuais dúvidas quanto à adequação deste parâmetro, sugere-se a 

repetição da análise, com o auxílio de laboratórios capacitados e credenciados para esta 

atividade.  

No que tange ao perfil da população que atua como catador, verificou-se que a maioria 

dos catadores da Cooperativa Mofarrej possui cerca de quatro anos de escolarização. 

Ou seja, a maioria não concluiu o ensino fundamental, cerca de 60%. Mas há cerca de 

20% de pessoal com ensino médio completo, conforme figura 7. 

Figura 7 – Escolaridade dos cooperados. 

 
Fonte: Autoras, 2013. 

 

Em relação às condições de vida, a maioria dos catadores reside em locais distantes e 

em condições precárias. São instalações que não dispõem de serviços de saneamento 

básico (60%) (figura 8). As moradias irregulares não possuem água encanada e luz 

elétrica (considerou-se como moradia irregular, quando a casa não tem documentação 

legalizada e ou registrada em órgãos da Prefeitura, quando a construção está em área 

de risco e, a área de moradia não tem licenciamento). Cerca de 20% mora em casa 

própria e 20% em casa alugada. Parte destes trabalhadores declarou que reside nas 

imediações da cooperativa, cerca de (31%), o que facilita o deslocamento. 
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Figura 8 – Condições de moradia. 

 
 

Fonte: Autoras (2013). 
 

Quanto ao trabalho, há certo consenso de é possível obter uma renda mínima e 

condições de sobrevivência, considerando a qualificação e perspectivas destes 

profissionais. Os cooperados consideram que o bom ambiente e o trabalho em equipe, 

são pontos importantes da atividade na cooperativa Mofarrej, de acordo com os dados 

da figura 9.  

 

Figura 9 – Pontos positivos em trabalhar na Mofarrej. 

 
Fonte: Autoras (2013). 

 

A maioria considera positiva as atividades deste trabalho. Dos entrevistados, cerca de 

31% considera que o clima organizacional importante, 15% gosta da atividade que 

desenvolve, 15% considera que a organização da atividade é um fator favorável e 8% 

destaca a questão do aprendizado que há com o conjunto da atividade. Do conjunto, 

23% destaca o fato da oportunidade dessa atividade ser próximo de sua residência. E, 

portanto, nenhum deles considera a possibilidade de buscar novas alternativas de 

emprego no mercado de trabalho. 

Em relação aos pontos negativos expostos pelos catadores, a maioria referiu-se às 

condições físicas da cooperativa. Há limitação de espaço, restrita ventilação, teto baixo, 

o que compromete as atividades (figura 10).  
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Figura 10 – Pontos negativos em trabalhar na Mofarrej. 

 
 

Fonte: Autoras (2013). 
 

Contudo, quando questionados sobre pontos de melhoria, os entrevistados não se 

manifestaram. 

Em relação aos moradores do entorno, verifica-se que há uma percepção positiva da 

cooperativa no local. Os principais pontos identificados após a instalação da cooperativa 

na região são: limpeza e organização do local, redução de lixos nas ruas, dentre outros 

(figura 11). 

 

Figura 11 – Principais pontos positivos indicados pelos moradores sobre as atividades da 
cooperativa.  

 
Fonte: Autoras (2013). 

 

Dentre os moradores entrevistados, cerca de 71% consideram que a instalação da 

cooperativa no local tem resultados positivos. Destes, 25% afirmam que a limpeza do 

bairro tornou-se mais efetiva após o início das atividades da cooperativa; 19% 

consideram que a região está mais organizada e 16% observam que a região está com 

menos lixo disposto nas ruas, 12% consideram que, com a retirada dos materiais 

recicláveis pela cooperativa, a possibilidade de enchentes na localidade reduziu e 4% 

destacam o fato de ter menos ratos e baratas no local. Além disso, 6% ressaltam que 

houve maior conscientização da população local sobre reciclagem do lixo e 12% 

destacam a importância do lixo ser reciclado. Estes pontos considerados importantes 

que, de acordo com os moradores, contribuem para a qualidade de vida do bairro. 

Contudo, alguns pontos negativos foram citados. Cerca de 32% dos moradores 

entrevistados consideram que houve um aumento na circulação de drogas e bebidas, o 

que pode estar relacionado com as atividades da cooperativa.   
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Figura 12 – Principais pontos negativos indicados sobre as atividades da cooperativa: 

 
Fonte: Autoras, 2013. 

 

De acordo com os dados apresentados na figura 12, cerca de 16% dos entrevistados 

consideram que essas atividades atrapalham o trânsito, 16% destacam que a presença 

de catadores nos viadutos interfere negativamente (tanto em relação ao trânsito quanto 

no potencial risco de atropelamento),  10% informaram que se sentem inseguros 

com o funcionamento dessas atividades no bairro e cerca de 21% não souberam 

responder.   

Com base nas informações, consolidou-se a árvore de problemas. A técnica consiste na 

sistematização dos dados qualitativos e quantitativos identificados, considerando seu 

contexto atual e possibilitando a identificação da situação-problema, causas, efeitos e 

suas inter-relações.   

A árvore apresentada na figura 13, constitui-se de três principais níveis: o nível central 

(no qual se identifica o problema principal); o nível inferior (em que estão apresentadas 

as causas associadas ao problema identificado); e o nível superior (seus efeitos).  
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Figura 13 – Diagnóstico socioambiental da cooperativa Mofarrej 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Autoras, 2013. 
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Partindo das premissas e análise da sistematização da situação-problema, foram 

identificados quatro “nós críticos”. Esses nós foram evidenciados para serem objetos de 

discussão como pontos de melhoria, a saber: 

1. Equipamentos de proteção individual: os cooperados não utilizam EPI’s. Para os 

catadores, esses equipamentos não são adequados e sua utilização é incômoda porque 

dificulta na identificação e triagem do material. Além disso, não foram identificadas 

ocorrências de acidentes de trabalho precedentes, o que reforça o possível 

desconhecimento sobre sua eminência, bem como sobre os perigos e riscos a que estão 

expostos. 

2. Higiene na cozinha: identificou-se problemas de higiene, tanto no manuseio dos 

instrumentos de cozinha quanto na cocção dos alimentos. Além disso, verificou-se 

restos de alimentos e resíduos orgânicos que são deixados na cozinha. Isso pode 

favorecer o aparecimento de animais sinantrópicos, como ratos e baratas e, 

consequentemente, contribuir para a contaminação do local. 

3. Risco de incêndio: constatou-se que a fiação elétrica do local carece de manutenção 

(há fios desencapados, por exemplo); não há extintores disponíveis ou rotas de fuga 

para situações de incêndio.  Além disso, os materiais recicláveis são dispostos 

inadequadamente no chão da cooperativa, rente à fiação elétrica. 

4.Precariedade da infraestrutura da cooperativa: o local de trabalho possui ventilação e 

iluminação precárias. Isso prejudica as condições de trabalho no local. 

Estes foram os pontos mais relevantes que carecem de ações corretivas que, se 

implantadas, contribuirão para as condições socioambientais dos catadores. Ressalta-

se que os nós críticos identificados requerem, ainda, ajustes e adaptação de acordo com 

as especificidades da Mofarrej. 

5. Discussões 

Verificou-se que os catadores da Cooperativa Mofarrej possuem um nível de 

organização que pode ser considerado satisfatório, tanto do processo de trabalho 

quanto de articulação entre catadores e outras cooperativas. No entanto, alguns pontos 

merecem cuidado, notadamente em relação aos perigos e riscos a que estão expostos. 

Nas condições de trabalho dos catadores foram identificados agentes físicos, químicos 

e biológicos que representam perigos e riscos e podem produzir danos à saúde. No 

entanto, isso requer, ainda, estudo específico para avaliar seus reais efeitos. Importante 

ressaltar que os catadores devem ser informados sobre os perigos e riscos, seguindo o 

Decreto – Lei Nº 229 de fevereiro de 1967, que prevê necessidade de instrução sobre 

as formas de precaução, a fim de evitar acidentes do trabalho, intoxicações e doenças 

ocupacionais.  

Constatou-se que os cooperados não possuem seguro saúde, assistência médica ou 

previdência privada. Não há convênio com órgãos da Prefeitura, responsáveis pela 

destinação dos resíduos. Não contam com coberturas da legislação trabalhista. Vivem 

a condição de uma atividade exposta a perigos e riscos.  

Para que os problemas identificados sejam eliminados, faz-se necessária a implantação 

de políticas visando a melhoria da estrutura da cooperativa, bem como das condições 

de trabalho, em conjunto com instrução sobre cuidados com a saúde.  

O consumo está cada vez mais intenso. Muitos materiais são adquiridos sem que haja 

uma análise prévia da real necessidade de sua obtenção, utilidade e aplicabilidade. 

Neste contexto e de maneira generalizada, muitas pessoas preocupam-se com o “ter” 

em decorrência do “ser”. Há um grande incentivo e reforço da mídia para as compras, 

o que culmina na geração de diversos resíduos que precisam ser descartados 

corretamente.  
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Isto posto, uma das ações mais efetivas para a minimização dos resíduos é a abordagem 

de conscientização quanto a necessidade de obtenção do novo produto, bem como o 

estímulo para aquisição de materiais mais resistentes, cujo ciclo de vida seja o maior 

possível. 

Após a etapa de conscientização, os resíduos sólidos gerados, carecem de destinação 

conveniente, tendo em vista a possibilidade de seu reaproveitamento na cadeia 

produtiva, podendo servir como matéria prima para a confecção de um novo material 

ou subproduto. 

5.1. Proposições de Melhoria 

Algumas sugestões viáveis de melhoria foram elaboradas para implantação. Para 

fortalecer as ações junto à cooperativa, sugere-se o envolvimento da ABES – Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental: 

1. Equipamentos de proteção individual: 

 Realizar palestras visando a orientação e conscientização sobre os possíveis 

riscos inerentes a não utilização de EPI’s (tais como o contato direto com objetos 

perfuro cortantes, como seringas, cacos de vidros e afins);  

 Disponibilizar EPI's para os cooperados. 

2. Higiene na cozinha: 

 Disponibilizar cestos de lixo com tampa, específicos para a destinação de 

resíduos orgânicos, o que minimiza e/ou impede o acesso de animais 

sinantrópicos;  

 Utilizar luvas, tocas e aventais na cozinha. Isso evita o contato direto dos 

alimentos e, possível contaminação; 

 Organizar guarda dos utensílios da cozinha, tais como panelas, garfos e facas 

em locais fechados, evitando a exposição aos animais sinantrópicos;  

 Programar higiene da cozinha, possibilitando um ambiente menos propício à 

contaminação de alimentos. 

3. Infraestrutura da cooperativa:  

 Estruturar o fluxo de retirada dos materiais triados para evitar que os caminhões 

entrem nas instalações, visando a minimização de fumaça de escapamentos para 

o local de trabalho; 

4. Prevenção de Risco de incêndio: 

 Disponibilizar os materiais inflamáveis em locais específicos, a fim de minimizar 

o risco de incêndio; 

 Estruturar rota de fuga, com espaços para circulação dos cooperados em caso 

de incêndio e disponibilizar extintores em locais estratégicos e de fácil acesso. 

Além dos nós críticos acima identificados, algumas melhorias na cooperativa podem ser 

resolvidas com ações em longo prazo. Priorizou-se a proposta de intervenção para 

pontos críticos que podem ser sanados a curto e médio prazo, pois poderão sem 

implementados sem grandes adaptações, proporcionando o bem-estar dos cooperados 

no ambiente de trabalho.  

Caso as propostas de melhoria indicadas sejam adotadas, sugere-se à cooperativa o 

tratamento dos demais problemas indicados na árvore de problemas. Além disso, 

considerando o pequeno desvio nos resultados obtidos na análise de potabilidade da 

água em relação aos parâmetros legais, sugere-se, que a Mofarrej realize regularmente 

a análise de potabilidade em laboratório especializado.  

Por fim, ressalta-se que a cooperativa está em processo de negociação com os órgãos 

municipais para viabilizar novas instalações, com espaço físico maior. Com isso, alguns 

pontos identificados neste estudo serão solucionados. 
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6. Conclusão 

Aliando o cenário acima aludido, com a preocupação em relação à finitude dos recursos 

naturais, bem como com a quantidade crescente de resíduos gerados, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos foi instituída, estabelecendo a gestão compartilhada dos resíduos, 

em seus diversos níveis de interessados (indústria, comércio, moradores, dentre 

outros), bem como reconhecendo as atividades dos cooperados e catadores neste ciclo 

produtivo. 

Este é um primeiro passo de muitas ações que precisarão ser realizadas, visando a 

inclusão destes agentes socioambientais, fundamentais para contribuir no processo de 

reciclagem, haja visto seu papel intermediador entre o gerador dos resíduos e o 

mercado de reciclagem. 

Os principais pontos que precisam ser abordados são os que poderão contribuir para a 

qualidade de vida e de saúde, bem como a integridade física e mental destes 

trabalhadores. 

Finalmente, os cooperados da cooperativa Mofarrej foram fundamentais para 

compreender o cenário e condições de trabalho em uma organização real, possibilitando 

a comparação de dados secundários e conceituais obtidos na literatura em um estudo 

de caso real, com observações comportamentais e fluxos de trabalho que, como 

qualquer atividade, apresenta possibilidades de melhorias, como o objetivo principal de 

proporcionar as melhores condições trabalhistas e de vida aos agentes ambientais, 

importantes nesse cenário. 
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