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APRESENTAÇÃO 

 

O manejo sustentável dos recursos hídricos é um tema de destaque 

no cenário mundial, devido ao elevado crescimento populacional e 

consequente redução gradativa das fontes de água potável no planeta a 

cada ano. Essa redução não está relacionada às perdas em quantidade desse 

recurso natural, mas sim à alteração da qualidade das fontes de água 

disponíveis para consumo humano. 

A poluição dos cursos d´água, redução de matas ciliares, desperdício 

e mau uso dos recursos hídricos são fatores que alteram a qualidade e a 

distribuição de água para a população. Destarte, além do uso consciente da 

água e da preservação das vegetações ciliares é necessário que se priorize o 

tratamento da água utilizada para abastecimento público, assim como dos 

efluentes domésticos e industriais antes de serem lançados nos corpos 

d´água ou reutilizados.  

O livro “Recursos Hídricos: gestão e sustentabilidade” é constituído 

por 10 capítulos que abordam de forma interdisciplinar a importância da 

preservação da vegetação ciliar, código florestal, drenagem urbana, 

subsídios para gestão do esgoto sanitário em suas diferentes fases, 

qualidade e disponibilidade de recursos hídricos. 

O primeiro capítulo, intitulado “A ideia de proteção de espaços de 

fragilidade ambiental: sua importância para proteção das faixas marginais 

de corpos d´água”, de Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin, apresenta 

um breve histórico da legislação ambiental brasileira com enfoque no código 

florestal e na importância da proteção das áreas de preservação 

permanente que podem subsidiar a elaboração de processos de 

planejamento e gestão sustentável dos recursos hídricos. 

No segundo capítulo, sob denominação de “Planícies de inundação e 

leito maior sazonal: base geomorfológica para análise do código florestal 

brasileiro”, os autores Paulo Cesar Rocha, Rildo Mourão, Antonio Cezar Leal 

e Renata Ribeiro de Araújo relatam o desafio da proteção das planícies de 

inundação diante da alteração do Código Florestal Brasileiro, já que são 
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áreas essenciais para proteção dos recursos hídricos e regulação dos ciclos 

biogeoquímicos. 

A contribuição e a melhoria proporcionada pelos espaços verdes em 

áreas urbanas são apresentadas no capítulo “Infraestrutura verde: a 

multifuncionalidade dos espaços verdes aplicada à drenagem urbana”. 

Nesse terceiro capítulo, as autoras Sandra Medina Benini e Encarnita Salas 

Martin enfocam a utilização dos espaços verdes como solução técnica em 

projetos de intervenção urbanística que visem solucionar problemas 

relacionados às águas pluviais, sistemas de drenagem urbana, além de 

serem importantes na revitalização de áreas degradadas no ambiente 

urbano. 

No quarto, quinto e sexto capítulo, os autores Jorge Akutsu, Cali 

Laguna Achon e Erich Kellner apresentam subsídios para gestão de 

esgotamento sanitário nas fases líquida, gasosa e sólida. Nos capítulos, são 

abordadas as condições e padrões de lançamento de águas receptoras, a 

eficiência dos níveis de tratamento do esgoto sanitário, principais gases 

gerados, métodos de controle e tratamento de emissões gasosas bem como 

o tratamento do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto. 

O sétimo capítulo, intitulado “Avaliação da qualidade das águas do 

Balneário da Amizade: balneabilidade e a carga sólida”, é baseado em um 

estudo de campo com análises laboratoriais para determinação da 

qualidade da água considerando os parâmetros de balneabilidade. As 

autoras do capítulo Isadora Dias Perez, Luiza Helena Vieira Girão e Rosane 

Freire Boina identificaram vários aspectos que podem comprometer a 

qualidade da água como obras civis de urbanização e lançamento irregular 

de esgoto.  

A questão da utilização de sistemas de dessalinização de água em 

regiões com disponibilidade limitada de recursos hídricos de água doce é 

abordada pelos autores Ana Carolina Barbosa Kummer, Giovana Katie 

Wiecheteck e Marcos Rogério Széliga no capítulo “Sistema de alagados 

construídos aplicado ao tratamento e reúso do resíduo concentrado de 

dessalinização”.  Nesse oitavo capítulo, são destacados os impactos 

ambientais decorrentes de sistemas de dessalinização de água e indicada 

uma alternativa viável de tratamento do rejeito salino que permite um 

gerenciamento ambientalmente correto do sistema. 
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No nono capítulo, intitulado “Modelagem aplicada ao cultivo de 

cana-de-açúcar sob déficit hídrico” de Thais Ramos da Silva, Luís Roberto 

Almeida Gabriel Filho, Ricardo de Lima Vasconcelos e Camila Pires Cremasco 

Gabriel, são discutidos as mudanças climáticas e os problemas de déficit 

hídrico no cultivo de cana-de-açúcar. Nesse capítulo também são 

apresentados modelos matemáticos e computacionais aplicados à cultura 

de cana-de-açúcar e os desafios para se fornecer segurança alimentar de 

forma sustentável. 

No décimo e último capítulo, “Vulnerabilidade à contaminação por 

fósforo em bacias hidrográficas com histórico de aplicação de dejetos de 

animais”, os autores Rafael da Rosa Couto, Gustavo Brunetto e Jucinei José 

Comin expõem o papel econômico da utilização de dejetos animais como 

fonte de nutrientes para as culturas agrícolas e a vulnerabilidade de 

contaminação dos recursos hídricos que pode ser avaliada por meio de 

análise de multicritérios e de mapas de vulnerabilidade. 

Portanto, espera-se que o conteúdo e as experiências compartilhadas 

nos capítulos desse livro forneçam aos leitores subsídios teóricos e 

metodológicos que auxiliem futuros projetos de gestão sustentável dos 

recursos hídricos. 

 

Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro 

Tupã/2016 
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Capítulo 1 

 

A IDEIA DE PROTEÇÃO DE ESPAÇOS DE FRAGILIDADE AMBIENTAL: 

SUA IMPORTÂNCIA PARA A PROTEÇÃO DAS FAIXAS MARGINAIS DE 
CORPOS D’ ÁGUA1 

 

 
Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin

2
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão da história da humanidade, para além de ser um 

manancial inesgotável de conhecimentos para as mais diversas áreas do 

saber, de modo especial para as investigações de temáticas atreladas às 

questões ambientais, é inquestionavelmente o ponto de partida. Ela releva 

os diferenciados contextos em que a natureza foi incorporada à vida 

humana.  

Sob essa perspectiva, Mello-Théry (2011) afirma que seu 

reconhecimento, em especial dos elementos naturais, da vegetação nos 

espaços urbanizados, encontra suas origens na aurora do século XX com os 

mais distintos fins, por vezes concebidos com um caráter utilitarista, em 

outros com um caráter romântico, alcançando mais recentemente um 

caráter científico. Sem desconsiderar toda a conflitualidade engendrada ao 

longo desse processo, é inegável sua influência no delineamento de 

configurações espaciais, sobretudo na formação de territórios, notadamente 

a partir de suas potencialidades em diferentes culturas e economias. Sob 

essa perspectiva, governos e sociedades, ainda que tardiamente, 

compreenderam a importância da inserção da questão ambiental para seu 

                                                           
1 Texto extraído da Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU/FAU Mackenzie, 
defendida em 31 de agosto de 2016, sobre orientação da Professora Doutora Angélica A. Tanus 
Benatti Alvim. 
2 Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UPM e Pós-doutoranda em Arquitetura e 
Urbanismo pela FAAC/UNESP - Campus de Bauru.  E-mail: jeanerosin@terra.com.br 
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desenvolvimento e passaram a tratá-las no âmbito das políticas públicas nas 

diversas esferas governamentais (Ibid.). 

No Brasil, a preocupação com as questões ambientais teve início nas 

primeiras décadas do século XIX, no período imperial, quando foram 

encaminhados documentos a D. João VI e D. Pedro II, com a finalidade de 

despertá-los para a problemática ambiental. Esse fato teve sua importância 

à medida que contribuiu para a elaboração das primeiras normas de 

proteção ao meio ambiente, redigidas por naturalistas
3
 vindos ao país, e 

posteriormente complementadas por discípulos da escola francesa, os quais 

expressaram seus valores e conhecimentos ao explicitar, já de início, a 

preocupação com a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, proteção 

de florestas para conservação de mananciais, além da relevância para época 

das questões relativas ao saneamento básico (SANTOS, 2004). Entretanto, 

deve ser ressaltado que neste momento histórico do país, o tratamento 

dado aos problemas relativos à conservação ambiental se atrelava mais à 

visão construída e disseminada pelos naturalistas, que, por sinal, era 

destituída dos compromissos políticos ou de outra natureza que não fosse a 

proteção dos bens ambientais. 

Por outro lado, não é possível não reconhecer a influência imperativa 

da política econômica na edição dos primeiros instrumentos legais voltados 

ao cuidado com as florestas e bens ambientais no Brasil. Desse modo, em 

1867 foi decretada no Brasil, por Dom Pedro II, a primeira legislação 

ambiental dedicada à normatização do uso e ocupação dos espaços no 

entorno dos rios e córregos – a Lei nº 1.507 (apud NUNES, 1976), ao 

estabelecer os espaços a serem protegidos em função das especificidades 

dos corpos d’água e do espaço territorial, conforme se depreende em seu 

art. 39:  

 
Art. 39. Fica reservada para a servidão pública nas margens dos rios 
navegáveis e de que se fazem os navegáveis, fora do alcance das marés, 
salvas as concessões legítimas feitas até a data da publicação da presente 

                                                           
3 Neste período merecem destaque os naturalistas Spix, Martius, Natterer, Mikan, Pohl e 
Loefgren, e o engenheiro André Rebouças, que conforme relatado por Santos (2004), foi um 
dos grandes defensores da ideia de implantação de parques nacionais, o que de certa maneira 
contribuiu para que D. João VI implantasse medidas de reflorestamento ao longo dos cursos 
d’água do maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro, marcando o início de um processo de gestão  
voltada à preservação da qualidade da água. 
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lei, a zona de sete braças contadas do ponto médio das enchentes 
ordinárias para o interior, e o Governo autorizado para concedê-la em 
lotes razoáveis na forma das disposições sobre os terrenos de marinha. 
(Lei nº 1507/1867 apud NUNES, 1976). 

            
Entretanto, somente mais tarde, por volta dos anos de 1930, que se 

iniciam os primeiros trabalhos de planejamento voltados aos cuidados com 

os recursos hídricos e gestão de bacias hidrográficas (SANTOS, 2004). 

Sob essa perspectiva, em fase posterior nasce o primeiro Código 

Florestal Brasileiro regulamentado pelo Decreto nº 23.793/1934, 

sancionado pelo então Presidente Getúlio Vargas, com o propósito de 

definir limites para ocupação do solo e para o uso dos recursos naturais. A 

partir de uma concepção preservacionista, esse código procurou definir o 

uso da propriedade em função dos aspectos florestais presentes em cada 

território, com o estabelecimento de categorias de florestas protetoras, de 

remanescentes e de rendimento (BORGES, 2008).  

Ao considerar as dinâmicas naturais ao processo de desenvolvimento 

do país, especificamente a sua condição agrária e o nascente processo de 

industrialização induzindo uma urbanização cada vez mais crescente – 

dentre tantas outras adequações normativas e institucionais, foi editada em 

1965 a segunda versão do Código Florestal como tentativa de aperfeiçoar o 

instrumental jurídico proposto pelo Código Florestal de 1934. Entretanto, o 

enfoque dado à figura das florestas protetoras permanece e garante sua 

instituição no Código Florestal de 1965, sendo considerado um instrumento 

inovador para a época ao estabelecer limitações austeras à propriedade 

privada, justamente quando a mesma desfrutava de direitos assegurados 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesse contexto, as imposições estabelecidas para o cuidado com as 

áreas identificadas como florestas de proteção gerava em muitas situações 

o seu descumprimento, acarretando penalidades a seus infratores. Desse 

modo, a legislação não alcançou as finalidades almejadas diante do 

despreparo administrativo e institucional da máquina pública.  

O Código Florestal de 1965 priorizou mecanismos voltados ao 

disciplinamento de atividades florestais “ao declarar as florestas existentes 

no território nacional como bens de interesse comum a toda a população”, 

do mesmo modo que procurou limitar “o uso da propriedade rural por seus 
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proprietários” (BORGES, 2008, p. 2). Para o autor, a instituição das florestas 

como bem de uso comum de todos altera o processo de uso da propriedade 

rural, passando de um regime quase ilimitado para a observância de 

princípios de proteção, além de retirar o encargo do poder público de 

indenizar o proprietário pela necessidade de proteção de determinados 

espaços, os quais foram enquadrados no texto do Código Florestal de 1965 

como Florestas de Preservação Permanente e Reserva Florestal, para as 

quais foram estabelecidas as dimensões das faixas de proteção para a 

Reserva Legal e APPs, o que foi compreendido pelo produtor rural como 

uma limitação ao uso do solo.  

Entretanto, deve ser ressaltado que o tratamento dado a essas áreas 

de fragilidade ambiental, materializadas nas restrições de uso do solo 

impostas pela Lei nº 4.771/1965 e posteriormente por suas alterações, 

acabou inviabilizando economicamente muitas propriedades rurais, uma vez 

que já no Código Florestal de 1934 as dimensões da faixa de proteção foram 

definidas em um percentual que variava entre 20 a 80% de acordo com as 

características da região onde estivesse inserida a propriedade.  

Em âmbito genérico, as faixas protetivas ao longo dos corpos d’água 

deveriam ser preservadas com uma dimensão que oscilava entre 30 a 500 

metros, estipuladas em função da largura do curso d’água, constituindo em 

obrigatoriedade a ser cumprida por todos os proprietários, independente 

das dimensões apresentadas por cada uma, tendo em vista os critérios 

definidos no art. 2º do Código Florestal de 1934, onde as APPs eram 

denominadas como “as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível 

mais alto”, em faixa marginal cuja largura mínima deveria obedecer aos 

seguintes critérios: 

 
 De 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 metros de 

largura; 

 De 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros 
de largura; 

 De 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros 
de largura; 

 De 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 
metros de largura; 

 De 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 
600 metros. (BRASIL, 1934). 
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Em tese, a delimitação desses espaços fundamentou-se na 

importância de manter as condições necessárias para que as funções 
ambientais pudessem ser realizadas. Nesse contexto, vários autores 
dedicados à questão, dentre eles Lindner e Silveira (2003), definiram a 
largura da margem de proteção considerando a distância horizontal 
perpendicular ao curso d’água, ou seja, medida a partir do leito hidrológico 
maior, conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Identificação da largura do leito de um rio e sua respectiva área de  

preservação permanente (APP), segundo o antigo Código Florestal (ACF) 

 

 
Fonte: Elaborada com base nos estudos de Lindner e Silveira (2003). 
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O tratamento especial dado a esses espaços ao restringir a supressão 

da cobertura vegetal ou mata nativa tinha como intenção garantir a 

continuidade do desempenho ambiental de suas funções específicas. 

Entretanto, ao considerar a denominação dada pela redação do Código 

Florestal de 1965, relativa às APPs – “florestas de preservação permanente”, 

acabou gerando uma interpretação dúbia da norma jurídica, permitindo que 

apenas fossem considerados como espaços a serem preservados aqueles 

constituídos por formações vegetais – as típicas florestas, de modo que 

locais onde não houvesse a presença de vegetação estariam isentos do 

cumprimento da norma (BORGES, 2008).  

Frente a essa lacuna, posteriormente percebeu-se a importância da 

adoção de uma terminologia mais explícita, de forma que foi adotada a 

nomenclatura “Área de Preservação Permanente” (APP) nos textos jurídicos 

específicos à matéria, em razão de controvérsias – muitas oriundas de 

interpretações dúbias, em favor de interesses diversos – tais espaços 

tiveram sua denominação modificada.  

Com a finalidade de resolver tais conflitos, surgem as Medidas 

Provisórias. A primeira foi editada em 25 de julho de 1996, posteriormente 

foram reedidatas em outras 66 medidas provisórias. Nesse sentido, Borges 

(2008) argumenta que “por emenda constiucional (EC n° 32), em 2001, as 

MPs que estavam em vigor, obtiveram força de Lei e muitas, até hoje, 

permanecem vigentes”. Dessa forma em 2001, foi editada a Medida 

Provisória MP nº 2.166/1967, legitimando a nomenclatura APP, definindo 

em seu art. 1° as faixas no entorno de corpos d’água com ou sem vegetação, 

as quais passaram a ser reconhecidas como APPs. 

 
Art. 1° [...] área protegida nos termos dos artigos 2° e 3° do Código 
Florestal, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 2001). 

 
Com esse enfoque, a redação da MP nº 2.166/1967, além de facilitar 

a compreensão do tratamento dado à questão das APPs, procurou afastar os 

pontos conflitantes ou que pudessem gerar interpretações incertas 

(BRANDÃO, 2001; BORGES, 2008). Outro aspecto relevante diz respeito ao 
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reconhecimento de suas funções, em que se evidencia a intenção nuclear do 

instrumento jurídico em realizar a preservação de natureza permanente e 

não provisória ou transitória, esteja o espaço revestido ou não por 

cobertura vegetal (MENDONÇA; NAVES, 2006; BORGES, 2008). Para Borges 

(2008), a definição de APP, incorporada de forma imperativa na Medida 

Provisória, demonstra o nível de relevância atribuída a esses espaços pelo 

legislador ao abordar “a proteção do solo, da flora, da fauna, da paisagem, e 

da biodiversidade”, devendo ser tradadas a partir de uma visão integrada 

que possa garantir sua proteção permanente. 

A partir dessa sistematização, compreende-se que o conteúdo 

abarcado pela legislação federal, além de apresentar um caráter universal 

deveria também preocupar-se com as condições de sua exequibilidade nos 

diversos contextos, tendo em vista a ampla diversidade apresentada pela 

geografia do país. Na condição de normas a serem observadas e 

implementadas pelos Estados e Municípios, em acato às determinações 

constitucionais, houve o reconhecimento da necessidade de alterações 

quando essas tiverem o propósito de ampliar as limitações de caráter 

genérico conforme preceitua a legislação federal em adaptações necessárias 

às especificidades de cada região ou localidade (BRASIL, 1988).  

 

2  APP COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

           
Áreas de Preservação Permanente é uma nomenclatura jurídica que 

traz em sua essencialidade a obrigatoriedade em preservar em caráter 

permanente os espaços com atributos ambientais necessários ao equilíbrio 

ecossistêmico, ou seja, a garantia da vida de um dos mais preciosos bens 

ambientais – a água. Para Castro e Costa Neto (2003) essa nomenclatura – 

preservação permanente, ao impor um caráter austero na proteção a tais 

espaços, da maior importância às florestas ciliares
4
 na manutenção do 

                                                           
4 Floresta ciliar. Vários autores adotam outras nomenclaturas, dentre eles Souza Martins (2007) 
aponta outros termos para referenciar as matas ciliares empregadas nas diferentes regiões 
brasileiras, as quais são tratadas por matas ripárias, floresta beiradeira (ribeirinha, ripícola) 
dentre outras denominações. Para Ab  Saber (2000), a mata ciliar, é genérica, porém, não 
técnica, podendo ser empregada ou aplicada em todo o território nacional sem a preocupação 
de haver complicações terminológicos na designação de “vegetações florestais ocorrentes às 
margens de cursos d’água, independentemente de sua área ou região de ocorrência e de sua 
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equilíbrio ambiental, em que a função ambiental alcança as dimensões da 

salubridade dos recursos hídricos, da manutenção e preservação das 

paisagens naturais, em especial na proteção da biodiversidade. 

Com essa finalidade, as APPs instituídas pelo Código Florestal, 

notadamente ao considerar sua relevância para a proteção e manutenção 

dos ecossistemas, foram reconhecidas e definidas pelo Ministério do Meio 

Ambiente como “espaços territoriais legalmente protegidos, 

ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, 

urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa” (BRASIL, 2012) de 

maneira que seus princípios e diretrizes foram irradiados pelas legislações 

estaduais e municipais, tornando-se uma medida fundamental para a 

proteção e manutenção das APPs no meio urbano, tendo em vista a extrema 

importância das funções ambientais desempenhadas pelas margens dos 

cursos d’água.  

A partir desse enfoque, as margens de proteção de rios ou de outras 

configurações de corpos d´água foram tratadas com uma preocupação mais 

acentuada na redação dada ao Código Florestal de 1965, as quais receberam 

uma restrição ainda maior ao limitar em especial o uso da propriedade rural 

(BORGES, 2008).  

Sua relevância torna-se inquestionável, notadamente ao reconhecer 

seu desempenho regulador junto ao regime hídrico, seja na retenção de 

água da chuva, regulação do escoamento superficial, aumento do tempo de 

infiltração de água para reabastecimento do lençol freático, essenciais para 

o aumento da capacidade de recarga dos aquíferos (LIMA; ZAKIA, 2001; 

CALABRIA, 2004; MARTINS, 2005; NEIVA, 2009). Tais funções são ampliadas 

ao estenderem a proteção a habitats em condições ideais à manutenção da 

fauna terrestre e aquática, pois contribuem de forma significativa para a 

conservação da qualidade da água ao se constituir em filtro de substâncias 

que podem atingir os corpos d´água. Com relação a esses aspectos, somam-

se às suas funções a proteção dos solos, a regulação climática, a qualidade 

                                                                                                                             
composição florística”.  Sob esse enfoque, a mata ciliar são as componentes arbóreas presentes 
no entorno de nascentes, corpos d´ água. Cabe ainda uma ressalva quanto ao termo – mata 
ripária, tendo em vista que alguns autores dentre eles Souza (1999) e Hinkel (2003), consideram 
essa terminologia mais apropriada, uma vez que possibilita seu emprego a qualquer vegetação 
existente em margens de corpos d´água, quer sejam naturais ou resultantes de obras feitas 
pelo homem, a exemplo dos canais e reservatórios. 
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do ar, a biodiversidade, a fixação de carbono, além de se configurar como 

um componente essencial para o reequilíbrio do ecossistema urbano 

(BARELLA et al., 2001; MARTINS, 2005; MATTOS, 2006; NEIVA, 2009). 

Nos estudos desenvolvidos por Mello (2005, p. 52), a autora, ao 

discutir a relevância das funções desempenhadas pelas APPs em margens de 

corpos d´água, procurou dar ênfase à sua capacidade em receber e conter 

os sedimentos de toda a bacia hidrográfica, atribuindo à cobertura vegetal e 

ao solo permeável um papel fundamental para atenuar a sedimentação no 

leito, assim como a mitigação dos riscos de assoreamento do curso d’água. 

No âmbito de tais aspectos, as áreas das margens dos cursos d’água 

também contribuem para a retenção das águas na microbacia, pois 

“funcionam como grandes “esponjas” responsáveis pela redução do 

deflúvio”. A preservação de áreas cobertas por vegetação e livres de 

ocupação é de grande importância, pois permite a absorção natural da água, 

à medida que “em períodos de forte descarga hídrica, decorrentes de 

intensa precipitação pluviométrica, a água pode extravasar o canal, 

cobrindo os terrenos do entorno” (MELLO, 2005, p. 52-53).  

Mello (2005, p. 54) ainda salienta que as margens dos cursos d’água 

têm a função de promover a estabilidade de suas bordas, visto que a 

presença de vegetação acaba estruturando, através de suas raízes, as 

barrancas do canal, evitando assim deslizamentos e assoreamento do leito. 

As faixas marginais livres de ocupação também possibilitam o livre 

desenvolvimento de migrações laterais dos canais, bem como a manutenção 

da vegetação ripária se constitui um elemento fundamental para a proteção 

da biodiversidade da fauna e da flora. Quando inseridas no tecido urbano, as 

APPs contribuem de forma significativa para a prevenção de desastres 

decorrentes da impermeabilização do solo e do uso e ocupação 

inadequados de encostas e topos de morros, notadamente por minimizar os 

efeitos decorrentes de enchentes, ou mesmo evitar a ocorrência de 

deslizamentos, assoreamento e poluição dos corpos d´água. A retirada da 

cobertura vegetal e a ocupação das margens de cursos d’água pode 

ocasionar muitos riscos ambientais, sendo apresentado no Quadro 1 uma 

síntese das implicações correlacionadas às principais funções 

desempenhadas nesses ambientes. 
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Quadro 1 – Principais riscos da ocupação e retirada de vegetação das margens de cursos d’água 

 

FUNÇÕES DAS MARGENS RISCOS INDIVIDUAIS RISCOS AMBIENTAIS COLETIVOS 

Receptar e conter os 

sedimentos da bacia 
- 

Assoreamento dos cursos d’água, 

que, em casos extremos, pode 

levar à sua extinção. 

Garantir a flutuação 

natural dos níveis d’água 

Danos a vida humana e ao 

patrimônio construído. 

Desequilíbrio do regime hídrico e 

ecológico, intensificação da 

severidade de eventos de 

inundação e aumento da superfície 

inundada; afeta também regiões a 

montante e à jusante. 

Reter a água na 

microbacia 

Danos a edificações 

construídas sobre solo 

inconsistente. 

Desertificação do manto poroso, 

reduzindo a quantidade de água na 

microbacia. 

Estabilizar as bordas do 

curso d’água 

Danos a edificações e vidas 

humanas construídas nas 

encostas. 

Assoreamento do leito. 

Permitir as migrações 

laterais dos canais 

Danos a edificações e 

benfeitorias localizadas 

nas margens submetidas à 

pressão hídrica. 

Desequilíbrio do regime hídrico, 

podendo intensificar processos de 

inundação. 

Proteger o patrimônio 

genético 
- 

Ruptura de corredores ecológicos; 

desaparecimento de espécies 

animais e vegetais terrestres e 

aquáticas. 

Fonte: Mello (2005, p. 55), adaptado pela autora. 

 

De forma genérica, os cuidados relativos à preservação e 

conservação das faixas de preservação permanente asseguram o equilíbrio 

do ecossistema, principalmente por contribuir na amenização de diversos 

problemas urbanos, como as ilhas de calor e poluição do ar, prevenindo 

desastres naturais, colaborando com a recarga de aquíferos e contribuindo 

para a produção de água em qualidade e quantidade. A presença das faixas 

vegetadas ripárias é incontestavelmente de suma importância por 

ocuparem espaços estratégicos na dinâmica da paisagem fluvial, em especial 

por suas especificidades vinculadas às componentes hidrológicas, 

geomorfológicas e climáticas, que, por sua vez, são essenciais para a 

manutenção da qualidade do solo. Sob tais aspectos, é preciso considerá-las 

como componente fundamental do meio natural, tendo em vista 
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conformarem a matriz da superfície terrestre em que os elementos que 

compõem a biodiversidade geram a vida (ODUM, 1988).  

Em síntese, a preservação e recuperação de matas ciliares implica, 

necessariamente, o emprego de técnicas adequadas às condicionantes do 

solo, para as quais as ações orientadas por processos de planejamento 

sejam incorporadas, desde a implantação de obras concernentes ao sistema 

viário, onde sejam adotados procedimentos técnicos de menor impacto, são 

exemplos de medidas básicas, porém essenciais que podem ser decisivas 

para a manutenção e preservação da qualidade dos recursos hídricos. O que 

não deve ser esquecido é que a rede hidrológica é composta pelas 

nascentes, pequenos, médios e grandes ambientes fluviais, onde todos 

exercem diversas funções e são primordiais para a sobrevivência das 

cidades. Portanto, todo empenho voltado ao reconhecimento da 

importância dos recursos hídricos, assim como das matas ciliares, zonas 

ripárias
5
 para além de demonstrar o cuidado com a preservação desses 

espaços, demonstra a preocupação com a preservação da vida humana. 

 

3 APP DAS NASCENTES E OLHOS D’ÁGUA PERENES 

 

As nascentes são definidas por Calheiros et al. (2004, p. 13) como o 

afloramento do lençol freático que dá origem a uma represa ou cursos 

d’água, sendo essenciais para aquelas que fornecem água de boa qualidade, 

abundante e contínua e que apresentam distribuição por gravidade sem 

gastos energéticos. 

Calheiros et al. (2004, p. 15) complementam afirmando que 
 

                                                           
5 Zonas ripárias – A zona ripária é conceituada por Kobiyama (2003), a partir de um espaço 
tridimensional composto por vegetação, corpo d´água e solo, onde sua dimensão se estende 
em linha horizontal até o plano de inundação, e em linha vertical do nível do curso d´água ao 
ponto mais alto do dossel da massa arbórea. Desse modo, a zona ripária não é somente o 
espaço delimitado pela dimensão da faixa de proteção – denominada legalmente por APP, mas 
sim todo um ambiente fluvial, o qual recebe a denominação de ecossistema ripário. É 
importante, ainda salientar que durante o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica foi 
possível observar entre os vários autores dedicados a esse tema, muitas são as terminologias 
empregadas com o mesmo sentido ao tratar do conceito a essa temática (mata ripária, 
vegetação ripária, faixa ripária). Assim, para esta pesquisa será utilizada a terminologia ZR – 
zona ripária, que apresentou um conteúdo mais abrangente e didático, considerando que é o 
mais aplicado pelos autores consultados. 
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[...] as nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno ou 
ainda no nível de base representado pelo curso d’água local; podem ser 
perenes (de fluxo contínuo), temporárias (de fluxo apenas na estação 
chuvosa) e efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por 
apenas alguns dias ou horas). 

 
 

A Figura 2 apresenta um esquema representativo de nascentes e o 

ciclo hidrológico. 

 
Figura 2 – Esquema representativo de nascentes 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos estudos de Calheiros et al. (2004, p. 15) 

 

As APPs no entorno de nascentes apresentam importante valor 

ambiental à medida que se encontram nas cabeceiras das bacias 

hidrográficas, sendo asseguradas por regime jurídico com a finalidade de 

preservar as funções ambientais, as quais são essenciais para a garantia da 

qualidade e da quantidade de produção de água, pois o uso inadequado das 

bacias pode reduzir o número de nascentes e, consequentemente, diminuir 

a vazão dos rios (BORGES, 2008, p. 77).  
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Figura 3 – APP no entorno de nascentes e olhos d’água perenes 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Para efeito da aplicação desta legislação, considera-se a nascente ou 

olho d’água todo “local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma 

intermitente, a água subterrânea” (CONAMA, 2002). O art. 4º do Novo 

Código Florestal (Lei n° 12.651/2012) também determina que a faixa de 

proteção para nascentes e olhos d’água perenes deve apresentar um raio de 

50 m, em qualquer que seja sua situação topográfica. De certo modo, ao 

longo dos anos foram realizadas alterações nos parâmetros relativos às APPs 

inseridas em nascentes, ou olhos d’água estabelecidos pelo Código Florestal, 

os quais foram sistematizados no Quadro 2 a seguir. 

 
Quadro 2 – Alterações dos limites das APPs de nascentes de acordo com as  

alterações das legislações 
 

APP 

LARGURA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (em metros) 

Entre 15/09/65* e 
20/01/86** 

Entre 20/01/86** e 
18/07/89***  

(permanente ou 
temporária, 

incluindo os olhos 
d’água) 

De 18/07/89*** a 
26/05/12**** 

(ainda que 
intermitente e nos 
chamados “olhos 

d’água”) 

De 26/05/12**** 
em diante 

(nascente e olhos 
d’água perenes) 

Nascente 
Sem 

delimitação 
50 50 50 

*Data da publicação da Lei Federal nº 4.771/1965. 
**Data da publicação da Resolução Conama nº 4/1985. 
***Data da publicação da Lei nº 7.803/1989. 
****Data da publicação da Lei Federal nº 12.651/2012.  
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4 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS APPs A PARTIR DA CF/1988 

NO ÂMBITO DE SUAS FUNÇÕES MÚLTIPLAS  

 

A legislação ambiental existente no Brasil anterior à promulgação da 

Constituição Federal de 1988 possuía um quadro composto por importantes 

diplomas legais, a exemplo da Lei nº 4.771/1965 – antigo Código Florestal; 

da Lei nº 6.938/1981, a qual regulamentou a Política Nacional de Meio 

Ambiente; a Lei nº 7.347/1985, da Ação Civil Pública com mecanismos de 

defesa do meio ambiente, ainda que para alguns autores a proteção 

ambiental tenha ocorrido de forma tímida, progressiva e fragmentada, não 

deixa de revelar uma preocupação com a questão ambiental. 

A existência desse aparato jurídico garantiu ao país uma imagem 

positiva frente as questões ambientais, tendo em vista que possuía uma das 

legislações mais avançadas no plano internacional, muito embora os 

cenários de nossas florestas apresentem uma situação muito diferente 

daquela divulgada. Na verdade, a exploração dos bens ambientais, em 

especial das florestas, é uma prática que tem ocorrido desde a época da 

colonização
6
 do país, sobretudo por meio de técnicas inadequadas, onde se 

realiza o desmatamento em larga escala, quando se poderia empregar 

técnicas de manejo florestal. 

Entretanto, os fundamentos de todo esse arcabouço jurídico teve 

suas raízes no Código Florestal de 1965, uma versão reformulada do 

primeiro Código Florestal editado em 1934, uma lei considerada bastante 

avançada para a época em razão de seus princípios e mecanismos definidos 

em face da necessidade de proteção dos bens ambientais inseridos tanto 

em áreas rurais como urbanas. Mesmo considerando a consistência de seu 

texto, essa lei não apresentou um resultado satisfatório, à medida que suas 

diretrizes, seus mecanismos, não foram compreendidos à luz de sua 

concepção, muito menos em face da política desenvolvimentista implantada 

no país durante o período em que vigorou, o que justifica as inúmeras 

alterações sofridas em seu texto original. De certo modo, são indícios que 

                                                           
6 Por volta do ano de 1500, quando se deu o descobrimento do Brasil pelos portugueses, 
iniciou-se o processo de exploração das florestas nativas, desde aquela época elas têm sido 
removidas pelos mais variados interesses, seja para exploração de madeira, seja para dar lugar 
à instalação de agropecuária, indústrias, de infraestrutura ou de usos urbanos. 
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evidenciavam um vácuo entre os propósitos da Lei e as dinâmicas de um 

país em desenvolvimento
7
. São aspectos que refletem a ausência de 

conscientização relativos aos efeitos oriundos de um processo de 

desenvolvimento econômico
8
 que não incorporou a importância de suas 

riquezas naturais enquanto patrimônio ambiental, agravados por um 

contexto de grandes restrições econômicas, como aquela que acometeu o 

país na década de 1980.  

Diante de um cenário em que a perda dos recursos naturais estava 

comprometendo o desempenho da economia, e sobremaneira o 

desenvolvimento do país, tornou-se natural uma reação do Estado brasileiro 

com a proposição de novas legislações, assim como de políticas públicas 

dedicadas ao disciplinamento das atividades afetas à exploração dos 

recursos naturais. 

Desse modo, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a 

questão ambiental passou a ter status constitucional, ao dar uma 

abordagem ampla e sistematizada ao meio ambiente, especificamente 

descritos em seu texto no art. 5, inc. LXXIII, definindo a proteção ao meio 

ambiente no rol de direitos e garantias fundamentais; no art. 170, inc. VI, 

estabeleceu a previsão da defesa do meio ambiente como princípio 

orientador da atividade econômica, e com notoriedade o meio ambiente é 

elevado ao status de direito de todos no art. 225.  

A importância conferida à Constituição de 1988 se deve 

principalmente pelas cartas constitucionais anteriores não terem dado o 

mesmo tratamento, nem mesmo empregado o termo “meio ambiente”, 

demonstrando um descompromisso explícito com o próprio meio em que se 

habita (MILARÉ, 2007). 

                                                           
7 Em pleno “milagre econômico”, período de 1968 a 1973 no qual o Brasil alcançou 
elevadíssimas taxas de crescimento, o pensamento oficial era buscar o crescimento econômico 
a qualquer custo, independente dos danos ambientais que pudessem ser provocados no 
caminho. Já existia um conhecimento insipiente sobre os danos que a ação humana gerava no 
equilibro ecológico, entretanto este não era um ponto de preocupação, nem dos governos, 
nem da população (SOUZA, 2013, p. 3).  
8 Desenvolvimento econômico – O país sempre adotou políticas desenvolvimentistas que 
implicavam na destruição dos recursos florestais, mas que, no entanto, eram compatíveis com 
as principais formulações econômicas em vigência a cada época, as quais, por sua vez, não 
consideravam os recursos florestais como um elemento essencial nos modelos econômicos 
(NEIVA, 2009, p. 6). 
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Ao considerar amplo espectro e notoriedade aferida à matéria 

ambiental, as quais foram complementadas por novos diplomas em todas as 

esferas governamentais no âmbito da hierarquia normativa, dedicados à 

proteção e recuperação do patrimônio ambiental do país, Milaré (2007) 

afirma que a formulação de legislações não é suficiente para reverter esse 

quadro, é essencial que autoridades e sociedade coloquem em prática a 

teoria na vida real, tendo em vista que o maior problema ambiental a ser 

vencido é descumprimento e impunidade das normas. 

 
É fundamental que todas as pessoas e autoridades responsáveis se 

lancem ao trabalho de tirar essas regras do limbo da teoria para a 

existência efetiva da vida real; na verdade, o maior dos problemas 

ambientais brasileiros é o desrespeito generalizado, impunido ou 

impunível, à legislação vigente. É preciso, numa palavra, ultrapassar a 

ineficácia retórica ecológica – tão inócua quanto aborrecida – e chegar às 

ações concretas em favor do ambiente e da vida. Do contrário, em breve, 

nova modalidade de poluição – a “poluição regulamentar” – ocupará o 

centro de nossas preocupações. (MILARÉ, 2007).  

 
Em linhas gerais, a promulgação da Constituição Federal de 1988 veio 

garantir a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

como condição fundamental à sadia qualidade de vida, incumbindo ao 

Poder Público e à coletividade a obrigatoriedade em defendê-lo e preservá-

lo para as gerações atuais e futuras. Para assegurar efetividade a esse 

direito, foi prescrita ao Poder Público uma série de atribuições, dentre elas a 

criação de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos em todas as unidades da Federação (art. 225, § 1º, III). 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II – Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; 
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III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração 
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção; 
[...] 
VI – Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII – Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
[...] 
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-grossense a Zona Costeira são patrimônios nacionais, e 
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 

 
Desse modo, as determinações legais expressas no disposto do inciso 

III, § 1º, do art. 225 da Constituição Federal, as APPs são espaços territoriais 

especialmente protegidos. O mesmo inciso determinou a responsabilidade 

do Poder Público em definir em todas as unidades da Federação espaços 

territoriais e seus componentes a serem devidamente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção.  

Reconhecida a importância de tais espaços para assegurar sua tutela, 

o legislador constitucional distribuiu entre os Entes da Federação a 

competência para legislar sobre a matéria: competência comum da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais deverão preservar as 

florestas e a flora (art. 23, VII); atribuindo também aos Entes Federativos o 

poder de legislar concorrentemente sobre as florestas (art. 24, VI), sobre o 

patrimônio paisagístico (art. 23, VIII); ainda no art. 225, § 1°, VII impõe ao 

Poder Público o dever de proteger a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica. 

As APPs, para além de preservarem a vegetação ou a biodiversidade, 

possuem função ambiental muito mais abrangente ao realizarem a proteção 

de espaços relevantes para a conservação da qualidade ambiental como a 

estabilidade geológica, a proteção do solo, fundamentais para a segurança e 

bem-estar das populações humanas. 
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Considerando que o Código Florestal foi uma Lei Federal promulgada 

em 1934, revisado em 1965, o qual passou recentemente por nova 

atualização com a edição em 25 de maio de 2012 da Lei Federal n° 12.651, 

novamente alterado pela Lei nº 12.727/2012, em âmbito genérico todas as 

modificações ocorridas tiveram o propósito de normatizar o uso do solo e 

espaços ambientalmente frágeis. Embora seja reconhecida a importância 

dessas leis, são também necessárias as Resoluções Conama em razão de 

suas atribuições para o estabelecimento de diretrizes e estratégias para a 

efetivação de práticas e ações voltadas à preservação ambiental, a exemplo 

da Resolução n° 303, publicada em 20 de março de 2002, com o objetivo de 

definir os critérios, parâmetros e limites para as faixas protetivas. 

No que se refere às APPs, deve-se considerar que no antigo Código 

Florestal (Lei 4.771/1965) as florestas eram tratadas como bens de interesse 

comum, sujeitas a regime jurídico especial, podendo ser classificadas 

segundo sua tipologia, a exemplo das florestas de preservação permanente 

(arts. 2º e 3º), florestas de propriedade particular (art. 9º), floresta nativa 

(art. 16), entre outros. Entretanto, com a aprovação do novo Código 

Florestal (art. 2º da Lei 12.651/2012), as “florestas
9
 existentes no território 

nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade 

às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes 

do País”, expressando de forma clara que o direito de propriedade se limita 

à função socioambiental da propriedade (Quadro 3).  

 
 
 
 

                                                           
9 Floresta: É uma área mínima de terra de 0,05-1,0 hectare com cobertura de copa das árvores 
(ou nível equivalente de estoque), com mais de 10-30% de árvores com potencial para atingir 
uma altura mínima de 2-5 metros na maturidade in situ. Uma floresta pode consistir de 
formações florestais fechadas, em que árvores de vários estratos e sub-bosques cobrem uma 
grande proporção do solo, ou de floresta aberta. Povoamentos naturais jovens e todos os 
plantios que ainda têm que atingir uma densidade de copa de 10-30 por cento ou altura de 
árvore de 2-5 metros são considerados florestas, assim como são as áreas que estão 
temporariamente sem estoques, em consequência da intervenção humana, e que 
normalmente fazem parte da área florestal, como a colheita ou causas naturais, mas que, 
reverterão para florestas (definição elaborada na Reunião em Marrakesh para ser empregada 
para as atividades de uso da terra, mudança no uso da terra e florestas, no âmbito do art. 1.3, 
§§ 3 e 4, do Protocolo de Quioto). 
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Quadro 3 – Aspectos históricos do Código Florestal brasileiro 

 

ANO DEMANDA DESCRIÇÃO 

1934 

Primeiro 

Código 

Florestal 

Reconheceu o papel das “florestas Protetoras” na manutenção 

da quantidade e qualidade das águas e para evitar erosões, e 

regulou seu uso para proteger solos, águas e mercados de 

madeira e carvão. 

1965 

Código 

Florestal 

(vigorou até 

2012) 

Estabeleceu limites de uso para as “florestas protetoras” e as 

definiu como Áreas de Preservação Permanente (APPs), nas 

margens de rios, encostas, topos de morros, mangues e 

restingas. Instituiu a Reserva Legal com uma parcela de 20 a 

50% de cobertura vegetal nas propriedades rurais. Desmatadas, 

essas áreas deveriam ser recompostas. 

1986 

Modificadas 

Reserva Legal 

e APP 

Foram proibidos o desmatamento de florestas nativas e 

modificados os limites mínimos das APPs. Passaram de 5 metros 

para de 30 metros a 150 metros em rios com largura de 150 

metros a 200 metros de largura. Nos rios com mais de 200 

metros de largura, a APP passou a ser equivalente à largura do 

rio. 

1989 
Reserva Legal 

obrigatória 

Obrigou proprietários rurais a averbarem a Reserva Legal nos 

Registros de Imóveis, criando assim mecanismos formais para 

comprovação das áreas protegidas dentro dos limites 

estabelecidos por lei. Também exigiu a manutenção de 20% da 

vegetação nativa como Reserva Legal no Cerrado. Ano marcado 

por enchentes devastadoras no Vale do Itajaí (SC). 

1994 
Desmatamen

to recorde 

O desmatamento na Amazônia atinge o maior índice da história 

com mais de 29 mil quilômetros quadrados devastados em um 

ano. 

1998 
Lei de Crimes 

Ambientais 

Transformou diversas infrações administrativas em crimes 

ambientais, algo não previsto na lei de 1965. Passaram a vigorar 

novas infrações a agricultores e pesadas multas passaram a ser 

aplicadas pelos órgãos de fiscalização. Parte do setor 

agropecuário começa a pressão por mudanças legais. 

1999 
O início do 

fim 

Comissão mista do Congresso recebe o relatório feito pela 

Bancada Ruralista para desfigurar o Código Florestal e ampliar o 

desmatamento legalizado em todos os biomas brasileiros. 

2001 

Reserva Legal 

cresce na 

Amazônia 

Entre 1996 e 2001, ao menos sete medidas provisórias foram 

editadas, alterando a Reserva Legal de 50 para 80% na 

Amazônia e de 20 para 35% em áreas de Cerrado na Amazônia 

Legal. Margens de cursos d’água cobertas ou não por vegetação 

também passaram a ser reconhecidas como APPs. 
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ANO DEMANDA DESCRIÇÃO 

2008 
Sanções por 

decreto 

Estabelecidas penas rígidas a crimes com Reserva Legal e APPs. 

Mas decretos adiaram a aplicação de multas e sanções a 

desmatadores e a produtores que não aderiram a programas de 

regularização ambiental. Pressão pela reformulação do Código 

Florestal começa a ganhar força. 

2009 
Todos contra 

a floresta 

Até aquele ano, 36 proposições legislativas tentaram derrubar o 

Código Florestal. Criada comissão especial na Câmara dos 

Deputados com participação majoritária da Bancada Ruralista 

para analisar projetos que desfiguravam a legislação ambiental, 

em vez de buscar seu aperfeiçoamento. 

2010 

Comissão 

aprova a 

proposta do 

Código 

Ruralistas promovem audiências públicas no Congresso e em 

polos agropecuários. Comissão especial da Câmara aprova 

proposta de reformulação do Código, com suspensão de multas 

e anistia para quem desmatou ilegalmente até julho de 2008. 

Enchente e deslizamentos atingem São Paulo e devastam Angra 

dos Reis, além de Alagoas e Pernambuco. Começa movimento 

social contra novo Código Florestal. 

 

2011 

Plenários da 

Câmara e do 

Senado 

Os Plenários da Câmara e do Senado aprovam novo Código 

Florestal, prevendo redução e flexibilização nas APPs. Texto 

sofreu poucas mudanças em ambas as casas, agradando muito 

mais à Bancada Ruralista que ao Movimento Ambientalista 

pelos retrocessos que impôs à proteção das florestas brasileiras. 

2012 
Preto no 

Branco 

Edição de 26 de maio do Diário Oficial da União publica o novo 

Código Florestal brasileiro. Medida Provisória altera pontos da 

legislação, não vetando retrocesso imposto pelo Congresso 

Nacional. Campanha social o “Veta Dilma” à Rio+20, mobiliza o 

país contra retrocessos legais. 

2013 
Observatório 

na web 

Sete organizações não governamentais lançam iniciativas e 

páginas na internet do Observatório do Código Florestal para 

facilitar o acesso à informação, encorajar o debate, fomentar o 

controle social e evitar novos retrocessos. 

2014 

Começa a 

Regulamenta

ção 

Governo Federal pública decreto e instruções normativas 

regulamentando os Programas de Regularização Ambiental 

(PRAs) e o Cadastro Rural (CAR). 

Fonte: Disponível em: <http://www.observatorioflorestal.org.br/>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

 

Porém, com a aprovação da Lei nº 12.651/2012 (novo Código 

Florestal), passaram a ser exigidas dimensões mínimas para uma APP, esteja 

ela inserida em área urbana ou rural, com a seguinte redação: 
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Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: – as faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 
borda da calha do leito regular, em largura mínima de:    
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II – As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; 
IV – As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; 
V – As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI – As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 
VII – Os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII – As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; 
IX – No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 
de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 
da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 
mais próximo da elevação; 
X – As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação; 
XI – Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. (Lei nº 12.727/2012). 
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Nesse sentido, o art. 3º, inciso II, do novo Código Florestal (Lei nº 

12.651/2012) traz em sua redação o conceito de APP como a “área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas”. As funções atribuídas às 

APPs são em caráter essencial, a preservação do solo, da flora e fauna, bem 

como dos ecossistemas presentes, visando à manutenção da qualidade 

ambiental do meio. 

Machado (2004) é enfático ao defender as funções ambientais 

realizadas pelas APP, materializadas na produção de bens e serviços 

essenciais à manutenção do ecossistema, nos quais merecem destaque a 

regularização da vazão, retenção de sedimentos, conservação do solo, 

recarga do lençol freático, dentre tantas outras. 

Deve-se destacar que há inúmeros institutos jurídicos para a 

proteção das APPs, entretanto, há exceções no aparato jurídico, a exemplo 

do caput do art. 4º da Medida Provisória nº 2.166/1967, em que se admite a 

supressão da vegetação em casos de utilidade pública e de interesse social 

“devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo 

próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto”. O mesmo pode ser constatado pela Resolução 

Conama nº 369, de 28 de março de 2006, que autoriza a supressão de 

vegetação em APP no § 4º, do art. 1º, desde que haja a “comprovação pelo 

empreendedor do cumprimento integral das obrigações vencidas nestas 

áreas”. Sendo que esta mesma Resolução Conama nº 369/2006 prescreve 

no art. 2º a intervenção ou supressão de vegetação em APP, “mediante 

procedimento administrativo, autônomo e prévio, se atendidos os requisitos 

previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e 

municipais”, bem como no “Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-

Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação”, para 

atendimento dos seguintes casos: utilidade pública; interesse social; e 

intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 

ambiental, observados os parâmetros desta Resolução (ROSIN, 2014).  
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Com o intuito de inibir o desmatamento e assegurar a proteção das 

APPs, o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) determinou em seu art. 

19: 

 
Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano 

definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário 

ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só 

será extinta concomitantemente ao registro do 

parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a 

legislação específica e consoante as diretrizes do plano 

diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição 

Federal. 

 
Entretanto, quando se trata de APPs em áreas urbanizadas, o 

legislador pode determinar uma limitação administrativa, permitindo assim 

que o Estado possa intervir na propriedade particular. Para Rosin (2014), a 

limitação administrativa impõe ao particular a obrigação de fazer ou não 

fazer, de modo a subjugar o interesse individual em prol do interesse 

público. 

Rosin (2014) explica que as limitações administrativas nas APPs 

dispensam o registro em Cartório de Imóvel, visto que o proprietário do 

imóvel deve respeitá-las, na forma e nos limites que a lei determina. 

Ressalta-se, ainda, que esse procedimento só é possível porque no âmbito 

do Direito Urbanístico o interesse público é indisponível.  

 
5 ASPECTOS TÉCNICOS QUE SUBSIDIAM A DELIMITAÇÃO DE APPS: A 
QUESTÃO DA MORFOLOGIA FLUVIAL 
 

A demarcação das faixas de proteção – denominadas APPs, constitui-

se em um mecanismo jurídico de grande relevância para a conservação, 

preservação e recuperação notadamente, dos recursos hídricos, para os 

quais suas funções contribuem para amenizar processos erosivos do solo ou 

ainda assoreamentos de corpos d’água. 

Sob tais aspectos, o interesse pelas zonas ripárias tem aumentado 

significativamente nas últimas duas décadas, devido à sua contribuição para 

a conservação e manutenção dos recursos hídricos. Em virtude do 

importante papel ambiental que desempenham, muitos estudos foram 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§1
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realizados para estimar a largura de faixas vegetativas, chegando-se a “[...] 

um consenso que a estimativa de faixas depende da função que ela deverá 

exercer” (SILVA, 2003, p. 74). Para esse autor, a largura da faixa vegetativa 

de zona ripária é definida “[...] como a distância horizontal perpendicular ao 

rio, iniciada no fim da calha maior deste” (SILVA, 2003, p. 75), conforme 

Figura 4. 

 
Figura 4 – Definição de faixa vegetativa de zona ripária 

 

 
Fonte: Elaborada a partir dos estudos de Silva (2003, p. 75). 

 
Quanto às suas funções, Silva (2003, p. 75-76), a partir dos 

apontamentos de Mander et al. (1997), Reid e Hilton (1998) e CRJC (2003), 

as classifica em nove: Estabilização de taludes e encostas; Manutenção da 

morfologia do rio e proteção a inundações; Retenção de sedimentos e 

nutrientes, Mitigação da temperatura da água e do solo; Fornecimento de 

alimento e habitat para criaturas aquáticas; Manutenção de corredores 

ecológicos; Paisagem e recreação; Fixação do gás carbônico; Interceptação 

de escombros rochosos. 

Muitos dos estudos realizados para aferir a largura das faixas ripárias 

analisaram a eficiência sobre os sedimentos e nutrientes por meio de 
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estudos de campo, laboratório ou modelos matemáticos, sendo 

apresentada na Figura 5 uma relação de larguras recomendadas de faixas 

ripárias conforme as funções a serem desempenhadas. 

 
Figura 5 – Larguras ideais para as funções da zona ripária 

 

 
Fonte: Elaborada a partir dos estudos CRJC (2003)10, adaptada pela autora. 

 
As larguras mínimas e máximas recomendadas pela CRJC (2003) 

apresentam grande variação das faixas estimadas por outros estudos, 

apesar de desempenharem a mesma função. Essa variação das faixas é 

decorrente do emprego de metodologias diferenciadas e de parâmetros 

envolvidos em sua determinação, como: tipo de solo, de vegetação, 

declividade, dentre outros aspectos (SILVA, 2003, p. 82). 

O autor salienta três conceitos importantes, abordados pelos 

estudos, que podem auxiliar na estimativa de zonas ripárias, sendo eles: 

“[...] a definição da HWM – High Water Mark inserido por Sapackman e 

Hughes (1995), que representa a altura alcançada pela mais alta cheia em 

                                                           
10 CRJC. Introduction to riparian buffers for the Connecticut River Watershed, 1998. Disponível 
em: <http://www.crjc.org/buffers/Introduction.pdf>.  Acesso em: 21 maio 2016. 
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um intervalo de tempo de 1 a 3 anos”; o conceito da fringe buffer, criado 

por Heid e Hilton (1998), que diz respeito a “[...] função de proteger a faixa 

de zona ripária dos efeitos de borda”, especialmente após o corte de 

árvores; e estruturação da zona ripária, as quais são especificadas por NRCS 

(1997) e Mander (1997), como a composição de três subzonas, conforme 

ilustrado na Figura 6: 

 
 

1. Mais próxima do rio, formada por árvores e arbustos que providenciam 

um importante habitat para a vida silvestre. Fornece alimento para 

organismos aquáticos e sombra para mitigar temperaturas no rio. 

Também auxiliar na estabilização de taludes. 

2. Árvores e arbustos da zona 2 interceptam sedimentos, nutrientes, 

pesticidas e outros poluentes em escoamentos superficiais e sub-

superficiais. 

3. Formada geralmente por vegetação rasteira (herbáceas e gramas). Esta 

zona providencia uma primeira defesa, auxiliando nas funções das zonas 

1 e 2 (SILVA, 2003, p. 82). 

 

 

Figura 6 – Subzonas da zona ripária 

 
 

Fonte: Elaborado a partir dos estudos de NRCS (1997 apud SILVA, 2003, p. 81). 
 

As metodologias empregadas permitem dimensionar e gerenciar as 

zonas ripárias, devendo ser utilizadas como auxílio à legislação, de modo a 

representar a realidade e facilitar sua aplicabilidade. Deste modo, 
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independentemente do tipo de metodologia adotada, é essencial considerar 

o maior número possível de fenômenos envolvidos, já que a zona ripária 

engloba todo um ecossistema (SILVA, 2003, p. 83). 

Com base em tais apontamentos, a interpretação dos critérios 

estabelecidos pelas normas jurídicas, desde seu processo inicial sempre foi 

problemático. Entretanto, da leitura adequada do texto jurídico depreende-

se que os parâmetros abrangem os cursos d’água perenes, intermitentes, 

temporários e efêmeros, estendendo-se para os naturais e artificiais, 

considerados a partir do nível sazonal mais alto, conforme determinava o 

antigo Código Florestal. Cabe observar que o nível sazonal mais alto é 

aquele que apresentou certa regularidade ao longo de determinado 

período, para tanto não são consideradas as cheias esporádicas, conforme 

pode ser observado na figura a seguir. 

 
Figura 7 – Ilustração de um corte transversal de uma planície de inundação 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos estudos de Borges (2008). 

 
A determinação das larguras das faixas de proteção é uma questão 

bastante complexa em face das diversas metodologias e interpretações. 

Neste contexto, Silveira (1999) argumenta que delimitar ou estabelecer a 

dimensão das margens de proteção das APPs a partir da largura é 

insuficiente, pois deve-se levar em consideração outros aspectos, dentre eles 

o índice pluviométrico, morfologia da região ou bacia hidrográfica, ou seja, 

deve-se pautar pela adoção de critérios técnicos e não apenas jurídicos, o 

que torna fundamental uma análise integrada própria a complexidade da 

concepção de APP. 

Tais apontamentos evidenciam a urgência de buscar uma 

compreensão mais ampla, amparada por conhecimento técnico-científico, 

relacionada à necessidade e importância das delimitações de faixas 
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protetivas, ou seja, as APPs. Nesse sentido, Sousa Júnior (2003), ao estudar a 

problemática, fez alguns apontamentos os quais poderão subsidiar uma 

definição adequada para o dimensionamento das margens de proteção ao 

longo de corpos d’água, dentre eles: potenciais recursos a serem protegidos; 

características da faixa ciliar e da bacia hidrográfica; intensidade da 

intervenção antrópica ou uso da área adjacente; função desejada com a 

implementação da APP (Figura 8). 

 
Figura 8 – Critério para determinação da largura das faixas ciliares 

 
Fonte: Sousa Júnior (2003), adaptado pela autora. 

 
A sistematização proposta por Sousa Júnior (2003) leva em 

consideração, dentre outros, os aspectos econômicos de interesse do 

proprietário, possibilitando que a faixa de proteção possa ser ampliada ou 

reduzida, desde que atenda aos critérios mínimos de garantia da função 

ambiental para a qual foi concebida. Entretanto, a definição da largura 

adequada, mesmo que não consiga atender a todos os parâmetros 

necessários ao mínimo de resiliência
11

 do ecossistema, nesse caso, deverá 

                                                           
11 Resiliência do ecossistema – A etimologia da palavra resiliência vem do latim, resílio ou 
resilié, que significa “saltar novamente, “voltar ao estado natural”, “retornar ao estado 
anterior. A resiliência não é um conceito novo para as ciências, tem uma abordagem teórico-
prática a um conceito, com interpretação em diversas disciplinas [...]. Segundo a Convention of 
Biological Diversity Secretariat [...] a resiliência ecológica pode ser definida de duas maneiras: 
primeira é uma medida da magnitude da pertubação, que pode ser absorvido antes do 
(eco)sistema mudar a sua estrutura, alterando as variáveis e os processos que controlam o 
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atender aos parâmetros mínimos estabelecidos pela legislação em 

conformidade com as tipologias de cada curso d’água, uma vez que a 

legislação é dotada de um caráter universal e de ordem geral, portanto, 

deverá ser cumprida (BORGES, 2008; SOUSA JÚNIOR, 2003). 

Em âmbito genérico, a legislação estabelece os parâmetros e critérios 

mínimos, constituindo-se em um referencial para que Estados e Municípios 

legislem de forma complementar no atendimento das demandas específicas 

de suas localidades sem, contudo, infringir as recomendações estabelecidas 

pela norma federal, e sim aprimorando-as por meio de estudos técnicos que 

possibilitem a ampliação das funções pretendidas. 

Borges (2008), ao estudar os aspectos jurídicos e técnicos que 

subsidiam a determinação das APPs, procurou evidenciar, entre outros 

apontamentos relevantes, que a definição de APPs em função dos vários 

critérios especificados pela legislação torna ainda mais complexo o processo 

de implementação das APPs. Dessa forma, acredita o autor que seja 

importante saber “quais são as interações possíveis dessas condicionantes 

para assim se fazer cumprir os requisitos da legislação”. Nesse sentido o 

autor argumenta que a lei não deve ser complicada ao colocar exigências 

rigorosas e difíceis de serem atendidas, quanto “a declividade, cobertura 

vegetal, tipo de solo, vazão, etc., mas exigir que para aquela determinada 

largura, tenha uma obediência comum ‘mínima’ que todos os cidadãos 

possam cumprir” (BORGES, 2008, p. 42). 

Diversos projetos implementados em APPs em faixas marginais de 

corpos d’água, revelam que o mosaico de vegetação resultante dessas 

formações é um processo natural do desempenho específico das espécies 

na dinâmica sucessional
12

 verificados nessas localidades, assim como da 

                                                                                                                             
comportamento; a segunda, um sentido mais tradicional é como uma medida da resistência à 
perturbação, a velocidade de retorno ao estado de equilíbrio de um ecossistema [...] O 
conhecimento da resiliência é extremamente importante por focalizar os limiares além dos 
quais os sistemas ecológicos não podem mais recuperar ou voltar ao estado original, além de 
que a readequação dos fatores será em relação a um novo equilíbrio, que significa a 
estabilidade rompida, e a impossibilidade de recuperação dos sistemas naturais (BLANDTT, 
2009, p. 103). 
12 Dinâmica sucessional – O termo sucessão é utilizado para descrever processos dinâmicos de 
modificação na composição de espécies e estrutura de uma comunidade vegetal ao longo do 
tempo, até que esta atinja um estado próximo de um equilíbrio dinâmico com o ambiente, que 
é denominado de clímax. Sucessão envolve, portanto, a imigração, extinção de espécies e 
alterações na sua abundância relativa (NAPPO, 2002, p. 6). 
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própria heterogeneidade ambiental, das características hidrológicas da bacia 

e, principalmente, da constituição da massa vegetal do entorno do corpo 

d’água.  

 A riqueza de recursos ambientais que caracteriza a diversidade 

desses ambientes permite a cada um dos níveis diferenciados de suporte os 

quais, no contexto de suas especificidades, garantem a manutenção da APP 

na realização de sua função ecológica. Ao considerar esses aspectos, torna-

se importante ressaltar que esse gradiente de resiliência é ainda pouco 

considerado, não recebendo a devida atenção em estudos de avaliação de 

suas funções, limitando-se apenas à análises pontuais, em que são 

observados os aspectos edáficos, florísticos, faunísticos e antropogênicos. 

 
6 CONCLUSÃO 
 

Esse capítulo apresentou a importância da proteção das APPs que 

advém de sua compreensão enquanto componente natural para a produção 

dos serviços ecossistêmicos, imprescindível à vida em todas as dimensões e 

temporalidades, o que exige uma proteção e preservação ampla e irrestrita.  

O texto destacou que apesar das matas ciliares tenham sido 

recepcionadas no Novo Código Florestal, no art. 2º da Lei nº 12.651, de 25 

de maio de 2012, como Áreas de Preservação Ambiental- APPs e demais 

formas de vegetação existentes ao redor dos rios, lagos, nascentes, lagoas e 

reservatórios (BRASIL, 2012), este reconhecimento ocorreu não somente 

pela enormidade de benefícios concernentes aos fatores ambientais, mas, 

sobretudo, por suas especificidades geofísicas associadas aos cursos d’água, 

tendo em vista estarem localizadas em áreas sensíveis da paisagem.  

Nesse contexto, ressaltou-se a inquestionável a relevância das 

funções ambientais sui generis realizadas por esses espaços naturais, o que 

vem legitimar sua designação em categorias de APPs, instituída no país por 

meio do Código Florestal de 1965, embora suas raízes sejam provenientes 

do período colonial. 

Foi também ressaltado o processo de institucionalização das APPs, 

demonstrando que suas origens – embora voltado ao atendimento da 

necessidades de uma economia voltada às práticas do desenvolvimento 

agrário, de exploração extrativista, para a qual foram determinadas 
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restrições e limitações físicas em atendimento às necessidades daquele 

momento histórico.  

Muito embora suas funções ambientais tenham sido reconhecidas 

desde o primeiro Código Florestal de 1934, nos artigos 2 e 3, alíneas a, b, c e 

d, e posteriormente recebido uma explicitação maior no Código Florestal de 

1965, vigente até março de 2012, quando foi aprovado o novo Código 

Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012, constituíram-se normatizações de 

cunho mais genérico, elaboradas sem os necessários e adequados 

fundamentos científicos que muito poderiam ter contribuído para o 

aprimoramento de sua função primordial – a de preservação permanente de 

áreas ambientalmente frágeis.  

Frente às inúmeras problemáticas subjacentes e a relevância que a 

questão da gestão dos espaços de fragilidade ambiental assume no processo 

de planejamento do território, é de vital importância a compreensão das 

dinâmicas socioambientais vinculadas às distintas funções desempenhadas 

pelas APPs, as quais poderiam subsidiar a elaboração de processos de 

planejamento e gestão ao considerar as especificidades geofísicas. 
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Capítulo 2 

PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO E LEITO MAIOR SAZONAL: BASE 

GEOMORFOLÓGICA PARA ANÁLISE DO CÓDIGO FLORESTAL 

BRASILEIRO 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Podem ser citadas variadas definições de planícies de inundação, 

tendo em vista o propósito que se pretende. Topograficamente, a planície 

de inundação se constitui por uma superfície relativamente uniforme 

adjacente ao rio; hidrologicamente é uma superfície sujeita a uma 

inundação periódica; geologicamente, é a área do vale fluvial recoberta com 

materiais depositados pelas cheias; geomorfologicamente, é uma forma de 

terreno composta de material inconsolidado depositado pelo rio em 

diferentes épocas; ecologicamente, consiste de um complexo de 

ecossistemas que se interligam durante as cheias; para o legislador, pode 

ser delimitada e definida pelo estatuto do uso da terra, ou na identificação 

de áreas de preservação permanente (APP), com base no Código Florestal 

Brasileiro. 

Neste sentido, desde 1934, quando surgiu, o Código Florestal 

Brasileiro parte do pressuposto de que a conservação das florestas e dos 

                                                           
13 Doutor em Ciências Ambientais, Dep. Geografia da FCT/UNESP/PPGG. Pesquisador PQ/CNPq. 
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15 Doutor em Geociências, Dep. Geografia da FCT/UNESP/PPGG. Pesquisador PQ/CNPq. E-mail: 
cezar@fct.unesp.br 
16 Doutora em Ciências Ambientais, Dep. Planejamento Urbano e Ambiental da 
FCT/UNESP/PPGG. E-mail: renata.ribeiro.08@hotmail.com 
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outros ecossistemas naturais é de interesse da sociedade. São assim 

importantes na garantia de serviços ambientais básicos como a produção de 

água, a regulação do ciclo das chuvas e dos recursos hídricos, a proteção da 

biodiversidade, a polinização, o controle de pragas, o controle do 

assoreamento dos rios e o equilíbrio do clima. Além disso, é uma lei nacional 

que controla a ocupação urbana ou agrícola de áreas de risco, sujeitas a 

inundações e deslizamentos de terra. As APPs correspondem a margens de 

rios, cursos d’água, nascentes, lagos, lagoas e reservatórios, topos de 

morros e encostas com declividade elevada, cobertas ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, e de proteger o solo e assegurar o bem estar da população humana. 

São consideradas áreas mais sensíveis e sofrem riscos de erosão do solo, 

enchentes e deslizamentos. Neste capítulo, a análise está focada nos 

sistemas fluviais (BRASIL, 2012). 

Do ponto de vista geomorfológico, o qual dá destaque à forma e à 

gênese, e, portanto, aos processos, o leito maior sazonal de um sistema 

fluvial geneticamente tem o significado da planície de inundação, que pode 

estar plenamente constituída ou em construção ou ainda em abandono, 

considerando a dinâmica evolutiva do sistema a ser considerado. 

Quanto aos processos fluviais, a planície de inundação é tomada 

como uma feição deposicional do vale do rio, associada com um clima 

particular ou com o regime hidrológico da bacia de drenagem. Os 

sedimentos são temporariamente estocados na planície durante a rota de 

fluxo para o vale e, sob condição de equilíbrio durante um período de anos, 

a taxa de entrada de sedimentos é igual à de saída. Uma alteração nas 

condições de equilíbrio, em razão de mudanças tectônicas ou no regime 

hidrológico, incluindo mudanças no aporte de sedimentos e água, pode 

resultar na alteração da planície de inundação e levar à degradação e 

formação de um terraço, ou por outro lado levar à agradação (LEOPOLD et 

al., 1964). 

Mudanças na cobertura do solo e degradação nas vertentes 

contribuem para mudanças na morfologia dos sistemas fluviais e canais 

aluviais tendem a mudar sua morfologia e as características morfológicas e 

topográficas de sua planície de inundação mais rapidamente e 
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sucessivamente, conforme as variações no regime hidrológico e aporte de 

sedimentos, tornando sua análise mais complexa. 

Na abordagem do leito maior sazonal (TRICART, 1966; 

CHRISTOFOLETTI, 1981), o termo está vinculado ao caráter morfológico na 

sua definição. Neste capítulo, serão discutidas as morfologias associadas aos 

diferentes padrões de canal. 

Este capítulo tem como objetivo discutir o conceito de planície de 

inundação, sua gênese e função junto aos sistemas fluviais, subsidiando o 

entendimento de sua formação e aplicação na definição de áreas de 

preservação permanente de acordo com legislação florestal brasileira, para 

aplicação nos estudos relativos ao projeto PROCAD “Novas Fronteiras no 

Oeste: relação entre Sociedade e Natureza na Microrregião de Ceres em 

Goiás”. Nesse sentido, serão abordados os processos geomórficos e 

hidrodinâmicos atuantes na sua construção e evolução, e as principais 

características associadas ao leito maior sazonal para interpretação da 

legislação em vigor, em particular com o Código Florestal Brasileiro. 

 
2 A PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO 

 
Existe um intenso e dinâmico inter-relacionamento entre os 

processos que constituem o sistema fluvial e os ajustes sobre a descarga 

sólida e líquida provenientes das partes de montante, que são responsáveis 

pela morfologia do canal e esculturação de formas deposicionais, como as 

planícies de inundação, que deve ser lembrado. Nesse sentido, alguns 

modelos se destacam pela ênfase dada aos processos deposicionais. 

O estágio de margens plenas assinala a descontinuidade entre o 

sistema canal fluvial e o sistema planície de inundação. Até atingir o estágio 

de margens plenas, o escoamento das águas processa-se no interior do 

canal e origina diversas formas topográficas. Ultrapassado o estágio de 

margens plenas, considerado como sendo iguais ao débito de 1,58 anos de 

intervalo de recorrência, as águas espraiam-se e há relacionamento 

diferente entre as variáveis da geometria hidráulica. Embora englobando o 

canal fluvial, como um subsistema, a planície de inundação não deve ser 

confundida nem ser caracterizada pelos processos e formas de relevo 

desenvolvidas no canal fluvial (CHRISTOFOLETTI, 1981). 
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Várias situações envolvem a construção e evolução das planícies de 

inundação, e assim por dizer, a construção daquilo que vem a ser o leito 

maior do rio. Assim, a recorrência da inundação pode ter diferentes 

intervalos, seja devido às características do regime hidrológico do rio, que 

por sua vez depende das condicionantes físicas e de cobertura vegetal na 

bacia de drenagem. Outro fator pode ser importante, principalmente em 

áreas degradadas, e assim condicionar a recorrência de eventos de 

transbordamento do rio diz respeito à ordem de grandeza da bacia. 

Pequenas bacias mantêm os rios com respostas no regime de fluxo mais 

rápidas a eventos pluviométricos do que grandes bacias, onde as diferenças 

regionais tendem a amortecer eventos localizados no tempo e no espaço 

(LEOPOLD et al.,1964). 

Com respeito aos processos deposicionais, Leopold et al. (1964) 

também enfatizaram que os dois principais processos responsáveis pela 

formação da maioria das planícies de inundação de grandes rios conhecidas 

até então eram a deposição na parte interna das curvas do rio 

(movimentação lateral do canal e acresção lateral) e a deposição pelos 

fluxos de transbordamento (acresção vertical). 

Chorley et al. (1985) acrescentam outro tipo de formação e evolução 

da planície de inundação e feições correlatas. Além dos modelos de 

acresção lateral e acresção vertical, a de formação de ilhas e abandono de 

canais (Figura 1). A acresção lateral ou acresção lateral de barras em pontal 

é comum em canais meândricos, onde tais canais migram lateralmente 

retrabalhando sedimentos pré-existentes e construindo novas barras em 

pontal, canais e depósitos de diques marginais, e abandonando braços 

meândricos, diques e barras de pontal. Uma variada morfologia na planície 

de inundação pode resultar, algumas com pouca variação de relevo e outras 

com padrões de curvas bem desenvolvidos. 
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Figura 1 - Três principais tipos de formação de Planícies de Inundação:  
A- acresção vertical;  B- acresção lateral; C- formação de ilhas. 

 

 
Fonte: Adaptado de Chorley, et al. (1985). 

 
Durante as inundações a deposição sobre os diques são processos 

dominantes em canais simples e anastomosados de baixos gradientes e sem 

energia para migração do canal. Porém, os mais ativos ambientes de 

acresção vertical ocorrem em ambientes de alta energia (canais) com 

planícies de inundação arenosas que podem ser destruídas 

catastroficamente por uma grande cheia, e subsequentemente 

reconstruída, predominantemente por depósitos de transbordamento. A 

formação de ilhas e abandono de canais ou acresção de canais entrelaçados 

estão associadas com entrelaçamento de canais que acompanham as 

flutuações de descargas e retrabalhando os sedimentos do leito, 

construindo barras, onde algumas evoluem para ilhas, colmatando canais, e 

que depois são incorporados à planície de inundação, que terá contínua 

deposição por transbordamento e aparência de um rio (GREGORY; 

WALLING, 1985; CHORLEY et al., 1985; NANSON ;CROOKE, 1992). Tais fatos 

corroboram a complexidade do sistema e necessidade de uma correta 

descrição quando da aplicação da legislação ambiental, o que conduz a uma 

necessidade do trabalho de especialistas em geomorfologia e 

sedimentologia fluvial. 

As planícies de inundação usualmente se formam durante um 

considerável período de tempo e frequentemente refletem processos que 

são regressivos no tempo, que podem distingui-las geomorficamente. 

Durante um período de estabilidade lateral ou baixa taxa de migração do 
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rio, as partes basais ou distais da planície de inundação podem ter herança 

de um regime de fluxo anterior, enquanto as unidades superiores ou 

aquelas proximais ao canal em geral representam sedimentos transportados 

e depositados pelo regime de fluxo atual. Isso resulta numa planície de 

inundação polifásica, como o produto da variação climática secular ou outra 

mudança ambiental (nível de base ou uso do solo). 

Quando fatores antecedentes prevalecem e a planície de inundação 

reflete o controle do regime hidrológico e sedimentológico de um período 

anterior (passado), a planície de inundação encontra-se em desequilíbrio 

passivo persistente (FERGUSSON, 1981 em NANSON ; CROKE, 1992).  

Tais fatos são importantes no entendimento da construção e 

evolução do leito maior do rio e a recorrência de sua inundação passa a ser 

um fator secundário, visto que se a morfologia do leito maior (planície de 

inundação) foi ou está sendo construída, existe um mecanismo recorrente o 

suficiente para a sua construção e utilização pelo sistema fluvial. Isto é 

importante no entendimento evolutivo do sistema. 

Do ponto de vista climático, a maior diferença entre planícies de 

inundação sob um clima úmido daquelas sob clima semiárido é a 

importância da vegetação. Pobremente vegetadas, os sedimentos das 

planícies de inundação de regiões semiáridas têm menos matéria orgânica e 

são submetidas a menores perturbações pós-deposicionais por raízes, mas 

são menos protegidas da erosão e retrabalhamento eólico, que pode 

produzir uma espessa camada. A distribuição do tamanho e estrutura dos 

depósitos, e a relativa importância das unidades sedimentares estão bem 

relacionadas ao tipo (padrão morfológico) do sistema fluvial (PETTS; FOSTER, 

1990). 

Enquanto o clima é o maior controlador no desenvolvimento da 

planície de inundação, grandes sistemas fluviais podem apresentar uma 

discrepância entre as condições hidrológicas da planície de inundação e a 

hidrologia do rio. Esta pode ser controlada pelo clima em uma bacia de 

grandes dimensões e pode diferir marcadamente das condições locais que 

controlam os processos na planície de inundação (COLLINSON, 1986). 

A planície de inundação consiste em uma feição deposicional do vale 

do rio, associada com um regime climático ou hidrológico e sedimentar 

particular da bacia de drenagem. Os sedimentos são temporariamente 
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estocados na planície de inundação ao longo do vale e, sob uma condição de 

equilíbrio sem aumento ou diminuição por um longo tempo (anos), onde a 

taxa de entrada de sedimentos é igual à de saída. Porém, uma alteração das 

condicionantes do equilíbrio, através de processos tectônicos ou por 

mudanças no regime hidrológico (natural ou antropogênica – grifo nosso), 

incluindo mudanças no aporte de sedimentos e de água, poderá resultar na 

alteração da planície de inundação e à degradação (erosão) e formação de 

terraço, ou por outro lado, levar à agradação (LEOPOLD et al., 1964) e 

contínua mobilização do material. 

Assim, em condições de degradação na bacia hidrográfica, 

geralmente causadas por atividades antrópicas, estas modificações podem 

ocorrer ou estarem ocorrendo e um maior cuidado deve ser tomado na 

identificação do leito maior sazonal, pois os sistemas fluviais necessitam de 

certo tempo para se estabilizarem, ou seja, uma planície pode estar sendo 

construída devido ao assoreamento do canal, mas, contudo, o sistema ainda 

não finalizou o processo de esculturação do seu leito maior. Nestas 

condições o monitoramento do sistema deve ser tomado em consideração 

para a correta classificação do sistema fluvial e aplicação correta da 

legislação pertinente quanto à constituição da APP. 

A despeito de um substancial número de estudos de casos individuais 

nas décadas passadas, tais estudos não se direcionaram para uma tentativa 

de classificação compreensiva das planícies de inundação. Ao contrário, 

considerável atenção tem sido dada para a classificação dos padrões de 

canal enfocando critérios baseados na planimetria e/ou nos processos 

(LEOPOLD; WOLMAN, 1957; POPOV, 1964; SCHUMM, 1968; BROTHERTON, 

1979; FERGUSON, 1981, 1987; CARSON, 1984, EM NANSON & CROOKE, 

1992). Petts & Foster (1990), no entanto, categorizaram planícies de 

inundação em três tipos básicos: aquelas formadas por rios meandrantes, 

entrelaçados e anastomosados, evidenciando um caráter morfológico em tal 

categorização, caracterizando a morfologia do rio como elemento de 

classificação. 

A respeito do comportamento do sistema e possíveis mudanças 

morfológicas que levam à degradação (erosão) ou agradação 

(assoreamento), importante se torna entender a relação de entrada de 

matéria e energia no sistema fluvial e como as mudanças nestas variáveis 
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conduzem estas mudanças. Obviamente, tanto a água e o transporte de 

sedimentos são muito importantes para o entendimento da morfologia do 

canal, e um simples diagrama pode ilustrar o fato (figura 2). A balança de 

Lane apresenta como o gradiente do canal S é relacionado à carga 

sedimentar L (p.ex. capacidade) e tamanho do sedimento D50, assim como a 

descarga média de água Q , como segue: 

L D50 α S Q 

Sendo que a declividade ou o gradiente são diretamente relacionado 

à carga sedimentar e inversamente relacionado com a descarga, assim: 

S α (L D50 / Q) 

Tanto a agradação ou a degradação refletem uma mudança nessas 

variáveis, assim como a declividade é ajustada às condições de alteração 

(CHORLEY et al., 1985). O progressivo entalhamento de um canal aluvial, 

seja devido à alteração hidrológica ou tectônica, pode levar ao abandono da 

planície de inundação. Tais depósitos passarão então ao estágio de terraço 

fluvial, em nível topográfico superior, e uma nova construção em fase com o 

novo padrão hidrológico tenderá a ser desenvolvida – a nova planície de 

inundação - cujos processos de esculturação estarão associados com a 

disponibilidade de sedimentos, com as descargas do rio e com a recorrência 

do importante estágio de margens plenas. 

Entretanto, em canais de leito móvel, é muito provável que os 

eventos de alta magnitude (grandes cheias) tenham grande influência na 

morfologia do canal, no posicionamento do talvegue e na posição das áreas 

erosivas e deposicionais (FERNANDEZ; SOUZA FILHO, 1995; SOUZA FILHO 

STEVAUX, 1997; SOUZA FILHO et al., 2001; SANTOS et al., 2001; ROCHA et 

al., 2001; ROCHA, 2009), e podem estar relacionados com o grau de 

estabilidade do rio. 
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Figura 2. Esquema da balança da estabilidade do canal L x D50 α S x Q. L:  

carga sedimentar; D50: diâmetro das partículas; S: declividade; Q: vazão. 

 
 

Fonte: Adaptado de Chorley et al. (1985). 

 
 

3 A LEGISLAÇÃO E O SIGNIFICADO DO LEITO MAIOR SAZONAL 
 
A criação do Código Florestal Brasileiro teve sua origem há mais de 

80 anos, com o Decreto nº 23.793/1934. A Lei nº 4.771/1965 atualizou 

questões importantes relativas à proteção das florestas e demais 

vegetações nativas, definindo o que são Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e sua importância para a preservação dos recursos naturais, 

sobretudo da proteção dos recursos hídricos (Quadro 1). Posteriormente, 

esta Lei sofreu ainda mudanças com a Lei nº 7.803/89 e com a Medida 

Provisória 1956 de 26 de maio de 2000. Recentemente, o Código Florestal 

foi alterado, estando em vigência a Lei nº 12.651/2012, alterada pela Lei nº 

12.727/2012, que estabelece, em seu Artigo 1º, normas gerais sobre a 

proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de 

Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 

florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 

prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos”. 

Para efeito dessa Lei, a Área de Preservação Permanente  é a área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
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preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar da população. 
 

Quadro 1 - Histórico do Código Florestal Brasileiro. 

 

Os Códigos ao longo do 
tempo 

Princípio Norteador 

Primeiro Código 
Florestal de 1934 

Surgiu como forma de regrar a expansão da economia agrícola 
para as áreas de florestas estimuladas pelo desenvolvimento do 
Governo Vargas e com a finalidade de proteger as Unidades de 
Conservação 

Segundo Código 
Florestal de 1965 

Teve o objetivo de controlar minimamente o desmatamento 
quando o governo da ditadura montou um grande programa de 
colonização da Amazônia como forma de esvaziar a luta pela 
Reforma Agrária no início dos anos 60 

Atual Código Florestal 
Brasileiro de 2012     

Visa garantir o direito fundamental a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Entre as principais mudanças que 
ensejaram controvérsias sobre o assunto estão: a ampliação das 
Áreas de Preservação Permanente (APP), as alterações no 
âmbito da Reserva Legal (RL) e a concessão de Anistia 

Fonte: Decreto Lei nº 23.793/34, Lei nº 4.771/65 e Lei nº 12.651/12 
 
No Código Florestal anterior, apontava-se que as dimensões das 

Áreas de Proteção Permanente  deveriam ser tomadas a partir do nível mais 

alto do rio, com recorrência sazonal. Esse nível foi definido em resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) tomando-se o mesmo 

como o leito maior sazonal. Assim, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 

004, de 18 de setembro de 1985, define-se como leito maior sazonal a calha 

alargada ou maior de um rio, ocupada nos períodos anuais de cheia (figura 

3). Contudo, sua definição depende de análise acurada do meio fluvial, de 

seu estádio evolutivo natural, do regime hidrológico do rio, do aporte de 

sedimentos e de alterações antrópicas que interferem nos processos 

geodinâmicos. 

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 303/2002, que, estabelece 

parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação 

Permanente, estas, dentre outros tipos, deveriam ser definidas em faixa 

marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

larguras mínimas variáveis, de acordo com a largura do leito maior sazonal, 

considerando a seguinte definição: I - nível mais alto: nível alcançado por 
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ocasião da cheia sazonal do curso d`água perene ou intermitente (Artigo 2º, 

item, I). 

 
Figura 3 - Esquema mostrando o leito maior, de inundação periódica, também referido como 

leito maior sazonal, tipicamente de ocorrência em sistemas fluviais aluviais. 

 
Fonte: Adaptado de Tricart (1966). 

 
Desse modo, dependendo da morfologia do sistema fluvial, variadas 

situações podem ocorrer e o sistema pode apresentar vários níveis 

topográficos que representam a área alagada em função do volume de água 

que passa no rio (Quadro 2 e Figura 4), e que são conceituadas na legislação 

brasileira. Contudo, as planícies de inundação em fase com o rio apresentam 

inundação condicionada ao clima, inundação sazonal, intervalo maior que 

1,58 anos de recorrência do estágio de margens plenas. 
 

 Quadro 2 - Definições legais no contexto geomorfológico.  
 

Tipos de Leito Definições 

Leito menor 
Leito encaixado entre as margens geralmente bem definidas. 
O escoamento das águas nesse leito tem a frequência 
suficiente para impedir o crescimento da vegetação. 

Leito de vazante 

Está incluído no leito menor e é utilizado para o escoamento 
das águas baixas. Constantemente ele serpenteia entre as 
margens do leito menor, acompanhando o talvegue da calha 
fluvial. 

Leito maior periódico ou 
sazonal 

Consiste na área regularmente ocupada pelas cheias, pelo 
menos uma vez a cada ano. 
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Tipos de Leito Definições 

Leito maior excepcional 
Área das margens ocupadas por cheias mais elevadas, as 
enchentes. É submerso em intervalos irregulares, mas, por 
definição, nem todos os anos. 

Terraços 

São áreas situadas em posição elevada em relação ao curso 
d´água atual, não sendo recoberto nem mesmo nos períodos 
de maiores enchentes. Consistem em paleovales fluviais 
abandonados pelo entalhamento do talvegue. 

Fonte: Resolução CONAMA Nº 303/2002. 
 

Figura 4 - Contexto ilustrativo de diferentes escalas e situações ambientais das planícies de 
inundação e leito maior sazonal. 

 

 
A 

 
B 

Fonte: A) Gandolfi (2012); B) elaborado pelos autores (imagem Google Earth). 
 

Estas áreas constituem a maior fonte de conflitos em APP’s. As 

principais áreas com restrições ambientais e de diversidade de variáveis que 

influenciam as funções ambientais. 

Em relação às várzeaA)s, há modificações importantes e que tem 

gerado conflitos sobre sua efetividade para a proteção ambiental, tendo em 

vista que pelas definições adotadas na legislação anterior, as planícies de 

inundação ficavam protegidas por APP’s, que tinham seu início a partir do 

leito maior sazonal dos cursos d’água. 

Na Lei 12.651/2012, considera-se Área de Preservação Permanente, 

em zonas rurais ou urbanas, dentre outras: I - as faixas marginais de 

qualquer curso d’água natural perene e intermitente; excluídos os efêmeros, 

desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) 

metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 

(cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água 

que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 
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(duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os 

cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros 

(Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Dimensões fluviais e Área de Preservação Permanente no atual Código Florestal. 

 

 
Fonte: Lei nº 12.651/12 alterada pela Lei nº 12.727/12 

 

A mudança significativa está na definição dos limites das APP a partir 

do leito regular, assim definido, no Artigo 3º, item XIX - leito regular: a calha 

por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano. 

Para além desta grave situação, a Lei nº 12.651/2012 traz a possibilidade de 

criação de “áreas de preservação permanente, quando declaradas de 

interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com 

florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das 

seguintes finalidades: (...) III - proteger várzeas; e (...) IX - proteger áreas 

úmidas, especialmente as de importância internacional (Artigo 6º). Estas 

estão assim definidas no corpo da Lei: Artigo 3º - XXI - várzea de inundação 

ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d’água sujeitas a 

enchentes e inundações periódicas; e XXV - áreas úmidas: pantanais e 

superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas 

originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à 

inundação; 
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Entretanto, como aponta a ABES-SP (2012),  

 
[...] para APP de cursos d´água foram mantidas as mesmas dimensões da 

lei anterior, no entanto, são contabilizadas da borda da calha do leito 

regular e não do seu nível mais alto. Fica assim reduzida drasticamente a 

proteção dos cursos d´água, pois a faixa ao longo dos mesmos é locada no 

que se entende ser o próprio corpo d água, uma vez que o leito maior 

sazonal nada mais é do que o local onde as águas extravasam no período 

de cheias, correspondentes às planícies de inundação, também 

conhecidas como várzeas. As várzeas, situadas no leito maior sazonal, 

ficaram muito vulneráveis, pois parte delas corresponde à APP, ficando o 

restante sem nenhum tipo de proteção.  

 

Segundo Tundisi & Tundisi (2010), se houver perda das áreas 

alagadas, haverá um comprometimento de ampla gama de serviços 

ambientais, como: a recarga dos aquíferos fica comprometida; perde-se 

biodiversidade de plantas e animais; aumentam as forças erosivas e o 

transporte de sedimentos comprometendo rios, lagos e represas; e aumenta 

a mortalidade de peixes devido à descarga de material em suspensão em 

grandes quantidades interferindo no ciclo do oxigênio e reduzindo a 

conservação de oxigênio dissolvido na água. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A origem das planícies de inundação está diretamente relacionada 

com o ajuste entre a energia do sistema fluvial, dada pelas variáveis da 

geometria hidráulica num trecho do canal, e a carga e calibre do material 

detrítico proveniente das encostas, intimamente relacionado com as 

litologias e o clima na bacia. Neste ajuste, e na busca do perfil ideal de 

equilíbrio, a planície de inundação surge como uma forma deposicional, 

onde os sedimentos são estocados. 

Em situação de equilíbrio, o sistema evolui na mesma taxa de 

ocorrência dos eventos hidrológicos mais importantes, como o débito de 

margens plenas (aqui mencionado como o débito com recorrência de 1,58 

anos). 

A geomorfologia, os depósitos e as características hidrodinâmicas, 

assumem grande importância na estrutura e função dos ecossistemas rio-

planície de inundação. Um alto grau de heterogeneidade espaço-temporal 
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nestes ecossistemas promove uma grande riqueza de espécies. Tal riqueza 

está relacionada diretamente a uma grande diversidade de habitats e 

ecótonos, cuja dinâmica fluvial originada pela inundação é responsável pelos 

diferentes estágios sucessionais dos ambientes aquáticos. Esta é a 

importância e função ecológica no sistema no contexto de uma APP. 

Com referência à alternância do regime hidrológico, natural ou 

antropogênica, e a geomorfologia do sistema, a zona de transição aquático-

terrestre se apresenta como ambiente terrestre no período de águas baixas, 

e como área inundada, no período de águas altas. Nesta zona, assim como 

nos corpos aquáticos perenes, o pulso de inundação se apresenta como um 

fator regulador nas relações hidrológicas e bióticas do sistema. Em áreas 

degradadas, o monitoramento do regime torna-se importante na 

identificação e classificação da dimensão a ser atribuída e fases do leito com 

água perante a aplicação da legislação ambiental e código florestal. 

Do ponto de vista legal, há um grande desafio a ser superado para a 

efetiva proteção das planícies de inundação diante da alteração do Código 

Florestal Brasileiro, evitando-se sua degradação e o aumento de riscos para 

a população e atividades antrópicas, notadamente pela redução da proteção 

aos recursos hídricos e na alteração da regulação dos ciclos biológicos e 

biogeoquímicos. 

Neste contexto, acredita-se que estas questões podem ser avaliadas 

no âmbito do PROCAD, tanto no sentido qualitativo e legal da situação das 

APP na região de aplicação do projeto, quanto na espacialização das áreas 

cujo uso esteja em descumprimento à lei, para efeito da gestão e legalização 

ambiental. 

 
Agradecimentos 

 
Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES (Brasil) e PROCAD - Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica pelo apoio concedido ao projeto - processo 

2980/2014. 

 
 
 
 



58 - Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro, Sandra Medina Benini e Maria Betânia Moreira Amador (orgs) 

 

5 REFERÊNCIAS 
 
ABES-SP - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Código Florestal - 

Apreciação Atualizada. São Paulo. 2012. 
Allen, J.R.L.. A Review of the Origin and Character of Recent Alluvial Sediments. Sedimentology, 

5: 89-191. 1965. 
Brasil. Novo Código Florestal Brasileiro. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Brasília-DF. 2012. 
Brotherton, D.I.. On the Origin and Characteristics of River Form. J. Hydraul. Eng., 44: 230. 1979. 
Chorley, R.J.; Schumm, S.A. & Sugden, D.E. Geomorphology. Methuen, Inc., New York, 607 p., 

1985. 
Christofoletti, A.. Geomorfologia Fluvial. ed. Edgard Blucher. São Paulo-SP., 1981. 
Collinson, J.D., Alluvial Sediments. Sedimentary Environment and Facies. Reading, H:G ed., 2nd  

ed. 1986. 
Comitê Interestadual Da Bacia Paraná-Uruguai - CIBPU. Relatório Final. Brasília-DF. 1964. 
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. MMA, Resolução Nº 004/1985. Brasília-DF. 

1985. 
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. MMA, Resolução Nº 303/2002. Brasília-DF. 

2002. 
Esteves, F.A., Considerations on the Ecology of Wetlands, With Emphasis on Brazilian Floodplain 

Ecosystems. In: Scarano, F.R. & A.C. Franco (eds.). Ecophysiological Strategies of Xerophitic 
and Amphibious Plants in the Neotropics. Séries Oecologia Brasiliensis, vol IV. PPGE-UFRJ. 
Rio de Janeiro, Brazil. 1998. 

Fergusson, R.I. & Werritty, A., Bar Development and Channel Changes in the Gravelly River 
Feshie, Scotland. In: COLLINSON, J.D. and LEWIN, J., Modern and Ancient Fluvial Systems. 
Intern. Assoc. Sedim. Logist. Spec. Public. 6, 181-193. 1983. 

Fernandez, O.V.Q. & Souza Filho, E.E., Efeitos do regime hidrológico sobre a evolução de um 
conjunto de ilhas no rio Paraná. Boletim Paranaense de Geociências, ed da UFPR, Curitiba, 
n° 43, p161-171. 1995. 

Gandolfi, S. Reflexões sobre o novo código florestal e suas implicações práticas. São Carlos. 
Escola Paulista de Magistratura. 2012. 

Gregory, K.J. & Walling, D.E.  Drainage Basin, Form and Process. Arnold ed., London. 1985. 
Johnson, L.J., Richardson, W.B. & Naimo, T.J.,Past, Present, and Future Concepts in Large River 

Ecology. BioSciece, 45. N.3., 134-141 pp. 1995. 
Junk, W.J.; Bayley, P.B. & Sparks, R.E. The Flood Pulse Concept in River-Floodplain Systems. In: 

D.P. Dodge (Ed) Proceedings of the International Large River Symposium. Can. Spec. Public. 
Fish. Aquat. Sci., 106. 110-127 pp. 1989. 

Leeder M.R). River Plains.  Sedimentology, Products and Process. Cap. 15. John Wiley & Sons. 
1982. 

Leopold, L.B. & Wolman, M.G., River Channel Patterns: Braided, Meandering and Straight. US 
Geol. Serv. Prof. Papper. 282 p.,1957. 

Leopold, L.B., Wolman, M.G. & Miller, J.P.,  Fluvial processes in geomorphology. Freedman, San 
Francisco, 319 p.,  1964. 

Lewin, J., Floodplain Geomorphology. Prog. Phys. Geogr., 2. 408-437 pp. 1978. 
Miall, A.D., A Review of the Braided-River Depositional Environment. Earth Science Reviews, 13. 

1-62 pp. 1977. 
Minshall, G.W.; Cummins, K.W.; Petersen, R.C.; Cushing, C.E.; Bruns, D.A.; Sedell, J.R. & 

Vannote, R.L., Developments in Stream Ecosystem Theory. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 42. 
1045-1055 pp. 1985. 

Nanson, G.C. & Crooke, J.C.,  A Genetic Classification of Floodplains. Geomorphology, 4. Elsevier 
S.P. Amsterdam. 459-486 Pp. 1992. 



Recursos Hídricos: gestão e sustentabilidade - 59 

 

Nanson, G.C. & Page, K.J. Lateral Acretion of Fine Grained Concave Benches on Meandering 
Rivers. In: J. Collinson & J. Lewin (Ed.), Modern and Ancient Fluvial Systems. Int. Assoc. 
Sedimentol. Spec. Public., 6. 133-145, 1983. 

Petts, G.E. & Foster, Rivers and Landscape. The Athenaeum Press. 2. Ed., New Castle. Great 
Britain, 1990. 

Rocha, P.C., Santos, M.L. & Comunello, E. The Disequiliibrium Stage of Upper Parana River Flood 
System, Southern-Central Brazil. V REQUI/ I CQPLI, Lisboa, Portugal. Jul/2001. 137 – 140 p. 
(2001),   

Rust, B.R., A Classification of Alluvial Channel Systems. In: A.D. Miall (Editor), Fluvial 
Sedimentology. Can. Soc. Petrol. Geol., Calgary, Mem., 5: 187-198. 1978. 

Santos, M.L., Rocha, P.C. & Comunello, E. Sistema Fluvial do Rio Paraná (Brasil) em seu Curso 
Superior: Um Exemplo de Planície Aluvial em Desequilíbrio. V REQUI/ I CQPLI, Lisboa, 
Portugal. Jul/2001. 145 – 148 p. 2001, 

Schumm, S.A., River Adjustment to Altered Hydrologic Regimen - Murrumbidgee River and 
Paleochannels, Australia. U.S.Geol. Surv. Prof. Pap., 598: 65 pp. 1968. 

Smith, D.G., Anastomosed Fluvial Deposits: Modern Exemples From Western Canada. In: 
J.D.Collinson and J. Lewin (Ed.), Modern and Ancient Fluvial Systems. Int. Assoc. 
Sedimentol. Spec. Public. 6. 155-168. 1983. 

Smith, D.G., Anastomosing River Deposits, Sedimentation Rates and Basin Subsidence, 
Magdalena River, Northwestern Colombia, South America. Sed. Geol., 46. 177196. 1986. 

Souza Filho, E.E., Aspectos da Geologia e Estratigrafia dos Depósitos Sedimentares do Rio 
Paraná entre Porto Primavera (MS) e Guaíra (PR). Tese de Doutorado. Instituto de 
Geociências/USP. São Paulo-SP. Inédito. 1993. 

Souza Filho, E.E. & Stevaux, J.C. Geologia e Geomorfologia do Complexo Rio Baía, Curutuba, 
Ivinheima. In: Vazzoler, A.E.A.M., Agostinho, A.A. and Hahnn, N.S. (eds), A Planície De 
Inundação Do Alto Rio Paraná. UEM-Nupelia, Maringá-PR. 1997. 

Souza Filho, E.E., Rocha, P.C., Correa, G.T. & Comunello, E., O Ajuste Fluvial e a Erosão das 
Margens do Rio Paraná em Porto Rico (Brasil). V REQUI/ I CQPLI, Lisboa, Portugal. Jul/2001. 
37 – 40 p. 2001. 

Sparks, R. E., Need for Ecosystem Management of Large Rivers and Their Floodplains. 
BioScience, 45. N.3, 168-182. 1995. 

Suguio, K. & Bigarella, J.J., Ambientes Fluviais. 2. Ed. Florianópolis. Ed. da UFSC/UFPR, 183 p. 
1990. 

Thomaz, S.M., Roberto, M.C. & Bini, L.M. Caracterização Limnológica dos Ambientes Aquáticos 
e Influência dos Níveis Fluviométricos. In: Vazzoler, A.E.A.M., Agostinho, A.A. and Hahnn, 
N.S. (eds), ), A Planície De Inundação Do Alto Rio Paraná. UEM-Nupelia, Maringá-PR. 1997. 

Thornbury, W.D., Principles of Geomorphology. 2nd ed., Wiley, New York. 1969. 
Tricart, J., Os Tipos de Leitos Fluviais. Notícia Geomorfológica, 6 (11), 41-49p. 1966. 
Tundisi, J.G.; Tundisi, T.M. Impactos potenciais das alterações do Código Florestal nos recursos 

hídricos. Biota Neotropica, Campinas. v.10, n. 4, p. 67-76. 2010. 
Vannote, R.L., Minshall, G.W., Cummins, K.W., Sedell, J.R.& Cushing, C.E.,  The river continuum 

concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci., vol.37. p. 130-137. 1980. 
Walker, R.G. & Cant, D. J., Sandy Fluvial Systems. In: R.G. WALKER (ED.) Facies Models. 2nd  ed. 

Geocience. Canada reprint series 1, Ontario. 71-90 pp. 1979. 
Ward, J.V. & Stanford, J.A., The serial discontinuity concept: Extending the model to floodplains 

rivers. Regulated Rivers: Research & Management, vol 10. P. 159-168, 1995-A. 
Ward, J.V. & Stanford, J.A., Ecological Connectivity in Alluvial River Ecosystem And Its Disruption 

By Flow Regulation. Regulated Rivers: Research & Management, vol. 11, 105-119 pp. 1995-
B. 



60 - Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro, Sandra Medina Benini e Maria Betânia Moreira Amador (orgs) 

 

Ward, J.V.; Tockner, K & Schiemer, F., Biodiversity of Floodplain River Ecosystems: Ecotones and 
Connectivity. Regul. Rivers: Res. & Mgmt., 15. 125-139., 1999. 

Williams, P.E. & Rust, B.R.,The Sedimentology of a Braided River. J. Sed. Petrol., 39. 549-679. 

 

  



Recursos Hídricos: gestão e sustentabilidade - 61 

 

Capítulo 3 

 

INFRAESTRUTURA VERDE: A MULTIFUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS 

VERDES APLICADA À DRENAGEM URBANA 
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1 DESAFIOS GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– Censo 2010, aproximadamente 84% (oitenta e quatro por cento) da 

população brasileira vive em áreas urbanas. Para abrigar esse contingente 

populacional, cidades são produzidas em ritmo cada vez mais acelerado, 

desconsiderando quase sempre as normas urbanísticas vigentes, ficando à 

mercê dos interesses ditados pelas leis de mercado, que se fazem presentes, 

incontestavelmente, no modelo de produção de nossas cidades, seja por 

meio da verticalização intensa ou pela expansão desordenada das cidades 

no país.  

O que se assiste como resultado, é o surgimento de uma diversidade 

de problemas, sobretudo aqueles de natureza socioambiental, tais como: a 

ocupação de áreas de riscos (Áreas de Preservação Permanente - APPs, 

áreas com declividades acentuadas e sujeitas a deslizamentos, encostas, 

etc.), carência de serviços públicos, de infraestrutura e de mobiliário urbano, 

ausência/deficiência de saneamento básico, comprometimento do sistema 

                                                           
17 Doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia / UNESP - Campus de Presidente Prudente, Doutora em Arquitetura e 
Urbanismo pela UPM e Pós-doutoranda em Arquitetura e Urbanismo (PNPD/Capes) pela 
FAAC/UNESP Campus de Bauru. E-mail: arquiteta.benini@gmail.com 
18 Professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP – Campus de Presidente 
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de drenagem, estrangulamento do sistema tráfego, poluição, contaminação 

de mananciais, deposição irregular de resíduos sólidos, dentre outros.  

O mau funcionamento (geralmente causado pela obstrução, com 

consequente perda de volume útil da tubulação) dos sistemas de drenagem 

pluvial urbana, pode levar à ocorrência de pontos de inundação e 

enchentes, causando prejuízos materiais, além de eventuais sinistros mais 

graves, representados por perdas humanas. Dentre os graves exemplos 

citados, é comum serem noticiados nos meios de comunicação, episódios 

envolvendo a ocorrência de precipitações mais expressivas, e que levam a 

deslizamentos, inclusive, com soterramento de edificações e pessoas. 

Entretanto, o que não é levado a conhecimento da população, é que 

esse fenômeno se dá em razão do intenso adensamento urbano aliado à 

infraestrutura precária e deficitária, agravada pelo uso de técnicas de 

engenharia hidráulica obsoletas, além de instrumentos de controle de 

ordenamento do solo ineficientes, decorrentes de falta de capacitação 

técnica em administrações municipais, da falta de continuidade dos projetos 

nas diferentes gestões e de interesses políticos e econômicos cujos objetivos 

nem sempre consideram aspectos técnicos em suas decisões. Neste 

contexto, é preciso admitir também, a ocorrência sistemática de equívocos 

decorrentes de anos de má gestão dos recursos públicos, em parte das 

cidades brasileiras, ao longo de suas histórias.  

Para solucionar e/ou minimizar tais problemas, são feitos 

investimentos nos setores de saneamento, transporte, energia, recursos 

hídricos e habitação o que, para diversos especialistas no assunto, é 

compreensível - tendo em vista a abrangência da cadeia produtiva 

relacionada a obras de infraestrutura e construção de moradias. 

No âmbito da questão, torna-se importante, analisar de forma 

integrada nos mais diversos aspectos, inclusive no âmbito legal, que prevê 

um novo empreendimento apresente uma infraestrutura básica em 

conformidade com o que estabelece o § 5
o
, do art. 2º, da Lei Federal 

6.766/1979. 
 

§ 5o. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 
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Apesar da previsão legal, outro aspecto importante a ser considerado 

no tratamento dessa questão refere-se ao preço da terra urbana, como 

justificativa para implantação de muitos empreendimentos em áreas 

alagadiças ou sujeitas a inundações, que, muitas vezes, exige a drenagem de 

áreas úmidas, além de demandar um controle maior, do escoamento 

superficial da água das chuvas. Entretanto, em alguns casos o sistema de 

drenagem urbana é subdimensionado, uma vez que seus planejadores 

ignoram o histórico de precipitação pluviométrica, bem como o tempo de 

retorno das maiores chuvas.  

Esse quadro pode ser verificado ao se analisar ou mesmo, realizar um 

olhar mais atento para a forma urbana, as tipologias adotadas, e 

notadamente sobre a infraestrutura, particularmente aquela relacionada ao 

sistema de drenagem urbana, em que os fundos de vale, as áreas de 

expressivo valor ambiental, são desconsiderados nos mais diversos 

mecanismos implantados em obras voltadas a solucionar e/ou mitigar os 

problemas decorrentes do processo de urbanização. 

Segundo Botelho (2011, p. 82), um dos “maiores problemas 

enfrentados pelas cidades brasileiras hoje é a ocorrência de inundações e 

enchentes”, visto que esses eventos “têm causado grandes prejuízos 

financeiros e até mesmo perdas de vidas humanas, seja por efeitos 

imediatos, como afogamentos”, ou ainda, “indiretos, como doenças 

infectocontagiosas decorrentes do contato com águas contaminadas”. 

Com a finalidade de complementar a abordagem, dentre os fatores 

que contribuem para o comprometimento dos sistemas de drenagem, 

destaca-se que o “desmatamento e a substituição da cobertura vegetal 

natural são fatores modificadores que em muitas situações”, não apenas 

alteram, como também “resultam simultaneamente em redução de tempos 

de concentração e em aumento do volume de escoamento superficial, 

causando extravasamento de cursos d’água” (POMPÊO, 2000, p. 16). O 

aumento das áreas impermeabilizadas faz com que haja um aumento da 

quantidade e da intensidade do escoamento superficial, provocando picos 

de vazão, que muitas vezes, não suportados pelos sistemas de drenagem 

das águas pluviais. 
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Ainda com respeito aos problemas de drenagem urbana
19

, Tucci 

(1998) é categórico ao afirmar que os mesmos são oriundos da alta 

impermeabilidade do solo urbano, ineficiência do sistema de drenagem, da 

retirada da cobertura vegetal, assim como da quantidade de sedimentos de 

ordens diversas (antrópicos, como por exemplo, resíduos sólidos) 

conduzidos pelas águas pluviais, entre outros.   

Segundo Mota (2003), o intenso processo de urbanização tem 

provocado alterações no ciclo hidrológico dos assentamentos humanos tais 

como: aumento da precipitação; redução da evapotranspiração, por 

redução da vegetação; aumento do escoamento superficial; redução da 

infiltração da água pela impermeabilização e compactação do solo; 

alterações no nível de lençóis freáticos; maior erosão do solo e consequente 

aumento do processo de assoreamento, aumento da ocorrência de 

enchentes; e poluição de águas superficiais e subterrâneas. Segundo o IBGE 

(2011) tais efeitos podem ser “potencializados quando as áreas urbanas 

ocupam terrenos de alta declividade, vales de rios encaixados
20

 ou se 

expandem por áreas sujeitas a inundações”. 

Complementando, Tucci (2007) explica que as alterações do ciclo 

hidrológico das áreas urbanizadas afetam diretamente a dinâmica fluvial da 

bacia hidrográfica, a exemplo da dispersão de energia pelo sistema de 

drenagem urbana. 

Em razão da alteração do ciclo hidrológico, da falta de infraestrutura 

adequada e de um efetivo ordenamento de solo urbano, várias cidades 

brasileiras têm enfrentado o dilema das inundações e enchentes urbanas, 

que vêm colocando em xeque os atuais modelos de políticas urbanas de uso 

e ocupação do solo, principalmente as habitacionais e ambientais. 

                                                           
19 A Lei Federal nº 11.445/2007, marco legal do saneamento básico brasileiro, estabelece as 
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, 
que introduziu formalmente o termo em seu Art. 3, Inciso I, alínea d, considerando “drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para 
o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e destinação final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas” (BRASIL, 2007, p. 3). 
20  Segundo Justus et al. (1986) e  Kaul (1990), rios encaixados são aqueles que tem sua 
nascentes encravadas e acompanham o sistema de falhamento da bacia hidrográfica.  
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Neste sentido, Silva (2011, p. 57) esclarece que as “modificações 

executadas na paisagem para a implantação de cidades” tem afetado 

“diretamente a dinâmica hidrológica, alterando os caminhos por onde a 

água circula”. A “retirada da cobertura vegetal produz alterações drásticas 

no ciclo hidrológico, capazes de provocar grandes danos nas áreas urbanas”, 

como, “processos erosivos, movimentos de massa e inundação respondem 

por parte dos danos ambientais em áreas urbanas”.  

Botelho e Silva (2007) apontam que as “principais alterações no ciclo 

hidrológico” são oriundas da “ocupação do espaço urbano, destacando a 

impermeabilização do terreno, através das edificações e da pavimentação 

das vias de circulação” (apud SILVA, 2011, p. 57) (Figuras 1 e 2).  

 
Figura 1 - Balanço Hídrico num Espaço 

Natural 
 

Figura 2 - Balanço Hídrico num Espaço 
Antropizado 

 

  
 

Fonte: Schueler, 1987 apud Tucci, 2002, 
p.476. 

 
Fonte: Schueler, 1987 apud Tucci, 2002, p.476. 

 
Frente à questão levantada, é possível dizer que, qualquer que seja a 

escala de urbanização, esta irá produzir impactos no ciclo hidrológico, 

interferindo diretamente na dinâmica da natureza e, consequentemente, no 

equilíbrio dos ecossistemas urbanos. Assim, torna-se fundamental a 

revisão/superação de técnicas ultrapassadas ancoradas em conceitos 

higienistas, que nortearam por muito tempo a elaboração de processos de 

planejamento e gestão dedicados à problemática dos sistemas de drenagem 

em muitas cidades brasileiras e que tinham como princípios, afastar e 

esconder os cursos d’água, eliminando-os das paisagens urbanas. Tal 
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postura era compreensível, uma vez que havia grandes epidemias, e as 

chamadas pestes, que tinham a água poluída e contaminada como a 

principal causa. 

 
2 INFRAESTRUTURA VERDE COMO UMA CONCEPÇÃO SUSTENTÁVEL PARA 
A DRENAGEM URBANA 
 

No processo de planejamento e gestão urbana é consenso a 

dificuldade de desconstrução dos sistemas de drenagem já implantados, 

ainda que obsoletos e ineficientes, o que vem justificar a relevância de 

estudos e alternativas que possibilitem a integração de estratégias 

inovadoras de adequações, ao incorporarem medidas corretivas e 

complementares dos sistemas de drenagem convencionais. A partir desses 

pressupostos, o planejamento urbano e o desenho ambiental possibilitam a 

conjugação de conceitos e técnicas com capacidade de respostas adequadas 

aos efeitos decorrentes das deficiências do sistema de drenagem, que vêm 

produzindo inundações em diversas cidades do país. 

No que se refere à drenagem urbana, torna-se imprescindível que o 

planejamento urbano adote novas propostas para controle das águas 

pluviais, que privilegiem uma convivência harmoniosa entre o homem e a 

natureza. Neste sentido, diversos autores, dentre eles, Botelho (2011) 

defendem a ideia de que é “preciso desenvolver novas formas de ocupação, 

novos materiais, novas técnicas, novas leis, estabelecendo novas relações de 

uso do espaço urbano”, notadamente ao considerar que 

 
[...] a ideia de ‘desconstruir’ cidades é inconcebível e ilusória, pois não 
podemos deixar de construir moradias, asfaltar ruas, erguer centros 
empresariais etc., é preciso criar mecanismos alternativos que possam 
substituir o processo hidrológico fundamental de infiltração, expandindo 
e diversificando o tempo de chegada das águas ao final de cada sistema 
hidrográfico. (BOTELHO, 2011, 93).  

 
Como alternativa e/ou complementação aos sistemas convencionais de 

gerenciamento de águas pluviais, são apresentadas as funções das 

diferentes tipologias da infraestrutura verde que podem ser aplicadas na 

drenagem urbana, dentre as quais se destacam: Espaços Verdes Permeáveis 

(jardins, parques, corredores verdes, praças, dentre outros), Bacia de 

Sedimentação, Bacias de Biorretenção (Jardins de Chuva), Biovaleta, 
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Bioengenharia, Biótopos de Limpeza, Canteiro Pluvial, Fitodepuração, Grade 

Verde, Lago Seco (ou Bacia de Detenção), Lagoa pluvial (ou Bacia de 

Retenção ou Biorretenção), Pavimentos Porosos, Teto Verde, dentre outros 

(Quadro 1). 

As diferentes tipologias de infraestrutura verde podem dar “suporte 

dos ecossistemas autóctones e da paisagem, deverá ter funções de corredor 

ecológico ao providenciar habitats para fauna e flora”, bem como “constituir 

um filtro de ar e água, funções sociais e culturais ao promover um equilíbrio 

estético e paisagístico, propiciando à população espaços livres de recreio, 

lazer e educação ambiental” (FERREIRA; MACHADO, 2010, p. 72) 

 
Quadro 1 – Principais Funções Exercidas pela Infraestrutura Verde 

 

 

Purificação  
O escoamento de águas pluviais pode ser purificado 
através de uma ou a combinação dos seguintes itens: 
Sedimentação, Filtração e Captação biológica. 

 

Detenção 

Para diminuir do fluxo do escoamento de águas pluviais 
para aliviar o estresse no sistema de gerenciamento de 
jusante de águas pluviais. O escoamento pode ser 
desacelerado através de vários métodos, bem como 
drenagem por vegetação, aumento de irregularidade de 
uma área ou diminuição do declive da superfície de 
escoamento e armazenagem temporária (por algumas 
horas) e numa instalação no local. 

 

Retenção 

A finalidade é aliviar o estresse no sistema de 
gerenciamento de jusante de águas pluviais. A água é 
retida por um período não muito longo (uma cisterna, 
dique ou tanque) tanto para uso posterior ou até que 
esteja pronta para ser liberada para a superfície de 
drenagem ou corpos. 

 

Transmissão 

A transmissão refere-se à medida pela qual a superfície 
de escoamento é transportada e direcionada de um 
ponto de chuva inicial até seu descarte final. Isto é 
necessário para o controle de inundação. 

 

Infiltração 
Infiltração é o processo pelo qual a água infiltra no solo 
para recarregar o lençol freático e os aquíferos, e tem o 
adicional do benefício de purificação. 

 
Fonte: SINGAPORE, 2011, p. 30-31 – Tradução Nossa 
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Esses “mecanismos alternativos” apontados por Botelho (2011) não 

representam nenhuma inovação tecnológica deste século, visto que as 

mesmas práticas e técnicas foram incorporadas em alguns projetos 

hidráulicos e que, por motivos diversos, não foram difundidos e aplicados, 

com a frequência necessária, em projetos de drenagem urbana.  

A novidade que deve ser destacada, é que essas práticas e técnicas 

aplicáveis aos projetos de hidráulica vêm sendo resgatadas por arquitetos, 

urbanistas, paisagistas, engenheiros, entre outros profissionais, e estão 

sendo consideradas como tipologias da infraestrutura verde, por serem 

compreendidas como mecanismos alternativos ecológicos para controle da 

drenagem urbana. Neste sentido, Herzog (2013) explica que 

 
A infraestrutura verde, também chamada de infraestrutura ecológica, é 

um conceito que tem evoluído rapidamente e se tornado mais 

abrangente nos últimos anos. É fundamentada nos conhecimentos da 

ecologia da paisagem e da ecologia urbana. Compreende a cidade como 

um sistema socioecológico, por meio de uma visão holística, sistêmica. (p. 

111). 

 

Ferreira e Machado (2010, p. 81) explicam que infraestrutura verde 

quando utilizada em projetos urbanos, insere, conserva ou recupera a 

“estrutura ecológica” do local da intervenção, por possibilitar a integração 

do “sistema azul” (circulação da água) com o “sistema verde” (produção de 

biomassa).  

Por esta razão, a infraestrutura verde se apresenta como ferramenta 

de valorização das estruturas ecológicas presentes nos ecossistemas locais. 

Segundo Madureira (2012) 

 
[...] as estratégias relativas à infraestrutura verde metropolitana incidem 

cada vez mais no aproveitamento de recursos associados a estruturas 

lineares da paisagem preexistentes, naturais ou não, como sistemas 

fluviais ou infraestruturas viárias e ferroviárias. A crescente importância 

dada às massas de água em contextos metropolitanos, designadamente à 

intrínseca continuidade dos sistemas fluviais, enquanto elemento de 

conexão da estrutura verde leva, inclusivamente, a que crescentemente se 

utilize o termo infraestrutura verde e azul. (p. 34). 
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Para além de tais aspectos, Herzog (2010a, p. 160) chama a atenção 

para o uso da infraestrutura verde em projetos de intervenções urbanas, a 

exemplo daqueles relacionados ao controle da drenagem urbana, nos quais 

o emprego desta técnica poderá contribuir para a resiliência das cidades 

frente à ocorrência de eventos climáticos mais severos 

 
[...] irá também evitar deslizamentos, na medida em que é preciso fazer 

levantamentos detalhados e evitar a ocupação de áreas inadequadas, 

com a revegetação de encostas. A infraestrutura verde analisa 6 fatores 

que interagem na cidade: geológico, hidrológico, biológico, social, 

circulatório e metabólico (entradas e saídas de energia e matéria). 

(HERZOG, 2010a, p. 160). 

 

Frente a estas possibilidades, Franco (2010, p. 141) enfatiza sua 

relevância ao explicitar que o “Planejamento e Desenho Ambiental, 

Infraestrutura Verde podem ser entendidos como uma rede interconectada 

de áreas verdes naturais e outros espaços abertos”, os quais “conservam 

valores e funções ecológicas, sustentam ar e água limpos e ampliam a 

variedade de benefícios para as pessoas”.  Para Benedict e McMahon (2002, 

p. 6), os “elementos de uma rede de infraestrutura verde precisam ser 

protegidos em longo prazo. Isto requer planejamento e gerenciamento de 

longo alcance, bem como um comprometimento contínuo”. 

Para a Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico (2005, p. 64), 

é importante que os planos e projetos utilizem a infraestrutura verde como 

um elemento de integração do uso do solo nos municípios. Neste sentido, 

Cormier e Pellegrino (2008, p. 128) afirmam que o planejamento da 

infraestrutura verde deve partir de uma escala regional conjugada ao 

planejamento de bacias hidrográficas, 

 
[...] na escala regional essa rede de espaços é composta de parques, 

corredores verdes e espaços naturais preservados; e, se forem enraizados 

nos princípios sólidos da ecologia da paisagem e do planejamento de 

bacias, esses espaços livres tradicionais podem ser a base para um 

sistema de infraestrutura verde. Mas podemos expandir essa rede, se 

aplicarmos criativamente os sistemas naturais para atender aos desafios 

de readequação da infraestrutura urbana já implantada, especialmente 

aqueles relacionados à drenagem e à qualidade da água. (CORMIER; 

PELLEGRINO, 2008, p. 128). 
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Na escala local, Herzog (2010b, p.05) explica que as “tipologias 

multifuncionais de infraestrutura verde têm sido desenvolvidas de modo a 

manter ou restabelecer as dinâmicas naturais dos fluxos hídricos e bióticos”, 

e também tem ajudado a “melhorar e estimular a circulação e o conforto 

das pessoas, e a redução do consumo de energia”.  

 
São inúmeros benefícios prestados pela incorporação das tipologias, 

como: promover a infiltração, detenção e retenção das águas das chuvas 

no local, evitando o escoamento superficial; filtrar as águas de 

escoamento superficial nos primeiros 10 minutos da chuva, provenientes 

de calçadas e vias pavimentadas contaminadas por resíduos de óleo, 

borracha de pneu e partículas de poluição; permitir a permeabilidade do 

solo; prover habitat para a biodiversidade; amenizar as temperaturas 

internas em edificações e mitigar as ilhas de calor; promover a circulação 

de pedestres e bicicletas em ambientes sombreados, agradáveis e 

seguros; diminuir a velocidade dos veículos; conter encostas e margens 

de cursos d’água para evitar deslizamentos e assoreamento. (HERZOG, 

2010b, p. 05-06). 

 

Conforme os apontamentos de Herzog (2010b) ficam evidenciados os 

benefícios da utilização da infraestrutura verde em projetos urbanísticos, 

tanto naqueles voltados ao controle da drenagem urbana, como nos de 

recuperação de áreas degradadas e valorização paisagística do espaço 

urbano. 

Deste modo, a adoção da infraestrutura verde em projetos de 

intervenções urbanas, pode representar a quebra de paradigmas através da 

promoção da construção de cidades sustentáveis
21

 e inteligentes, que 

contribuem para a oferta de espaços multifuncionais (drenagem urbana, 

serviços ambientais, equilíbrio e convivência com a natureza, lazer e 

                                                           
21 “O conceito de cidade sustentável reconhece que a cidade precisa atender aos objetivos 
sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e físicos de seus 
cidadãos. É um organismo dinâmico tão complexo quanto à própria sociedade e 
suficientemente ágil para reagir com rapidez às suas mudanças que, num cenário ideal, deveria 
operar em ciclo de vida contínuo, sem desperdícios [...]. A cidade sustentável deve operar 
segundo um modelo de desenvolvimento urbano que procure balancear, de forma eficiente, os 
recursos necessários ao seu funcionamento, seja nos insumos de entrada (terra urbana e 
recursos naturais, água, energia, alimento, etc.), seja nas fontes de saída (resíduos, esgoto, 
poluição, etc.).” (LEITE; AWAD, 2012, p. 135) 
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recreação, dentre outros) que buscam a melhoria da qualidade de vida e 

ambiental para todos que vivem em cidades.  

 

3 A MUTIFUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS VERDES  

 

            Nas últimas décadas os espaços verdes, independente de sua 

tipologia, vêm sendo cada vez mais integrados em programas de políticas 

públicas. Isto pode ser atribuído à uma maior percepção ambiental 

demonstrada pelos diversos segmentos sociais, no que se refere não 

somente à importância da preservação e conservação desses elementos – 

vinculados ao despertar de uma consciência ambiental, mas principalmente 

aos inúmeros benefícios promovidos pela implantação desses espaços nas 

cidades.  

O contexto apresentado evidencia a importância da consciência 

ambiental para a incorporação de elementos naturais em projetos de 

intervenção urbana, respaldando novas proposições voltadas à implantação 

de sistemas de arborização, parques ecológicos dentre as diversas tipologias 

que compõem a infraestrutura verde, as quais são justificadas em razão de 

uma extensa gama de fatores positivos já explicitados em tópicos 

anteriores. 

A partir desses breves apontamentos, cabem algumas especificações 

relacionadas ao enquadramento tipológico dos espaços verdes, 

particularmente os permeáveis que podem ser de domínio público ou 

privado e cujo uso e/ou função variam segundo a tipologia (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Tipologia, Usos e/ou Função dos Espaços Verdes Permeáveis 

 

TIPOLOGIA  DOMÍNIO USO E/OU FUNÇÃO 

 Áreas Verdes Públicas 
(BENINI, 2009) 

Público 
Jardins Urbanos, Parques 
Urbanos, Parques Lineares, 
Corredores Verdes 

Espaços destinados a edifícios públicos e 
outros equipamentos urbanos 
(Art. 2º, § 4º, da Lei 6.766/79, facultado ao 
Poder Município legislar sobre a matéria) 

Público 
Áreas para iluminação, e 
ventilação e de servidão de 
recuo nos terrenos urbanos 

Espaços Livres Privados 
(Art. 2º, § 4º, da Lei 6.766/79, facultado ao 
Poder Município legislar sobre a matéria) 

Privado 

Áreas para iluminação, e 
ventilação e de servidão de 
recuo nos terrenos urbanos 
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TIPOLOGIA  DOMÍNIO USO E/OU FUNÇÃO 

Praças 
(Art. 17, da Lei 6.766/79) 

Público Logradouro Público 

Sistema Viário 
(Art. 7º, Inciso II, da Lei 6.766/79, facultado 
ao Poder Municipal legislar sobre a matéria) 

Público 

Passeio Público 

Pista (Leito Carroçável) 

Acostamento 

Canteiro Central 

Rotatória 

Área de Preservação Permanente 
Faixa não-edificável 
(Art. 4º, Inciso III, da Lei 6.766/79, facultado 
ao Poder Municipal legislar sobre a matéria, 
para impor maiores exigências) 

Público e 
Privado 

Ao longo dos rios, ribeirões e 
córregos 

Faixa não-edificável 
(Art. 4º, Inciso III, da Lei 6.766/79, facultado 
ao Poder Municipal legislar sobre a matéria, 
para impor maiores exigências) 

Público e 
Privado 

Reserva de faixa ao longo de 
dormentes 

Faixa não-edificável  
(Art. 4º, Inciso III, da Lei 6.766/79, facultado 
ao Poder Municipal legislar sobre a matéria, 
para impor maiores exigências) 

Público 
Reserva de faixas de domínio 
público das rodovias e 
ferrovias 

Faixa não-edificável 
(Art. 4º, § 3º da Lei 6.766/79, facultado por 
exigência de licenciamento ambiental) 

Público e 
Privado 

Reserva de faixas para as 
dutovias 

Faixa non aedificandi 
(Art. 5º, Inciso III, da Lei 6.766/79, sendo que 
o parágrafo único deste artigo considera 
urbanos os equipamentos públicos de 
abastecimento de água, serviços de esgotos, 
energia elétrica, coletas de águas pluviais, 
rede telefônica e gás canalizado) 

Público 
Reserva de faixas para 
equipamentos urbanos 

Faixa sanitária 
(Art. 7º, inciso IV, da Lei 6.766/79, facultado 
ao Poder Municipal legislar sobre a matéria) 

Público e 
Privado 

Escoamento de águas 
pluviais 

 

 
Dentre as tipologias dos espaços verdes permeáveis, destacam-se as 

áreas verdes públicas, que segundo Benini (2009) são todos os espaços livres 

(área verde/lazer), que foram afetados como de “uso comum” e 

 
[…] que apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), 
que possa contribuir em termos ambientais (fotossíntese, 
evapotranspiração, sombreamento, permeabilidade, conservação da 
biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição sonora e atmosférica) e 
que também seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, científicos 
ou culturais. (BENINI, 2009, p. 112). 
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Nos espaços urbanos, as áreas verdes públicas (jardins, parques 

urbanos, parques lineares, corredores verdes) além de oferecerem inúmeros 

benefícios ambientais (combate à poluição do ar através da fotossíntese; 

regulação da umidade e temperatura do ar; contribuição à permeabilidade, 

fertilidade e umidade do solo, protegendo contra processos erosivos; 

redução dos níveis de ruído servindo como amortecedor do barulho das 

cidades, dentre outros) contribuem para a qualidade ambiental urbana. 

Os jardins são espaços destinados à permanência e contemplação da 

natureza, enfatizam o caráter sociocultural, lazer, recreação e os aspectos 

biofísicos no contexto urbano, podem ser considerados como um elemento 

estruturador da paisagem, pois permitem a conectividade entre os espaços 

livres e elementos arquitetônicos da cidade. 

Todavia deve-se destacar que esses espaços culturalmente recebem 

a denominação de praça
22

, gerando certa confusão para identificação das 

áreas verdes públicas. Neste sentido, praça enquanto uma das tipologias 

apresenta uma categoria diferenciada de logradouro, afetada como de uso 

comum (Lei de Parcelamento de Solo, Lei Federal nº 6.766/79), com 

construções de significativo valor arquitetônico, onde segundo Silva (2008), 

estão estritamente relacionadas com a “função social, religiosa, cívica, etc”.  

No tocante aos parques urbanos
23

, deve-se considerar que essa 

tipologia é caracterizada no tecido urbano (em regra) por grandes manchas 

verdes. Falcón (2007, p. 46) explica que os “parques cuentan con una 

cobertura vegetal importante, en la que domina el estrato arbóreo, pero 

                                                           
22“Logradouro público por excelência [...]. A praça como tal, para reunião de gente e para 
exercício de um sem-número de atividades diferentes, surgiu entre nós, de maneira marcante e 
típica, diante de capelas ou igrejas, de conventos ou irmandades religiosas. Destacava, aqui e 
ali, na paisagem urbana estabelecimentos de prestígio social. Realçava-lhe os edifícios; acolhia 
os frequentadores. [...] A praça cívica, diante de edifícios públicos importantes são raras entre 
nós” (MARX, 1980, p. 49-50).  
23 “Considera como parque todo espaço de uso público destinado à recreação de massa, 
qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja estrutura 
morfológica é autossuficiente, isto é, não é diretamente influenciada em sua configuração por 
nenhuma estrutura construída em seu entorno” (MACEDO; SAKATA, 2002, p. 14). Os “espaços 
livres (especialmente os parques)” deveriam ser considerados como um “elemento de 
integração social”, uma vez que permitia a convivência de “diferentes classes sociais poderiam 
conviver, criando um espaço gregário (para os grandes grupos) e de vizinhança (fomentando as 
relações familiares e de amizade)” (GALENDER, 2005, p. 02). 
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también muestran una presencia considerable de arbustos y de plantas 

vivaces y tapizante”. 

 
Estas zonas verdes están pensadas para que todas las generaciones de la 

población puedan disfrutar de ellas. Para ello, disponen de diferentes 

espacios, definidos para usos específicos o bien polivalentes, de manera 

que en una misma zona pueden realizarse actividades para todas las 

edades. En general, los parques contemporáneos cuentan con dos partes 

diferenciadas, definidas por los materiales que las conforman: un área 

suave y verde, y una zona dura y pavimentada, cada una de ellas con una 

función y un tratamiento específicos. (FALCÓN, 2007, p. 46). 

 
Os parques urbanos, em razão da escala em que são projetados, além 

de contribuírem significativamente com a qualidade ambiental, podem se 

tornar espaços multifuncionais, a exemplo do Parque do Ibirapuera
24

, que 

comporta não só o prédio do Museu de Arte Moderna (MAM), mas 

também, o Pavilhão da Bienal, a Oca, o Pavilhão Japonês, o Planetário, o 

lago e o viveiro, os quais estão inseridos numa ampla área verde (Figura 3). 

 
Figura 3 - Parque do Ibirapuera 

 

 
 

Fonte: Disponível em: http://www.parquedoibirapuera.com. Acesso em 25 jan. 2015. 

 

Os parques lineares e os corredores verdes, a exemplo dos parques 

urbanos, são tipologias de áreas verdes públicas, as quais são inseridas no 

                                                           
24 Inaugurado em 21 de agosto de 1954, o Parque Ibirapuera foi projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, em parceria com o famoso paisagista Roberto Burle Marx. 
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/212-parque-do-
ibirapuera. 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/212-parque-do-ibirapuera
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/212-parque-do-ibirapuera
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tecido urbano e compõem o desenho ambiental da cidade, podem ser 

utilizados como espaços multifuncionais. Neste sentido, Herzog (2010b) 

define os parques lineares e os corredores verdes como 

 
[...] parques lineares ao longo de rios, estes devem ser corredores verdes 

multifuncionais. Devem ter vegetação adequada às condições variáveis de 

umidade e ser nativa. Os corredores verdes, além de protegerem e 

manterem a biodiversidade, têm função de infiltrar as águas das chuvas, 

evitar o assoreamento dos corpos d’água, abrigar vias para pedestres e 

ciclistas, áreas de lazer e contemplação. (p. 11). 

 

Para Herzog (2010b) os parques lineares são espaços verdes 

multifuncionais que estão conectados
25

, a exemplo do Parque Várzeas do 

Tiete em São Paulo (Figura 4). 

 
Figura 4 - O Parque Várzeas do Tietê (Parque linear com 75 km de extensão) 

 

 
 

Fonte: Disponível em: http://ciclovivo.com.br. Acesso em 25 jan. 2015. 

 

                                                           
25 Corredores verdes “são planejados, projetados e manejados, têm sido definidos como sendo 
extensões lineares que podem ser de terra ou de água, e os sistemas que são formados por eles 
(redes de corredores). Possibilitam usos e funções múltiplas, como: manejo das águas das 
chuvas, conservação de fragmentos de ecossistemas naturais ou recuperados, uso como vias de 
transporte alternativo e áreas de lazer, melhora da qualidade de vida dos habitantes, proteção 
e ligação de importantes áreas culturais e sejam acessíveis a todas as camadas sociais da 
população pela sua proximidade das áreas habitadas”. (HERZOG, 2008, p. 2) 
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Conforme caracterizado na Figura 21, Falcón (2007), explica que os 

parques lineares podem ser caracterizados como  

 
[…] una tipología de zona verde que, en general, se trabaja poco desde el 

urbanismo y la planificación de la ciudad. Si acaso, los valores 

ambientales que aportan se han desarrollado desde otra disciplina, la 

ecología, según la cual actúan como conectores de diferentes zonas 

verdes y como correa de transmisión de la biodiversidad urbana. Su 

aportación a la trama verde urbana, sin embargo, va más allá de los 

aspectos meramente medioambientales, y se convierte en una 

herramienta de cohesión social. Los parques lineales brindan unos 

beneficios sociales y culturales, puesto que se plantean como un trayecto 

que recorre diferentes barrios y partes de la ciudad, y que se adapta a la 

idiosincrasia y a las características de los habitantes del lugar por el que 

transcurre. (p. 47). 

 

Segundo Madureira (2012, p. 36) Frederick Law Olmsted foi o 

responsável pela definição e implementação das primeiras estruturas 

lineares de conexão entre parques e áreas verdes (“parkway”), a qual 

antecedeu a proposta dos corredores verdes (“greenway”). Neste sentido, 

Falcón (2007) complementa 

 
El concepto de 'corredor verde' surge a finales del siglo XX, procedente del 

ámbito de la ecología. Su función principal es la conexión de los diferentes 

elementos que configuran el paisaje-bosques, superficies agrícolas, ríos, 

caminos, etc.-, que hace posible el flujo de agua, materias, fauna o seres 

humanos, además de permitir la existencia de una trama 

interrelacionada. De manera equivalente, la aplicación de este concepto 

en las ciudades - conexión entre las diferentes zonas verdes, y entre éstas 

y el espacio periurbano - comporta la creación de una trama de verde que 

está formada por el arbolado viario, los parques lineales y las pequeñas 

piezas ajardinadas, y que realizan las funciones de corredor  entre los 

grandes parques y jardines, y entre  éstos y el medio natural que rodea las 

urbes. (Falcón, 2007, p. 45).  

 

Falcón (2007) e Herzog (2008, p. 8) afirmam que a implantação de 

corredores verdes, permite a “conectividade entre fragmentos 

remanescentes de ecossistemas naturais” contribuindo, assim, para que 

“espécies e populações” circulem entre os “diversos fragmentos que 

compõem o mosaico da paisagem. Esse movimento pode ocorrer durante 
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períodos de tempo variáveis, dependendo da espécie”. Nesta corrente, 

Franco (2010) explica que 

 
Como infraestrutura verde entende-se que as áreas verdes existentes e 

futuras devem ser organizadas e entendidas como redes verdes 

interconectadas, tendo nos grandes parques e áreas protegidas suas 

‘áreas-núcleo’ principais, nos parques lineares, ruas e avenidas 

arborizadas seus “corredores verdes”, funcionando como tentáculos ou 

‘links’ de conexão. 

A infraestrutura verde ganha eficiência quando suas ligações - os 

corredores verdes – contam com meios de transporte não motorizado e 

não poluente, como o modo de andar a pé e o transporte ciclo-viário, 

apoiado pela infraestrutura viária e metroviária eficientes. Além disso, a 

infraestrutura verde deve estar conectada e entrelaçada à rede de 

espaços culturais de esporte e lazer de cada distrito e da Cidade em geral. 

(p. 145). 

 

Franco (2010) apresenta outros exemplos, demonstrando que os 

corredores verdes podem ser implantados no tecido urbano como 

estruturas verdes lineares, a exemplo da Rua Gonçalo de Carvalho em Porto 

Alegre (Figuras 5 e 6). 
 

Figuras 5 e 6 – Rua Gonçalo de Carvalho, Porto Alegre 
 

  
 
Fonte: Disponível em: http://maispetropolis.wordpress.com/2012/05/28/ibge-destaca-
acessibilidade-e-arborizacao-de-porto-alegre/. Acesso em 25 jan. 2015. 

 
Em conformidade com os apontamentos apresentados por Franco 

(2010), torna-se possível afirmar a importância dos corredores verdes no 

espaço urbano, pois além de valorizarem a paisagem urbana, contribuem 
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para o conforto ambiental (minimizam o ruído e os efeitos da poluição do ar 

e ajudam a regular a umidade e a temperatura) e para drenagem urbana
26

.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os apontamentos apresentados neste capítulo são decorrentes de 

estudos desenvolvidos por autores especializados na matéria e permitem 

depreender que os espaços verdes urbanos, enquanto tipologia da 

infraestrutura do verde, devem ser mais empregados como solução técnica 

em projetos de intervenção urbanística voltados a dar respostas aos 

problemas ligados às águas pluviais em áreas urbanas, dentre outros. 

Frente às inúmeras melhorias que proporcionam, para além do 

sistema de drenagem urbana, é incontestável que os espaços verdes 

contribuem para a requalificação e revitalização de áreas degradadas, 

recomposição paisagística, assim como a recuperação da biodiversidade ao 

reestabelecer os ciclos naturais no ambiente urbano. 

Destaca-se ainda, que esses espaços contribuem para o aumento da 

resiliência da cidade contemporânea, favorecendo assim, o enfrentamento 

dos problemas ambientais presentes no espaço urbano, permitindo uma 

(re)leitura da paisagem urbana de forma holística, valorizando os sistemas 

naturais e fortalecendo as relações sociedade↔natureza. 

Deste modo, consideram-se os espaços verdes urbanos como um 

elemento urbanístico multifuncional para estruturação da paisagem, 

contribuindo, também, para o gerenciamento das águas pluviais, bem como, 

para lazer, recreação e para qualidade ambiental do espaço urbano. 
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Capítulo 4 

 

SUBSÍDIOS PARA GESTÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 

ABORDAGEM DA FASE LÍQUIDA 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O uso da água seja para o abastecimento público, ou em processos 

industriais, nas residências, no comércio, no tratamento de resíduos sólidos 

e gasosos, gera um resíduo líquido, dotado de características específicas e 

que é denominado água residuária ou esgoto (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Outro aspecto importante das águas residuárias urbanas refere-se ao 

escoamento superficial direto gerado pelas precipitações pluviométricas que 

conduz todo o material depositado sobre as vias até os corpos d´água 

causando alterações em suas características físico-químicas. 

Da mesma maneira, as atividades rurais podem também trazer 

prejuízos ambientais aos cursos de água. A utilização de agroquímicos 

(fertilizantes) ou mesmo agrotóxicos (inseticidas e herbicidas), podem 

contaminar o solo, o lençol freático e os rios. Nesse caso, as águas das 

chuvas, ao escoarem nessas plantações, podem transportar os agrotóxicos e 

partículas do solo para os rios, causando a contaminação da água. 

De modo geral, todos esses usos incorporam partículas na água, que 

podem ser de origem física, química ou biológica. Assim, a forma de dispor 

                                                           
27 Engenheiro Civil, Doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento (EESC/USP), Professor do 
Departamento de Engenharia Civil da UFSCar (DECiv/UFSCar). E-mail: erich.kellner@ufscar.br 
28 Engenheiro Civil, Doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento (EESC/USP), Professor do 
Departamento de Engenharia Civil da UFSCar (DECiv/UFSCar). E-mail: akutsu@ufscar.br 
29 Engenheira Civil, Doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento (EESC/USP), Professora do 
Departamento de Engenharia Civil da UFSCar (DECiv/UFSCar). E-mail: caliachon@ufscar.br 
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essas águas deve seguir critérios específicos que não permitam a poluição 

do ambiente. 

Segundo (BRASIL, 1981), a Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, dá a seguinte definição 

para poluição: 

 
é “[...] a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em 

desacordo com os padrões ambientais estabelecidos [...]”. 

  
O objetivo deste capítulo foi apresentar e discutir aspectos da gestão 

do esgotamento sanitário enfatizando a fase líquida. 

 

2 CARACTERÍSTICAS DOS ESGOTOS 

 

As características dos esgotos dependem dos diversos tipos de uso e 

da origem da água consumida. 

De maneira geral, os esgotos são comumente classificados como 

sanitários e industriais. 

Os esgotos sanitários são formados por despejos domésticos, águas 

pluviais parasitárias, águas provenientes de infiltração e, eventualmente, 

uma parcela de despejos industriais, apresentando características bem 

definidas (ABNT, 1996). 

As características dos esgotos variam quantitativamente e 

qualitativamente estando relacionadas com a forma e o processo de 

utilização da água que o gerou. Em função da amplitude das características 

dos esgotos industriais, foram aqui consideradas as características dos 

esgotos sanitários. 

Os interessados em saber mais sobre as características dos esgotos 

industriais podem consultar a obra de Braile e Cavalcanti (1993). 
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2.1 ASPECTOS QUALITATIVOS 

 

No caso dos esgotos sanitários, suas características variam no espaço 

e em função de fatores, como clima, nível de consumo de água e hábitos 

culturais da população atendida. 

De maneira geral, as características qualitativas do esgoto podem ser 

interpretadas a partir de parâmetros biológicos, físicos e químicos, como: 

pH, sólidos, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), fósforo, nitrogênio, óleos e graxas, metais, coliformes 

termotolerantes. 

Metcalf & Eddy (2003) classificam os esgotos em forte, médio e fraco, 

conforme as características físico-químicas apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Características físico-químicas típicas dos esgotos domésticos 

 

Característica 
Concentração 

Fraco Médio Forte 

Sólidos Totais (mg/l) 350 720 1200 
Sólidos dissolvidos totais (mg/l) 250 500 850 
Sólidos dissolvidos fixos (mg/l) 145 300 525 
Sólidos dissolvidos voláteis (mg/l) 105 200 325 
Sólidos Suspensos (mg/l) 100 220 350 
Sólidos suspensos fixos (mg/l) 20 55 75 
Sólidos suspensos voláteis (mg/l) 80 165 275 
Sólidos sedimentáveis (ml/l) 5 10 20 
DBO5,20 (mg/l) 110 220 400 
DQO (mg/l) 250 500 1000 
Carbono orgânico total-COT (mg/l) 80 160 290 
Nitrogênio total – NTK (mg/l) 20 40 85 
Nitrogênio orgânico (mg/l) 8 15 35 
Nitrogênio amoniacal (mg/l) 12 25 50 
Fósforo total (mg/l) 4 8 15 
Fósforo orgânico (mg/l) 1 3 5 
Fósforo Inorgânico (mg/l) 3 5 10 
Cloreto (mg/l) 30 50 100 
Sulfato (mg/l) 20 30 50 
Óleos e Graxas (mg/l) 50 100 150 

Nota: DBO5,20: refere-se à demanda bioquímica de oxigênio determinada após 5 dias de 
incubação e mantida a temperatura constante de 20oC 
Fonte: adaptado de MelCalf & Eddy (2003). 
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Das características biológicas, a Tabela 2 apresenta alguns tipos e 

concentração de microrganismos tipicamente encontrados nos esgotos 

domésticos antes de serem submetidos a tratamento. 

 
Tabela 2 - Tipos e concentração de microrganismos tipicamente encontrados nos esgotos 

domésticos 
 

Organismo 
Concentração 
(NMP/100 ml) 

Bactérias totais 109 – 1010 

Coliformes totais 107 – 108 

Coliformes termotolerantes 106 – 107 

Estreptococos Fecais 105 – 106 

Salmonella Typhosa 101 – 104 
Cistos de Protozoários 102 – 105 
Vírus 103 – 104 
Ovos de helmintos 101 - 103 

Fonte: adaptado de MetCalf & Eddy (2003). 

 
2.1.1 Sólidos 
 

Dentre as várias características dos esgotos, os sólidos constituem 
um dos principais elementos, uma vez que através de sua determinação 
pode-se definir uma série de etapas de tratamento.  

Os sólidos totais podem ser definidos como aqueles que 
permanecem como resíduo após a evaporação a 103°C; já se esses resíduos 
são calcinados a 600 

o
C, a matéria orgânica se volatiliza, ficando os resíduos 

sob a forma de cinzas. Têm-se então sólidos voláteis e sólidos fixos 
(JORDÃO; PESSÔA, 2005). 

De maneira análoga, os sólidos totais podem ser expressos pela 
soma das parcelas de sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. 

A matéria sólida suspensa compõe a parte que é retida, quando um 
volume de amostra de esgoto é filtrado através de um filtro de asbestos em 
um cadinho de Gooch. A fração que passa pelo filtro é a parcela de matéria 
sólida dissolvida, e está presente em solução ou em forma coloidal. 

Na Figura 1, pode-se observar a composição típica de sólidos em 
esgotos domésticos, segundo Jordão e Pessôa (2005). 
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Figura 1 - Composição dos sólidos nos esgotos sanitários. 
 

 
 

Fonte: Jordão e Pessôa (2005) 

 
A matéria sólida em suspensão pode ser classificada em 

sedimentável e não sedimentável: 

 Sedimentável – aquela partícula que se sedimenta em um período 

razoável de tempo (1 ou 2 horas); 

 Não sedimentável – matéria finamente dividida que não se 

sedimenta em um período de 1 ou 2 horas, somente sendo 

removida por oxidação bacteriológica ou coagulação, seguida de 

sedimentação. 

A fração de sólidos filtráveis é composta basicamente de matéria 

dissolvida e coloidal. A matéria dissolvida é composta de moléculas 

orgânicas, inorgânicas e íons que se encontram presentes em solução no 

esgoto. 

A fração coloidal compreende partículas que oscilam entre 10
-6

 e 10
-3

 

mm. 

A Figura 2 apresenta a classificação e os intervalos do tamanho das 

partículas presentes no esgoto. 
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Figura 1 - Classificação e tamanho das partículas presentes no esgoto 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessôa (2005). 

 
2.1.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 
Segundo Jordão e Pessôa (2005) a demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) é a quantidade de oxigênio necessária para que a decomposição da 

matéria orgânica biodegradável presente no esgoto seja processada 

exclusivamente pelas bactérias. Dessa maneira, a DBO é tanto maior quanto 

maior o teor de matéria orgânica presente, por isso é empregada para 

quantificar, de maneira indireta, a matéria orgânica presente no esgoto. 

A DBO se processa em dois estágios: no primeiro estágio ocorre a 

oxidação da matéria orgânica carbonácea, e no estágio seguinte ocorre a 

oxidação da matéria orgânica nitrificada. 

A decomposição do material presente na água residuária é lenta e 

se concretiza após um tempo de vários dias. Inicialmente a DBO é máxima e 

decresce até atingir um valor mínimo, quando se completa a estabilização. O 

valor inicial (L0) denomina-se DBOTOTAL. 

Normalmente a DBO é medida a 20ºC em um tempo de 5 dias 

(DBO5,20ºC), representando basicamente a fase carbonácea. 

A Figura 3 apresenta a representação gráfica do declínio da DBO em 

função do tempo. 
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Figura 3 - Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) remanescente e exercida em função do 
tempo. 

 

 
 

Fonte: os autores 

 
Assim, a partir da Figura 3, e considerando de L0 a DBO última 

(mgO2/l) ; Y a DBO exercida (mgO2/l)  no tempo t (dias); L a DBO 

remanescente (mgO2/l) no tempo t, e k a constante de reação para o esgoto 

(dia
-1

), as seguintes relações, expressas pelas Equações 1, 2 e 3, são 

verdadeiras: 

0L L Y 
     (01) 

 0
k tL L e  

    (02) 

 0 1 k tY L e   
    (03) 

 
2.1.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
 

Vários despejos de origem orgânica, muitas vezes não são 

biologicamente degradáveis e, quando lançados em um corpo d’água 

podem grandes depressões nas concentrações de oxigênio dissolvido (OD), 

podendo causar, com isso a morte de peixes e outros seres aquáticos 

(KELLNER; PIRES, 1998). 

Assim, quando essas substâncias estão presentes em um despejo, a 

medida de DBO, pode não corresponder às reais necessidades de 

caracterização do despejo. 

Nesses casos, existe a necessidade de se utilizar outros tipos de 

testes que possibilitem a determinação de toda a matéria orgânica 

biodegradável e não biodegradável presente no esgoto. 
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Segundo Von Sperling (2005, p.94) a DQO – Demanda Bioquímica de 

Oxigênio é “teste que mede o consumo de oxigênio ocorrido em função da 

oxidação química da matéria orgânica” presente em uma amostra líquida. 

O procedimento para determinação da DQO baseia-se na oxidação da 

matéria orgânica utilizando um agente oxidante, no caso o dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) em presença de ácido sulfúrico (H2S) e íons de prata, 

misturados como catalisador. 

A principal reação que ocorre, utilizando o dicromato de potássio 

como agente oxidante, pode ser representado, de maneira geral, pela 

relação estequiométrica, representada pela Equação 4: 

 
-2 3

a b c 2 7 2 2 2catalizador

matéria orgânica

C H O Cr O H Cr CO H O
     

 

(04) 

 
Logo a quantidade do dicromato sem reagir é avaliada utilizando-se o 

método de espectroscopia ultravioleta-visível, que consiste em medições 

fotométricas da cor produzida a partir da redução do dicromato a íon cromo 

(III) (Cr
+3

) posterior à digestão. 

Os valores de DQO são geralmente maiores que os da DBO, uma vez 

que os compostos presentes nas águas residuárias e naturais serem mais 

facilmente oxidada pela via química do que pela via biológica. 

É possível correlacionar a DQO com a DBO e isso é vantajoso, pois os 

testes de DQO são mais rápidos, pois podem ser realizados em três horas, 

enquanto os DBO são realizados em dias. 

Quando a relação DQO/DBO é próxima da unidade, representa que 

tem-se um resíduo altamente degradável biologicamente, o que possibilita o 

estabelecimento de um processo biológico de tratamento, tal como: lagoas 

de estabilização, lodos ativados, filtros biológicos, entre outros). 

A relação DQO/DBO maior que 2 indica que o despejo possui grande 

quantidade de material não-biodegradável. Nesse caso duas alternativas 

podem ocorrer: na primeira pode-se ter grande quantidade de matéria 

orgânica não biodegradável de pouca importância sanitária, celulose, por 

exemplo, o que faz com que o tratamento convencional biológico possa ser 

utilizado, gerando um efluente com baixa DBO solúvel, mas não de alta DQO 

solúvel, mas não de alta preocupação quanto aos danos ambientais; na 
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segunda alternativa, quando o material orgânico não biodegradável for 

altamente prejudicial, ter-se-á que partir para tratamentos físicos ou 

químicos específicos. 

 
2.2 ASPECTOS QUANTITATIVOS 
 

A quantidade de esgoto gerado depende de inúmeros fatores, 

podendo-se citar os hábitos de higiene, nível sócio-econômico, nível 

cultural, condições climáticas, aspectos construtivos das redes coletoras de 

esgoto, entre outros. De maneira geral, o volume de esgoto gerado está 

diretamente relacionado ao volume de água consumido, seja nas atividades 

domésticas ou nas industriais. 

A Tabela 3 apresenta alguns dos valores médios referentes à 

produção de esgoto por atividade e tipo de usuário. 

 
Tabela 3 - Produção de esgotos por atividade e usuário. 

 

Atividade/usuário Unidade Esgoto (l/dia) 

1 – Ocupantes permanentes   
 Residência de alto padrão pessoa 160 
 Residência de médio padrão 

 
pessoa 130 

 Residência de baixo padrão pessoa 100 
 Hotel (sem lavanderia e cozinha) pessoa 100 
 Alojamento provisório pessoa 80 

2 – Ocupantes temporários   
 Fábrica (em geral) pessoa 70 
 Escritório Pessoa 50 
 Edifícios públicos ou comerciais pessoa 50 
 Escola (externato) e locais de longa 

permanência 
pessoa 50 

 Bares pessoa 6 
 Restaurantes e similares refeição 25 
 Cinemas, teatros e locais de curta 

permanência 
lugar 2 

 Sanitários públicos de acesso aberto ao público bacia sanitária 480 

Fonte: NBR 7229 (ABNT, 1997) 

 
Independentemente dos aspectos inerentes ao consumo de água, a 

vazão de esgotos sofre uma variação tanto ao longo do dia como ao longo 

do ano, podendo ser estimada pelas Equações 5, 6 e 7: 
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Vazão mínima: 

 
min 3

86400
ind

P q C
Q k I L Q

 
    

  (05) 

Vazão média:  

 
86400

media ind

P q C
Q I L Q

 
   

   (06) 

Vazão máxima:  

 
1 2

86400
media ind

P q C
Q k k I L Q

 
     

  (07) 
 
Sendo: P a população atendida (habitantes); q o consumo percapita efetivo de água; 

C o coeficiente de retorno da água consumida para a rede coletora de esgoto, I a 

taxa de infiltração observada na rede coletora de esgoto; Qind a vazão industrial que 

contribui para o sistema de coleta de esgoto; k1, k2 os coeficiente do dia e da hora de 

maior consumo, respectivamente, e k3 o coeficiente da hora de menor de consumo. 

 
Do total da água consumida, somente uma parcela retorna para o 

esgoto, sendo o restante utilizado para rega de jardins, lavagem de quintal, 

etc. A razão entre o volume de esgoto recebido na rede coletora de esgoto e 

o volume de água efetivamente consumido pela população denomina-se 

coeficiente de retorno (C) (ABNT,1986). 

Tsutiya e Além Sobrinho (1999) mencionam que, geralmente, o 

coeficiente de retorno situa-se na faixa de 0,5 a 09. 

A NBR 9649 (ABNT,1986) menciona que, Inexistindo dados locais 

comprovados oriundos de pesquisas, pode ser adotado o valor de 0,8 para o 

coeficiente de retorno. 

Com relação aos coeficientes de variação de vazão a ABNT-NBR 

9649/1986 recomenda que, na falta de valores medidos, se faça o uso de 

K1= 1,2; K2=1,5 e K3 = 0,5, sendo considerados constantes ao longo do tempo 

para qualquer que seja a população existente na área. 

Em princípio, as águas pluviais não deveriam chegar aos coletores de 

esgoto, uma vez que se tem o sistema separador absoluto. No entanto, não 

é isso que se percebe. Essas contribuições indevidas nas redes coletoras de 

esgoto podem ter origem a partir do encaminhamento acidental ou 

intencional (clandestino) das águas pluviais. Para o seu controle, deve 

manter-se uma fiscalização efetiva e vigilância constante da rede coletora de 

esgoto. 

Tsutiya e Além Sobrinho (1999) relacionaram as taxas de infiltração 

sugeridas por vários autores, que variaram de 0,013 a 1,4 l/s.km. 
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A NBR 9649 (ABNT,1986) recomenda que, na inexistência de dados 

concretos, pode-se empregar taxa de infiltração (I) entre 0,05 a 1,0 l/s.km, 

devendo o valor adotado ser justificado. 

Com relação ao recebimento dos despejos industriais na rede 

coletora devem-se ter certos cuidados, principalmente no que se refere à 

quantidade e qualidade dos efluentes. 

A NBR 9800 (ABNT, 1997) estabelece alguns critérios para o 

lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público do 

esgoto sanitário. De modo geral, essa norma técnica estabelece que não se 

deva permitir o lançamento, sem pré-tratamento, os despejos industriais: 
 

a. que possuam substâncias que, em razão de sua qualidade ou quantidade, 

sejam capazes de causar incêndio ou explosão, ou sejam nocivas de 

qualquer outra maneira na operação e manutenção dos sistemas de 

esgotos, como, por exemplo, gasolina, óleos, solventes e tintas; 

b. que possuam substâncias que, por si ou por interação com outros 

despejos, causem prejuízo público, risco à vida ou prejudiquem a 

operação e manutenção dos sistemas de esgotos; 

c. substâncias tóxicas em quantidades que interfiram em processos 

biológicos de tratamento de esgotos, quando existirem, ou que causem 

danos ao corpo receptor; 

d. materiais que causem obstrução na rede coletora ou outra interferência 

com a própria operação do sistema de esgotos, como, por exemplo, 

cinzas, areia, metais, vidro, madeira, pano, lixo, asfalto, cera e estopa. 

(ABNT, 1997; p.2) 

 

Braile e Cavalcanti (1993) apresentam as principais características 

qualitativas e quantitativas dos efluentes de algumas indústrias e que 

podem servir de base para a estimativa das contribuições industriais. 

 

3 AUTODEPURAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA 

 

Quando as águas residuárias são lançadas em cursos d’água sem 

nenhum tratamento, a matéria orgânica presente nesses resíduos, como 

mostrada anteriormente, serve como alimento para grande parte dos 

microrganismos presentes nas águas naturais. Nesse sentido, inicia-se um 

processo de reprodução de bactérias que encontram ambientes propicios 

para o seu desenvolvimento. 
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A Figura 4 ilustra algumas das alterações ocorridas em corpos d´água 

ao receber uma carga orgânica pontual. 

 
Figura 4 - Alterações das características do corpo d'água em função do lançamento de esgoto 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005) 

 
Segundo Streeter e Phelps (1925) o processo de autodepuração de 

um rio se desenvolve ao longo do tempo e da direção longitudinal do curso 

d’água.  

Braga et al. (2002) definem diferentes zonas de autodepuração ao 

longo do rio como sendo: 

 Zona de águas limpas - localizada na região à montante do 

lançamento do efluente, sendo caracterizada pela concentração 

elevada de oxigênio dissolvido e vida aquática superior. Essas 

características também são observadas após a zona de 

recuperação; 

 Zona de degradação - localizada logo após o ponto de 

lançamento, caracterizada por diminuição na concentração de 

oxigênio dissolvido e presença de organismos mais resistentes; 

 Zona de decomposição ativa - região localizada após a zona de 

degradação, onde a concentração de oxigênio dissolvido atinge o 

valor mínimo e a vida aquática é predominada por 

microrganismos anaeróbios; 
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 Zona de recuperação - região caracterizada pelo início do 

restabelecimento do equilíbrio anterior à poluição, com 

presença de vida aquática superior e aumento da concentração 

de oxigênio dissolvido. 

Streeter e Phelps (1925) propuseram uma das primeiras formulações 

matemáticas para o cálculo do perfil longitudinal do oxigênio dissolvido em 

rios, após o lançamento de matéria orgânica no corpo hídrico. Essa 

formulação passou a ser conhecida como o Modelo de Streeter – Phelps, 

representada aqui pela Equação 8: 

 

   1 2 21 0
0

2 1

k t k t k t

t s s

k L
C C e e C C e

k k

      
       

    (08) 
 

Sendo: Ct a concentração de oxigênio dissolvido no tempo t (mg/l); Cs a concentração 
de saturação do oxigênio na água (mg/l); k1 o coeficiente de desoxigenação (dia

-1
); k2 

a constante de reoxigenação do corpo d’água (dia
-1

); L0 a DBO5,20 após a mistura do 
esgoto com o corpo d’água (mg/l); C0 a concentração de OD no corpo d’água no 
ponto de mistura (mg/l); t o tempo de percurso (dias). 

 
O estudo da autodepuração dos corpos d´água pode ser empregado, 

dentre outras situações, para analisar a capacidade suporte desse corpo 

receptor e, com isso, estimar a eficiência mínima que uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) deve possuir, considerando os padrões de 

qualidade desse corpo receptor. 

 

4 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

O tratamento de esgotos tem como prerrogativa, remover as 

partículas indesejáveis presentes. Assim, o tratamento funciona como um 

sistema seletivo de remoção, retirando as maiores partículas e mais fáceis, 

até as mais complexas. Dessa forma, a estação de tratamento de águas 

residuárias, deve ser projetada, com subsistemas capazes de efetuar essa 

remoção. 

A evolução tecnológica de tratamento de esgotos em unidades 

controladas iniciou-se com a constatação que lagoas poderiam ser utilizadas 

para esse fim (KELLNER; PIRES, 1998). 
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Atualmente há inúmeras alternativas para o tratamento de esgotos 

sanitários que incluem das mais simples, como lagoas de estabilização ou 

mesmo aplicação direta no solo, até as mais sofisticadas e totalmente 

automatizadas. 

No entanto, o projetista deve considerar que para comunidade, em 

função das suas características sócio-econômica-ambientais, há aquela 

solução que corresponde a uma eficiência e custos compatíveis com aquela 

localidade, a fim de se buscar uma alternativa sustentável (KELLNER; 

CALIJURI; PIRES, 2009). 

Nesta seção foram abordados aspectos básicos e introdutórios no 

que se refere ao tratamento de esgotos sanitários. Os interessados podem 

aprofundar seus conhecimentos consultando as obras de van Handel e 

Lettinga (1994), Kellner e Pires (1998), MetCalf & Eddy (2003), Von Sperling 

(2005), Jordão e Pessoa (2011), entre outros. 

 
4.1 PADRÕES DE LANÇAMENTO E QUALIDADE 

  
Uma das primeiras avaliações que o projetista deve fazer após 

conhecer as características qualitativas e quantitativas do esgoto a ser 

tratado é a busca pelo local para implantação da futura ETE, geralmente 

próximo do corpo hídrico que receberá o efluente tratado. 

Nessa busca o projetista deve considerar a capacidade suporte do 

meio, para que os padrões de qualidade, da água que receberá o efluente 

tratado, sejam atingidos e melhorados. 

Com base nesses padrões de qualidade a serem atingidos, o 

projetista passa a selecionar as possíveis alternativas técnicas que atendam 

aos requisitos mínimos estabelecidos pelos padrões de lançamento para o 

efluente tratado. 

Atualmente no Brasil, há duas resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), que abordam as classificações dos corpos 

d’água, os padrões de qualidade e os padrões de lançamento de efluentes: a 

Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) e a Resolução CONAMA 430 

(BRASIL, 2011). 
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 Resolução CONAMA
.
 357, de 17 de março de 2005, que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, dando também outras 

providências. Teve o inciso XXXVIII do art. 2
o
, os artigos 24 a 37, que 

tratavam especificamente das condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e os artigos 39, 43, 44 e 46 revogados pela Resolução 

CONAMA 430/2011. 

 Resolução CONAMA
.
 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa 

e altera a Resolução N
o.

 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

 

No Estado de São Paulo, o Decreto Estadual N. 8468 de 8 de 

setembro de 1976, (SÃO PAULO, 1976) atualizado com redação dada pelo 

Decreto 54.487, de 26 de junho de 2009, estabelece, entre outros, os 

padrões de lançamento de efluentes nas águas interiores e costeira do 

estado, sendo algumas vezes mais restritivos que a Resolução CONAMA  

430/2011. 

 
4.2 CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS RECEPTORAS 
 

Atualmente a Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) estabelece em 

seu Capítulo III as condições e padrões de qualidade das águas. 

De maneira geral, tem-se que os efluentes provenientes dos sistemas 

de tratamento de esgotos não podem alterar a qualidade da água dos 

corpos hídricos receptores. 

A Tabela 4 apresenta, de forma condensada, os principais parâmetros 

de qualidade das águas doces e de interesse sanitário, estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005. 
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Tabela 4 - Parâmetros de qualidade das águas superficiais segundo a  
Resolução CONAMA N. 357/2005. 

 

Parâmetro Unidade 
Águas Doces - Classes 

1 2 3 4 

Cor verdadeira mgPt/L  75 75 - 
Turbidez UNT 40 100 100 - 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 500 500 500 - 

pH - 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 
6,0 a 
9,0 

6,0 a 
9,0 

Coliformes termotolerantes 
Organismos 
/100mL 

200 
Resol.274 

1.000 
Resol.274 

(a) - 

Clorofila a Lg  10 30 60 - 

Densidade de cianobactérias 
Células/mL 
mm3/L 

20.000 
ou 2 

50.000 
ou 5 

50.000 
ou 5 
(b) 

- 

DBO5 mg/L 3 5 10 - 

Oxigênio Dissolvido mg/L  6  5  4  2 

N amoniacal total (pH 7,5)  mgN/L 3,7 3,7 13,3 - 

N amoniacal total (7,5 < pH
8,0)  

mgN/L 2,0 2,0 5,6 - 

N amoniacal total (8,0 < pH
8,5)  

mgN/L 1,0 1,0 2,2 - 

N amoniacal total (pH>8,5)  mgN/L 0,5 0,5 1,0 - 
Nitrato mgN/L 10,0 10,0 10,0 - 
Nitrito mgN/L 1,0 1,0 1,0 - 
P total (ambiente lêntico) mgP/L 0,020 0,030 0,050 - 
P total (ambiente. 
Intermediário e tributário 
direto lêntico) 

mgP/L 0,025 0,050 0,075 - 

P total (ambiente lótico e 
tributário ambiente 
Intermediário) 

mgP/L 0,10 0,10 0,15 - 

Notas: 
(a) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser 
excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de 
pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. Para 
dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, 
coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. Para os demais usos, não 
deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade 
bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 
(b) se o uso for dessedentação animal. 
Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 
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4.3 EFICIÊNCIA E NÍVEIS DE TRATAMENTO 
 

A eficiência de um sistema de tratamento é definida considerando-

se as características do esgoto bruto e as características do efluente (esgoto 

tratado) que devem atender aos padrões de lançamento e aos padrões de 

qualidade da água do corpo receptor. 

A Equação 9 permite estimar a eficiência global de uma ETE. 

 

100






 


e

ea

C

CC
E

     (09) 
 

sendo E a eficiência de remoção de um determinado poluente (%); Ca é a 
concentração do poluente analisado presente no afluente (mg/l); Ce é a 
concentração do poluente analisado presente no efluente (mg/l). 

 
Para atender os padrões de qualidade do corpo receptor definidos 

pela Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005), o tratamento de esgoto pode 

abranger diferentes níveis de tratamento denominados: tratamento 

preliminar, tratamento primário, tratamento secundário ou tratamento 

terciário. 

O Quadro 1 apresenta as principais características de remoção em 

função dos níveis de tratamento.  

 
Quadro 1 - Níveis de tratamento e suas características de remoção. 

 

NÍVEL REMOÇÃO 

Preliminar  Sólidos grosseiros em suspensão (material de maiores dimensões e areia) 

Primário 
 Sólidos em suspensão sedimentáveis 

 DBO em suspensão (matéria orgânica componente dos sólidos em suspensão 
sedimentáveis) 

Secundário 
 DBO em suspensão (matéria orgânica em suspensão fina, não removida no 

tratamento primário) 

 DBO solúvel (matéria orgânica na forma de sólidos dissolvidos) 

Terciário 

 Nutrientes 

 Patogênicos 

 Compostos não biodegradáveis 

 Metais pesados 

 Sólidos inorgânicos dissolvidos 

 Sólidos em suspensão remanescentes 

Fonte: os autores. 
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4.4 PARÂMETROS FUNDAMENTAIS PARA O DIMENSIONAMENTO DE ETE 
 

Alguns parâmetros projetuais são comumente utilizados em alguma 

etapa do dimensionamento das unidades de tratamento, independente da 

tipologia adotada. Esses parâmetros servem ainda como forma de 

comparação entre as alternativas podendo auxiliar o processo de escolha, 

conforme mencionado por Kellner e Pires (1998). 

 Tempo de detenção hidráulica 
 

: é o tempo médio no qual 

o esgoto permanece em uma unidade de tratamento, sendo 

calculado pela Equação 10. 

Q

RV


     (10) 

sendo VR é o volume da unidade de tratamento (m
3
); Q  é a 

vazão média diária que chega à unidade de tratamento (m
3
/h); 

  é o tempo médio de detenção hidráulica (h).  

 Tempo de detenção celular ou idade do lodo  c : é o tempo 

médio que os organismos que promovem o tratamento, 

permanecem em uma unidade de tratamento. 

 Taxa de aplicação de carga orgânica   : é a quantidade que é 

aplicada por dia de DQO, DBO ou de outro parâmetro, em 

relação ao volume ou área da unidade de tratamento. 

 

4.5 ALGUMAS ALTERNATIVAS PARA O TRATAMENTO EM NÍVEL SECUNDÁRIO 

DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, a escolha do sistema de 

tratamento em nível secundário depende das condições mínimas 

estabelecidas para a qualidade da água dos corpos hídricos receptores, bem 

como a função de sua utilização. 

Ao se definir um processo de tratamento, deve-se considerar sua 

eficiência na remoção da matéria orgânica carbonácea e coliformes 

termotolerantes, a disponibilidade de área para sua implantação, os custos 
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para construção e os custos operacionais, especialmente energia elétrica, e 

aqueles decorrentes da quantidade de lodo gerado. 

Esta seção não tem como objetivo discutir sobre a maioria dos 

sistemas de tratamento de esgotos sanitários, suas características e 

eficiências, mas sim o de apresentar alguns dos tipos mais comumente 

empregados. 

É de fundamental importância que o leitor, a fim de aprofundar 

seus conhecimentos, consulte as obras indicadas no início deste capítulo. 

A Tabela 6 apresenta as concentrações médias observadas nos 

efluentes e as eficiências típicas de remoção dos principais poluentes de 

interesse nos esgotos sanitários de alguns tipos de sistemas de tratamento. 

 
Tabela 6: Concentrações médias efluentes e eficiências típicas de remoção dos principais 

poluentes de interesse nos esgotos sanitários 
 

 
Fonte: Adaptado de Von SPERLING (2005) 

 
A Tabela 7 apresenta as características típicas de alguns sistemas de 

tratamento de esgoto sanitário. 
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Tabela 7: Características típicas de alguns sistemas de tratamento de esgotos, expressos em 

valores per capita 

 
Fonte: Adaptado de Von SPERLING (2005) 

 
 Por fim, fica evidente que a gestão do esgotamento sanitário de 

uma comunidade deve considerar a capacidade suporte do corpo receptor, 

bem como as tipologias disponíveis para o tratamento dos resíduos líquidos 

com atenção aos tipos e volumes de resíduos gerados no processo de 

tratamento, buscando, sempre, a sustentabilidade do sistema. 
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Capítulo 5 

 

SUBSÍDIOS PARA GESTÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 

ABORDAGEM DA FASE GASOSA 
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31
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32

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um sistema de esgotamento sanitário compreende de forma global 

as etapas de coleta, transporte, tratamento, destinação final e reuso dos 

efluentes líquidos, sólidos e gasosos. 

Após o esgoto ser gerado nas fontes de origem, a infraestrutura 

necessária ao desenvolvimento de tais etapas pode incluir as seguintes 

partes constituintes: as ligações prediais, as redes de coleta, as estruturas de 

transposição e travessia de obstáculos e estações elevatórias de esgotos 

(EEE). As estações de tratamento de esgotos (ETE), compostas de unidades 

de tratamento preliminar, primário, secundário e terciário, de tratamento 

do lodo (UTL), de controle e tratamento de gases (UCTG), além dos sistemas 

de destinação final e reuso de seus efluentes, também são partes 

constituintes dessa infraestrutura. 

Em maior ou menor grau, todas as partes constituintes de um 

sistema de esgotamento sanitário podem propiciar a geração e emanação 

de odores desagradáveis ao olfato ou potencialmente ofensivos e/ou 

nocivos à saúde e ao meio ambiente.   
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De uma forma geral, os odores advêm de diversos tipos de efluentes 

gasosos gerados no sistema de esgotamento sanitário. Existem os odores 

intrínsecos aos esgotos recém-gerados, “esgotos frescos”, odores 

decorrentes do aporte de despejos líquidos industriais específicos, além 

daqueles provenientes da emanação de aerossóis, compostos orgânicos e 

inorgânicos voláteis ou de subprodutos gasosos gerados nas operações 

físicas e processos químicos e biológicos a que os esgotos podem ser 

submetidos. 

Dentre os efluentes gasosos, existem os inodoros, os de odores 

imperceptíveis, dependendo de sua concentração ou capacidade de 

percepção de cada indivíduo, e os de odores altamente desagradáveis ao 

olfato humano.  

Os efluentes gasosos podem ser classificados ainda como inertes, 

nocivos ou letais para os seres vivos, dependendo de suas concentrações. 

Existem também os gases que apresentam interesse em termos de 

aproveitamento ou recuperação energética, além daqueles que merecem 

preocupação ambiental no tocante à sua contribuição para o incremento do 

efeito estufa. 

Acrescentam-se ainda os gases autoinflamáveis, que, quando 

presentes em determinadas combinações de concentração, temperatura e 

pressão na atmosfera, causam preocupação com relação à segurança, face à 

possibilidade de desencadear explosões instantâneas e consequentes 

acidentes; por exemplo, quando se emprega o processo de tratamento 

anaeróbio em sistemas confinados. 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar uma abordagem 

geral do problema como forma de subsidiar as ações preventivas ou 

corretivas necessárias à gestão de um sistema de esgotamento sanitário no 

tocante à fase gasosa. 

 

2 PROBLEMAS CAUSADOS E ASSOCIADOS AOS ODORES E GASES 

 

De acordo com Metcalf & Eddy (2003), o odor tem sido considerado 

nos últimos anos como uma das principais preocupações quando da 

implantação de sistemas de esgotamento sanitário.  
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A razão para tal preocupação associa-se à rejeição da população à 

implantação destes sistemas, em decorrência dos potenciais transtornos 

relativos à emissão de odores.  

Os efeitos psicológicos causados pelos odores podem ser 

considerados piores se comparados com as possíveis ameaças e transtornos 

à saúde física. Em situações mais críticas ou extremas, os danos psicológicos 

causados pelos odores podem incluir: estresse, irritação, prejuízo à 

autoestima pessoal ou da comunidade e interferência negativa nas relações 

humanas (METCALF & EDDY, 2003). 

Do ponto de vista econômico, a produção de odores desagradáveis 

pode promover profundas alterações na vida da comunidade local, como 

consequência da perda de atratividade, da fuga de investimentos, da 

desvalorização imobiliária, da redução de vendas e da consequente redução 

da arrecadação de impostos, etc.  

Além dos problemas associados aos odores já mencionados, 

determinados tipos de gases têm também sua importância devida a outros 

fatores. O H2S é um gás classificado como perigoso e inflamável, cuja 

concentração de percepção olfativa se dá na faixa de 0,02 a 0,13 ppm, em 

termos volumétricos (NOYOLA et al., 2006). 

Trata-se de um gás considerado altamente tóxico, podendo ser letal, 

dependendo da dosagem inalada. A inalação de pequenas concentrações 

desse gás pelos seres humanos pode causar as seguintes reações adversas à 

saúde: dores de cabeça, náuseas, irritação dos olhos e garganta, rinite, 

fotofobia, tosse intensa e broncopneumonia (NOYOLA et al., 2006).  

Em concentrações elevadas, o H2S pode causar a paralisia do sistema 

respiratório, a perda de memória e até levar os indivíduos a óbito. Segundo 

Noyola et al. (2006) a exposição do ser humano a concentrações de H2S 

superiores a 0,2% (2000 ppm), em base volumétrica, pode causar a sua 

morte. 

Além das propriedades anteriormente citadas, o H2S é um gás 

corrosivo podendo causar deterioração de diferentes tipos de materiais 

constituintes das instalações de sistemas de esgotamento sanitário, tais 

como o ferro, o cobre e o concreto (TSUTIYA & SOBRINHO, 1999). 

Exemplos típicos associam-se às corrosões deteriorando as paredes 

das tubulações e estruturas em concreto armado.  
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Para prevenção dos efeitos negativos do H2S em redes de coleta de 

esgoto, as normas de projeto impõem o critério da tensão trativa mínima 

sobre as paredes das tubulações, visando à inibição da formação de 

películas biológicas que abrigam bactérias redutoras de sulfato (TSUTIYA & 

SOBRINHO, 1999).  

 

3. ASPECTOS QUALI QUANTITATIVOS DOS GASES 

 

3.1 PRINCIPAIS TIPOS DE GASES GERADOS EM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 

Conforme mencionado anteriormente, os sistemas de esgotamento 

sanitário podem gerar diferentes tipos de efluentes gasosos, quais sejam: os 

aerossóis, os compostos orgânicos e inorgânicos voláteis e os gases 

subprodutos de operações físicas e processos químicos e biológicos do 

esgoto. 

 

3.1.1 Aerossóis 

 

Os aerossóis gerados em esgotos na realidade não são gases, e sim, 

partículas de água que se apresentam finamente divididas e que quando em 

mistura com o ar, tem sua densidade global diminuída e aproximada com a 

do ar, podendo ser transportada pela ação convectiva do vento. 

Os aerossóis podem ser produzidos pela turbulência provocada na 

superfície líquida através da agitação natural ou mecânica da mesma. Os 

aerossóis produzidos nos esgotos, além dos odores intrínsecos, despertam 

preocupação no tocante à possibilidade de veiculação aérea de 

microrganismos patogênicos, possibilitando a exposição dos seres vivos ao 

seu contato e inalação. 

Podem provocar também aspectos estéticos desagradáveis nas 

instalações e vegetações situadas no entorno das ETEs, quando carrearem 

partículas impregnantes finamente divididas, mesmo que inertes. 

Exemplos típicos de locais de geração de aerossóis em ETEs são os 

tanques de aeração quando se utilizam de aeradores convencionais de 
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superfície e unidades dissipadoras de energia, envolvendo grande 

turbulência, utilizadas para o lançamento final do efluente.  

 

3.1.2 Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e Compostos Inorgânicos 

Voláteis (CIV) 

 

Compostos orgânicos voláteis (COV) e compostos inorgânicos voláteis 

(CIV) de diversos tipos e origens podem estar presentes na atmosfera do 

entorno das superfícies de águas residuárias (GAUR et al., 2016). 

Compostos orgânicos são substâncias químicas que contém em sua 

estrutura, o carbono e hidrogênio, muitas vezes combinados com o 

oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, boro, halogênio e outros.  

Não são considerados compostos orgânicos os carbetos, carbonatos 

e óxidos de carbono. Por exemplo, o CO e CO2 são compostos inorgânicos. 

Compostos inorgânicos contêm metais ou hidrogênio combinados com um 

elemento não metal ou grupo de não metais. 

Os compostos inorgânicos são constituintes químicos de uma célula e 

são constituídos por água e sais minerais. No que se refere à terminologia, 

compostos voláteis são aqueles que possuem alta pressão de vapor sob 

condições normais, sendo vaporizados quando submetidos à pressão 

atmosférica. De maneira geral, são compostos que apresentam pressão de 

vapor superior a 100 KPa, a uma temperatura de 25
0
C. 

De acordo com Van & Heyder (2001) embora diversos tipos de 

compostos voláteis tenham sido identificados nos gases residuais de 

sistemas de esgotamento sanitário, a contribuição para a emanação de 

odores em geral passa despercebida em função de possuírem limites de 

percepção relativamente elevados, quando comparados, por exemplo, aos 

compostos de enxofre. 

 

3.1.3 Gases Subprodutos dos Processos Bioquímicos 

 

Os processos bioquímicos a que os esgotos são submetidos podem 

gerar uma grande variedade de gases. Dentre eles existem os inertes, os 

inodoros, os de efeito estufa, os de interesse energético, os que oferecem 
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riscos acidentais devido às explosões, malefícios à saúde, riscos de morte e 

os que provocam odores indesejáveis. 

Os gases gerados em processos biológicos são subprodutos da 

decomposição aeróbia ou anaeróbia. Merecem maior destaque e 

preocupação os gases oriundos dos processos anaeróbios. Em geral, o odor 

desagradável se deve à formação de subprodutos gasosos derivados do 

enxofre (sulfeto de hidrogênio ou H2S e mercaptanas) e nitrogênio (NH3 e 

aminas), (BARBUSINSKI & KALEMBA, 2016). 

A formação desses gases em condições anaeróbias depende de 

diversos fatores, tais como: temperatura, pH, alcalinidade e potencial de 

oxirredução do esgoto. 

O H2S em geral é o composto mais comumente associado aos odores 

gerados em sistemas de esgotamento sanitário, embora outros compostos a 

base de enxofre e nitrogênio possam também contribuir para a geração de 

odores. O H2S é resultante da redução biológica do sulfato, SO4
-2

 ou do 

tiossulfato, sob condições anaeróbias (BARBUSINSKI & KALEMBA, 2016). 

 

4 ODORES: ANÁLISE DOS ASPECTOS NEGATIVOS E POSITIVOS 

 

A princípio, os odores desagradáveis emanados dos gases são 

analisados apenas sob os aspectos negativos. De fato, os odores 

desagradáveis gerados em ETEs, têm sido uma das principais causas de 

reclamações por parte da população vizinha dessas estações. 

De acordo com Silva (2007), em estudo realizado com emanações 

gasosas da ETE do Distrito Federal, pode-se constatar em entrevistas 

realizadas, que 78% dos habitantes circunvizinhos à ETE sentem o mau 

cheiro e 60% diz que o odor é muito intenso. 

Entretanto, o odor pode também ser analisado sob o ponto de vista 

positivo. Por exemplo, com relação ao sulfeto de hidrogênio (H2S), a 

percepção sensorial desagradável desse gás pode ser um indicativo de que 

problemas graves possam estar ocorrendo no processo biológico da ETE. 

Trata-se, no caso, de o odor servir como um alerta para que ações 

preventivas ou corretivas possam ser tomadas para sanar as causas do 

problema. O odor altamente desagradável do H2S, mesmo em 

concentrações consideradas muito baixas tem também o seu aspecto 



108 - Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro, Sandra Medina Benini e Maria Betânia Moreira Amador (orgs) 

 

positivo no tocante ao alerta para a preservação da saúde ou da vida, uma 

vez que o mesmo pode ser letal.  

O gás metano (CH4) é um gás inodoro, porém traços de H2S presentes 

nesse gás são indicativos de que o metano pode estar presente e que o 

processo de geração do mesmo se deu através do processo anaeróbio. 

O gás liquefeito de petróleo (GLP) que utilizamos engarrafados em 

nossas residências também é um gás inodoro. Por questões de segurança, 

em caso de vazamento e acúmulo do mesmo em ambientes confinados, os 

fabricantes adicionam um gás de odor desagradável para sua fácil detecção 

ao olfato.  

O monóxido de carbono (CO) apresenta o grande inconveniente de 

ser inodoro. Sabe-se que esse gás tem alta afinidade com a hemoglobina do 

sangue, concorrendo com o O2. Não são raros os casos de morte de pessoas 

em garagens confinadas, em decorrência da inalação temporária deste gás. 

 

5 GERAÇÃO DE ODORES E EMANAÇÕES GASOSAS EM SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O odor pode ser definido como uma resposta sensorial das células 

olfativas quando submetidas ao estímulo da presença de compostos 

específicos, incluindo os compostos orgânicos voláteis e compostos 

inorgânicos voláteis, no ar.  

Em geral, os problemas mais comuns de odores advêm da mistura de 

compostos altamente voláteis presentes no ar, cujos níveis de detecção ou 

percepção pelo olfato são extremamente baixos (SILVA, 2007). 

Diversos segmentos do ramo industrial ou empreendimentos de 

diversas naturezas podem gerar gases contendo compostos orgânicos ou 

inorgânicos voláteis e que causam odores. Como exemplos, podem ser 

citados: as indústrias alimentícias, que utilizam substâncias corantes ou 

flavorizantes, os setores industriais de pintura e tingimento, as indústrias de 

fabricação de polpa e papel, as indústrias farmacêuticas, as usinas de 

produção de álcool e açúcar, os abatedouros, os curtumes, os aterros 

sanitários, os sistemas de compostagem de resíduos, as estações de 

tratamento de esgotos (ETEs), etc. 
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Em sistemas de esgotamento sanitário, alvos de análise do presente 

de texto, a maior parte dos gases que geram odor são subprodutos do 

processo de estabilização biológica da matéria orgânica presente nos 

esgotos.  

Esses gases em geral são perceptíveis ao olfato em concentrações 

extremamente baixas, da ordem de uma parte por trilhão. 

 

Os principais deles são listados na sequência: 

 

a) Gases inorgânicos tais como o sulfeto de hidrogênio (H2S) e 

amônia (NH3); 

b) Ácidos orgânicos tais como, acético, propiônico, butírico e lático;  

c) Compostos altamente tóxicos tais como o escatol, fenóis e 

mercaptanas; e 

d) Aminas e derivados. 

 

O H2S é produzido em ambiente anaeróbio, principalmente via 

redução biológica do sulfato. Sulfatos podem estar presentes nos esgotos 

sanitários gerados por águas de abastecimento contendo naturalmente tais 

ânions ou devido à contribuição de despejos industriais ricos nesse ânion 

(em geral advindos de processos que utilizam o ácido sulfúrico na cadeia 

produtiva) (BARBUSINSKI & KALEMBA, 2016). 

Compostos orgânicos e inorgânicos que provocam odores em 

sistemas de esgotamento sanitários incluem: oxisulfetode carbono (COS), 

dissulfeto de carbono (CS2), mercaptanas de baixo peso molecular (R-SH), 

tiofeno (C4H4S), sulfeto de dimetila ((CH3)2S), dissulfeto de dimetila 

((CH3)2S2) e trissulfeto de dimetila ((CH3)2S3) (METCALF & EDDY, 2003). 

Destacam-se ainda outros gases que provocam odores indesejáveis: 

mercaptanas, amônia, aminas orgânicas e inorgânicas, ácidos orgânicos, 

aldeídos e cetonas. 

Nos ambientes em que tais gases são gerados, em geral prevalece o 

odor do H2S, que acaba por mascarar o odor de outros gases. Por essa razão, 

o H2S é em geral utilizado como o gás de referência para as ações 

preventivas ou corretivas de controle e monitoramento do odor. 
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São apresentados na Tabela 1, os odores característicos para 

diferentes tipos de gases. Na Tabela 2, podem ser visualizadas as 

concentrações limites de detecção e percepção para diferentes tipos de 

gases.  

 
Tabela 1 - Odores característicos para diferentes tipos de gases 

 
Gases de odores 
desagradáveis 

Formulação Química Odor Característico 

Aminas CH3NH2  ;  (CH3)3H Peixe 
Amônia NH3 Amoníaco 

Diaminas NH2(CH2)4NH2  ;  NH2(CH2)5NH2 Carne em decomposição 
Sulfeto de hidrogênio H2S Ovo podre 

Mercaptanas (metil, etil) CH3SH  ;  CH3(CH2)SH Repolho em decomposição 
Mercaptanas (butil, crotil) (CH3)3CSH  ;  CH3(CH2)3SH Secreção do gambá 

Sulfetos orgânicos (CH3)2S  ;  (C6H5)2S Repolho podre 
escatol C9H9N Matéria fecal 

Fonte: METCALF & EDDY (2003) 
 
 
 

Tabela 2 - Concentrações limites de detecção e percepção de odores para  
diferentes tipos de gases. 

 

Gases de odores 
desagradáveis 

Formulação 
Química 

Concentrações limites de odor (ppmV)* 

Limite de detecção 
Limite de 
percepção 

Amônia NH3 17 37 
Cloro gasoso Cl2 0,080 0,314 

Sulfeto de dimetila (CH3)2S 0,001 0,001 
Sulfeto de difenila (C6H5)2S 0,0001 0,0021 

Etilmercaptana CH3(CH2)SH 0,0003 0,001 
Sulfeto de hidrogênio H2S <0,00021 0,00047 

Indol C8H7N 0,0001 - 
Metil amina CH3NH2 4,7 - 

Metil mercaptana CH3SH 0,0005 0,001 
escatol C9H9N 0,001 0,019 

Nota: * ppmV = partes por milhão em termos volumétricos 
Fonte: METCALF & EDDY (2003) 
 
 

De acordo com as informações contidas na Tabela 2, pode-se 

verificar que o nível de percepção sensorial ao olfato do H2S é bem inferior, 

se comparado aos outros gases, razão pela qual o odor deste gás em geral 

prevalece sobre os demais, conforme já comentado. 
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6 LOCAIS POTENCIAIS DE GERAÇÃO OU EMANAÇÃO DE GASES EM 

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Em um sistema de esgotamento sanitário, nas diferentes etapas 

sequenciais, desde a sua geração até a destinação final dos efluentes 

líquidos, sólidos e gasosos, diversos são os locais ou pontos potenciais de 

geração de efluentes gasosos. Na Tabela 3, são listados esses pontos e os 

principais tipos de gases que podem estar presentes na atmosfera local. 

 
Tabela 3 - Locais potenciais de geração ou emanação de gases e respectivos tipos de gases ou 

aerossóis presentes na atmosfera local. 
 

Local de geração ou emanação de gases ou aerossóis Principais tipos de gases 
ou aerossóis 

Redes de esgoto, poços de visita, interceptores H2S, CO2, COV, CIV 
Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) H2S, CO2, COV, CIV 
Tratamento prel. /primário (grade, caixa de areia, calha parshall) H2S, CO2, COV, CIV 
Tratamento biológico  por processos aeróbios  Aerossóis, CO2, COV, CIV 
Tratamento biológico  por processos anaeróbios H2S, CH4, CO2 , COV, CIV,  
Unidades de tratamento de lodo (UTL) H2S, CH4, CO2 , COV, CIV, 
Efluentes de Unidades de tratamento de gases (UTG) H2O, CO, CO2,traços  
Sistemas de destinação final do efluente líquido em corpos 
receptores ou reuso 

Aerossóis, H2S, CH4, CO2, 
COV, CIV,  

Legenda: COV = compostos orgânicos voláteis, CIV = compostos inorgânicos voláteis. 

 
7 CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS DE SEGURANÇA ASSOCIADOS AOS 

GASES 

 

A estocagem temporária e a utilização do gás metano (CH4) requerem 

cuidados especiais devido à sua alta explosividade, quando da sua mistura 

em determinadas proporções com o ar.  

O metano é um gás inodoro e apresenta duas concentrações limites 

de explosão quando em mistura com o ar.  A concentração limite inferior de 

explosão espontânea do metano é de 5% e a concentração limite superior é 

de 15%. Isto significa que concentrações de metano a partir de 5% são 

consideradas suficientes para desencadear explosões espontâneas quando 

em mistura com o ar.  

Por outro lado, concentrações de metano superiores a 15% inibem 

processos explosivos devido à insuficiência de oxigênio para ocorrência de 
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balanço estequiométrico da combustão. Assim, a faixa considerada de 

potencial risco de explosão do metano em mistura com o ar é de 5% a 12%. 

Também o processo de combustão não se desencadeia quando a 

concentração de CO2 no biogás for superior a 75% (NOYOLA et al., 2006). 

A auto explosividade do gás metano é, portanto, um aspecto muito 

importante a ser considerado nas fases de: concepção, projeto, 

especificação de equipamentos, instrumentação e sistemas de controle nos 

reatores anaeróbios.  

 

8 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS 

ASSOCIADOS À EMANAÇÃO DE ODORES 

 

Há que se comentar sobre o que foi anteriormente relatado, que de 

fato, as consequências decorrentes das emanações gasosas podem 

apresentar aspectos negativos e impactantes aos seres vivos e o meio 

ambiente.  

Cabe aqui salientar que, num sistema de gestão de esgotamento 

sanitário, no que se refere às emanações gasosas, é desejável que desde as 

fases de planejamento, concepção e projeto, sejam contemplados de forma 

prioritária e hierárquica os aspectos preventivos, seguido dos aspectos 

corretivos dos impactos a serem gerados, quando o primeiro não puder ser 

evitado.  

Considerando a implantação de uma ETE, diversas ações preventivas 

podem ser implementadas para evitar ou minimizar o incômodo causado 

pelas emanações gasosas para a vizinhança.  

Dentre elas podem ser citadas: 

 Eliminação ou minimização de substâncias precursoras de odores 

no esgoto; 

 Escolha do processo de tratamento (aeróbio x anaeróbio); 

 Projeto e dimensionamento correto do sistema de tratamento; 

 Construção correta do sistema de tratamento; 

 Operação correta do sistema de tratamento; 

 Monitoramento correto do sistema; 

 Locação adequada do sistema de tratamento. 
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Já, dentre as ações corretivas, cabe citar os métodos de controle, 

tratamento e destinação final dos efluentes gasosos.  

Tais métodos e considerações serão abordados de forma mais 

detalhada em item específico na sequência. 

 

9 MÉTODOS DE CONTROLE, ADEQUAÇÃO E TRATAMENTO DE EMISSÕES 

GASOSAS 

 

9.1 GENERALIDADES 

 

Diversos são os métodos e tecnologias reportados na literatura para 

o controle, adequação e tratamento de emissões gasosas provenientes de 

diferentes fontes de emissão.  

De uma forma geral, a escolha dentre os métodos e tecnologias 

existentes está diretamente associada às características das emissões 

gasosas, ao objetivo final a ser atendido (padrão de emissão do efluente, 

recuperação energética, etc.) e aos custos envolvidos.  

A digestão anaeróbia em biodigestores produz uma mistura de gases 

compostos basicamente de CH4 (70 a 80%), N2 (10 a 25%) e CO2 (5 a 10%), 

além de traços de H2S (NOYOLA et al., 2006). Já, no caso de gases gerados 

em aterros sanitários, as proporções são as seguintes: CH4 (50%) e CO2 

(50%).  

Quando se pretende, por exemplo, a purificação do biogás gerado 

em biodigestores, para aumento da concentração de metano e respectivo 

acréscimo de seu poder calorífico, pode-se efetuar a remoção do CO2 e 

eliminação de traços de H2S, através de operações físicas de absorção, 

adsorção ou membranas filtrantes. 

Caso o objetivo seja apenas a eliminação de odores decorrentes do 

H2S, a queima direta pode ser utilizada como alternativa utilizando o CH4 

como fonte energética em dispositivos denominados flare ou queimadores 

de câmara simples. 

Gases altamente tóxicos de processos industriais específicos podem 

ser tratados via oxidação térmica, a temperaturas elevadas, em 

incineradores de câmaras duplas, respeitando-se os padrões de emissão do 

efluente. 



114 - Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro, Sandra Medina Benini e Maria Betânia Moreira Amador (orgs) 

 

Apresentam-se na Figura 1, os principais métodos de controle e 

tratamento de emissões gasosas, onde se destacam as principais operações 

físicas e os processos químicos e biológicos. 

 
Figura 1 - Classificação dos principais métodos de controle e tratamento de efluentes gasosos. 

 

 
 
Fonte: adaptado de NOYOLA et al., 2006 
 
 

É apresentado na Figura 2, o mosaico para pré-escolha de operações 

e processos de tratamento de gases.  

Observa-se que, para diferentes pares de vazão (Q) versus 

concentração (C), existem diferentes métodos pré-indicados, que em geral 

satisfazem os aspectos técnicos, econômicos e ambientais para cada 

problema a ser resolvido.  

Na sequência são apresentados de forma sintética, os princípios e conceitos 

básicos dos diferentes métodos (NOYOLA et al., 2006). 
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Figura 2 - Mosaico dos pares de concentração versus vazão (Q x C) para pré-escolha de 
operações e processos de tratamento de gases. 

 
 

 
 
Fonte: adaptado de NOYOLA et al., 2006 

 
9.2 OPERAÇÕES FÍSICAS 

 

São denominadas operações físicas, as ações realizadas sobre os 

gases para eliminar ou atenuar os odores, sem que haja, no entanto, a 

transformação de sua composição química original. 

Constituem exemplos destes métodos: a desodorização, a diluição, a 

dispersão, a condensação, a absorção, a adsorção, filtração por membranas, 

dentre outros (NOYOLA et al., 2006; BARBUSINSKI & KALEMBA, 2016) 

 

9.2.1 Desodorização 

 

A desodorização é uma operação física que consiste na adição e 

mistura de agentes ou substâncias desodorizantes em gases que provocam 

odores desagradáveis.  

Trata-se de uma alternativa paliativa, uma vez que existe apenas uma 

ação para mascarar os odores e não eliminá-los ou transformá-los em gases 

inodoros. Têm-se relatos de que essa alternativa já foi utilizada de forma 

emergencial e temporária em poços de estações elevatórias de esgotos 

(EEE). Para uso em interiores de veículos e residências são bem conhecidos e 

comuns os desodorizantes disponíveis no mercado.  
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9.2.2 Diluição/Dispersão 

 

A diluição é uma operação física que consiste na adição de ar 

suplementar ao efluente gasoso com vistas a reduzir a concentração original 

do poluente para níveis não perceptíveis ao olfato. 

A dispersão é um processo indireto de diluição do poluente na 

atmosfera. Este processo pode ser realizado através do lançamento do 

efluente gasoso “in natura” e pré-aquecido através de chaminés de alturas 

compatíveis por meio de sua dispersão na forma de plumas de diluição.  

Este processo não é considerado um método de tratamento, pois a 

princípio não altera a composição química original dos poluentes.  

 

9.2.3 Condensação 

 

A condensação consiste em realizar a redução da temperatura do 

efluente gasoso, mantendo-se sua pressão constante, ou aumentar a 

pressão do efluente gasoso, mantendo-se sua temperatura constante.  

Estes métodos são normalmente empregados para situações em que 

se dispõe de poluentes gasosos condensáveis associados a efluentes gasosos 

não condensáveis. Existem basicamente dois tipos de condensadores: os de 

superfície e os de contato direto. 

Os condensadores de superfície são constituídos de tubos trocadores 

de calor, cujo interior é percorrido pelo fluido de refrigeração, enquanto os 

gases são condensados em sua superfície externa.  

Os condensadores de contato direto funcionam através da 

pulverização de um líquido resfriador diretamente no fluxo gasoso, para 

condensação dos compostos orgânicos voláteis que são transferidos para a 

fase líquida (NOYOLA et al., 2006; CHERNICHARO et al., 2010). 

 

9.2.4 Absorção (Lavadores de Gases) 

 

A absorção consiste na transferência de poluentes presentes no 

efluente gasoso para a fase líquida transformando-a em uma forma não 

volátil.  
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A fase líquida, que é o absorvente, pode ser constituída de água 

limpa ou adicionada de substâncias absorventes que otimizam o processo.  

A operação se realiza geralmente em colunas verticais onde o líquido 

absorvente na forma finamente pulverizada é aspergido no sentido 

descendente em contra corrente com o efluente gasoso que flui no sentido 

ascendente.  

A água na forma pulverizada ou de gotículas proporciona a 

disponibilização de grande área específica para o contato e incorporação 

dos gases na forma líquida (NOYOLA et al., 2006; CHERNICHARO et al., 

2010). 

Esta operação é conhecida também como lavagem de gases, que é 

realizada no interior de equipamentos denominados lavadores de gases. 

 

9.2.5 Adsorção 

 

A adsorção se refere ao processo em que os compostos orgânicos 

voláteis interagem com as superfícies de um sólido adsorvente e se 

interligam aos mesmos através de ligações intermoleculares fracas. 

O carvão ativado é um exemplo de adsorvente mais comumente 

utilizado na remoção de compostos voláteis presentes nos efluentes 

gasosos. Outros adsorventes utilizados são a sílica gel, a alumina e a zeólita. 

 A capacidade de adsorção desses elementos se deve à grande área 

de superfície específica disponível e sua purificação através da remoção de 

compostos orgânicos não carbonáceos quando submetidos a altas 

temperaturas de forma controlada. 

O carvão ativado tem sido utilizado para a remoção de CO2 e H2S de 

efluentes gasosos em colunas preenchidas com esse material. Os materiais 

adsorventes devem ser trocados ou reativados por processos térmicos 

quando atingem os pontos de saturação (NOYOLA et al., 2006; 

CHERNICHARO et al., 2010). 

 

9.2.6 Filtração por Membranas 

 

Compostos orgânicos voláteis podem ser removidos dos efluentes 

gasosos através da utilização de membranas semipermeáveis. As 
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membranas são barreiras feitas de materiais poliméricos sintéticos que 

revestem tubos perfurados por onde o efluente gasoso é forçado a 

atravessar por um sistema a vácuo.  

Compostos orgânicos voláteis podem ser separados em membranas 

que permitem a passagem seletiva dos mesmos, o mesmo não ocorrendo 

com o ar. 

Membranas fabricadas em acetato e celulose têm sido utilizadas para 

purificação do biogás, por exemplo, na separação do CO2 e H2S do metano.  

O método exige a aplicação de elevadas pressões, da ordem de 2,5 a 

4,0 MPa (CHERNICHARO et al., 2010). 

 

9.3 PROCESSOS QUÍMICOS  

 

9.3.1 Oxidação por Radiação Ultra Violeta 

 

A radiação ultravioleta é um processo baseado na transferência de 

energia eletromagnética de uma fonte de emissão (lâmpadas) para a 

matéria orgânica.  

A fonte primária de energia advinda da radiação ultravioleta pode 

ocorrer através de uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão.  

Este processo tem sido utilizado no controle de compostos orgânicos 

voláteis, utilizando-se de oxidantes baseados em oxigênio tais como o 

ozônio, peróxidos, e radicais OH
- 
e O

2-
, como substâncias auxiliares (NOYOLA 

et al., 2006). 

A conversão dos compostos orgânicos voláteis em CO2 e H2O é 

otimizada pela ação da radiação ultravioleta, que ativa e acelera a reação. 

 

9.3.2 Oxidação Catalítica 

 

A oxidação catalítica é uma variante dos processos de absorção 

(lavadores de gases), em que é utilizado um catalisador seletivo adicionado 

à água de lavagem para acelerar a reação entre o H2S e o O2, para produção 

de enxofre.  
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O catalisador é regenerado e o enxofre é retirado na forma de 

“borra” ou lodo, podendo ser reutilizado ou destinado de maneira adequada 

(NOYOLA et al., 2006).  

 

9.3.3 Processo Térmico de Oxidação: Queima ou Combustão Direta  

 

A queima ou combustão direta é um processo térmico simplificado 

aplicado ao efluente gasoso que contem gases combustíveis para alimentar 

e autossustentar a sua combustão.  

Por ser um dispositivo simplificado, sem uso de combustível auxiliar e 

oxigênio em excesso e sem câmara para controle do tempo de residência, a 

combustão pode não ser completa (NOYOLA et al., 2006). 

 

9.3.4 Processo Térmico de Oxidação: Combustão Completa ou Incineração 

 

A oxidação térmica é também conhecida como processo de 

combustão ou incineração.  

Trata-se de processo de oxidação de componentes orgânicos 

submetidos a elevadas temperaturas, através da utilização de oxigênio 

(NOYOLA et al., 2006).  

Um processo de combustão completa teoricamente libera como 

subprodutos calor, CO2 e água. 

Um incinerador normalmente dispõe de duas câmaras dispostas em 

série. A primeira destinada à queima do substrato, com dispositivos 

injetores de combustível auxiliar e ar, e uma segunda câmara destinada a 

proporcionar a pós queima dos subprodutos gasosos e impor temperaturas 

e tempo de residência suficiente para que as reações possam ocorrer de 

forma completa. 
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9.4 PROCESSOS BIOLÓGICOS 

 

9.4.1 Reatores com microrganismos aderidos a meio suporte 

 

Os reatores com microrganismos aderidos ao meio suporte são 

reatores similares aos utilizados no tratamento de águas residuárias para 

oxidação da matéria orgânica.  

São constituídos de colunas verticais preenchidas com material 

suporte para o desenvolvimento e fixação de microrganismos. Os 

microrganismos se desenvolvem na forma de película biológica (biofilme) 

aderida ao meio suporte.  

Diversos tipos de materiais suportes são utilizados, tais como: carvão, 

cascas de madeira, pedras ou materiais sintéticos plásticos com alta 

porosidade e grande área de superfície específica (CHERNICHARO et al., 

2010). 

Os gases a serem tratados podem ser transferidos para a película 

biológica de duas formas básicas.  

Uma primeira seria a incorporação do efluente gasoso em uma fase 

líquida na forma dissolvida em que o líquido é aspergido na parte superior 

do reator percorrendo o leito até a saída.  

Uma segunda consiste na injeção e distribuição direta do efluente 

gasoso na parte inferior do reator e cuja transferência para a fase líquida 

ocorre no contato devido à passagem forçada, em contra corrente, com o 

líquido percolador.  

Nessa segunda opção o mecanismo de absorção dos gases pela fase 

líquida pode ser otimizado através de sistema de recirculação do líquido 

percolado, aumentando o tempo de contato.  

Nos dois casos, a fase líquida deve prover nutrientes, pH e 

alcalinidade adequados para o desenvolvimento dos microrganismos 

(KENNES et al., 2009). 

 

9.4.2 Reatores com microrganismos em suspensão 

 

Nos reatores com microrganismos em suspensão, o efluente gasoso a 

ser tratado é introduzido na forma de minúsculas bolhas no meio líquido 
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que contém microrganismos e condições adequadas para que ocorra a 

biodegradação dos gases.  

As características do reator, a concentração de microrganismos, a 

taxa de aeração e distribuição do ar, o modo operacional, etc são em geral 

similares aos utilizados no tratamento das águas residuárias.  

Por exemplo, um sistema de lodos ativados utilizado para o 

tratamento da fase líquida pode ser utilizado simultaneamente para efetuar 

o tratamento de espécies gasosas (KENNES et al., 2009). 

 

9.4.3 Reatores de Membrana 

 

Em reatores de membrana, o gás poluente na forma gasosa é 

transferido através de membrana seletiva para a biomassa ativa situada do 

outro lado da barreira filtrante, onde são disponibilizados nutrientes e 

oxigênio para a mesma (NOYOLA et al., 2006). 

Os processos de difusão e biodegradação ocorrem num mesmo 

reator, onde a biomassa pode estar na forma imobilizada (aderida) ou em 

suspensão. O método é relativamente recente e em fase experimental de 

laboratório. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que se refere aos sistemas de esgotamentos sanitários, pode-se 

dizer ainda que, no Brasil, até alguns anos atrás, a tônica era solucionar os 

problemas associados à fase líquida dos esgotos.  

Dessa forma, tanto a fase sólida, que envolve os subprodutos de uma 

ETE tais como sólidos grosseiros, material particulado, areia, lodo primário e 

lodo biológico, quanto à fase gasosa, foram relegados a um segundo plano. 

Entretanto, a visão holística do problema requer que todas as suas 

facetas sejam consideradas pelos gestores responsáveis por decidir ou 

instruir processos decisórios.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O tratamento de esgoto sanitário visa remover partículas, em 

diferentes etapas, através de operações e processos físicos, químicos e 

biológicos. Nestas etapas são gerados subprodutos ou resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos.  Os resíduos líquidos ou fase líquida é o efluente tratado 

e pode ser lançado em corpos d’água, desde que atenda a legislação 

ambiental vigente, voltar ao processo ou ser reutilizado. Os resíduos da fase 

gasosa devem ser gerenciados de forma a minimizar os impactos no meio 

ambiente. E a fase sólida deve ser destinada de forma ambientalmente 

adequada. 

Assim, nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) são gerados 

resíduos que precisam ser removidos para garantir a eficiência dos sistemas 

e, destinados, tratados e dispostos adequadamente, a fim de evitar 

impactos ambientais.  

No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento (SNIS) 57,6% da população urbana possui atendimento por 

redes de esgoto, sendo que apenas 40,8% de todo esgoto gerado é tratado 

(BRASIL, 2016). Com as metas de universalização do saneamento e 
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consequente aumento na oferta desses serviços, cresce a preocupação com 

a destinação dos resíduos gerados nos sistemas de tratamento de esgoto 

sanitário. 

Os principais resíduos ou rejeitos sólidos gerados na ETE são: sólidos 

grosseiros (gradeamento), areia (desarenadores ou caixa de areia), escuma 

e lodo. Este último gerado em maior quantidade possui variações a 

depender da tecnologia e etapa de tratamento em que foi gerado, o tipo de 

digestão (aeróbia ou anaeróbia) e também quanto a sua estabilização. Além 

disso, o lodo de esgoto apresenta uma composição muito variável, pois 

depende também da origem do esgoto, bem como do seu caráter sazonal e 

da forma de remoção (contínua ou intermitente). 

Portanto, este capítulo abordará a fase sólida envolvida no 

tratamento de esgoto sanitário, principalmente o lodo gerado. 

 

2 GERAÇÃO DE SÓLIDOS NO TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

O tratamento de esgoto sanitário é comumente divido em níveis: 

preliminar, primário, secundário e terciário.  

A Tabela 1 apresenta um resumo do tipo de sólido gerado com os 

respectivos locais de geração, segundo a subdivisão em níveis de tratamento 

de esgoto. 

 
Tabela 1 - Origem dos principais tipos de sólidos gerados no tratamento de esgoto sanitário.   

 

Nível de 
tratamento 

Tipo de sólido gerado Origem 

Preliminar 
Areia - Desarenador 

Sólidos grosseiros - Grade 
Escuma - Desarenador, decantador, reator e lagoa de 

estabilização 

Primário 
Lodo Primário - Decantador primário ou flotador 

- Tanque séptico 

Secundário 

Lodo Secundário (aeróbio 
ou anaeróbio) 

- Decantador secundário ou flotador 
- Reatores ou filtros anaeróbios 

- Lagoas de estabilização 
Lodo químico - Decantador ou flotador após tratamento 

químico (condicionamento) 
Terciário - - 

 

Fonte: adaptado de Andreoli et al. (2001); Metcalf & Eddy (2002). 
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O nível primário corresponde à remoção de sólidos grosseiros 

visando à proteção dos dispositivos de tratamento subsequentes, como as 

bombas. Nesse nível são predominantes as operações físicas, através de 

gradeamento e caixa retentora de areia. Portanto, são gerados dois tipos de 

sólidos: areia e materiais retidos no gradeamento.  

Em nível primário, deve-se alcançar a remoção de partículas 

suspensas, que em sua maior parte são compostas por matéria orgânica, 

empregando-se decantadores ou flotadores. Neste nível são gerados 

resíduos sólidos, denominado de lodo primário, este tipo de lodo 

geralmente não é estabilizado. 

O segundo nível de tratamento tem como função a degradação 

biológica da matéria orgânica, de modo aeróbio ou anaeróbio. Alguns 

exemplos de sistemas comumente empregados para esse tipo de 

tratamento são lagoas de estabilização, reatores anaeróbios e sistemas de 

lodos ativados. O resíduo oriundo dessa etapa, lodo biológico, pode ser 

aeróbio ou anaeróbio. Este tipo de resíduo denominado lodo secundário 

possui cerca de 1 a 4% de sólidos totais e pode já estar estabilizado. 

Por fim, o tratamento em nível terciário é pouco empregado no 

Brasil, sendo esta etapa responsável pela remoção de nitrogênio e fósforo, 

no caso de esgoto doméstico, e também de agentes patogênicos.  

 

3 ASPECTOS GERENCIAIS DOS SÓLIDOS GERADOS NO TRATAMENTO  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010 

conceitua e diferencia resíduos e rejeitos, em seu art. 3º, incisos XV e XVI. 

Neste âmbito, a Lei 12.305/2010 também define e diferencia destinação e 

disposição final (BRASIL, 2010). Assim, os resíduos sólidos gerados em ETEs 

devem ter destinação ambientalmente adequada e apenas os rejeitos 

devem ser encaminhados para disposição final em aterros, que são resíduos 

sólidos que esgotaram todas as possibilidades de tratamento e recuperação 

por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas no Brasil possui uma 

norma de classificação para os resíduos sólidos, a NBR 10.004:2004, que 

inclui em sua definição de resíduos sólidos os “lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água [...] bem como determinados líquidos cujas 
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particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos de água [...]” (ABNT, 2004).  

Neste âmbito, os lodos gerados em ETE são classificados como 

resíduo sólido, e os subprodutos gerados no sistema de gradeamento e 

caixa de areia podem ser classificados como rejeitos.  

No Art. 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 

tem-se a classificação dos resíduos sólidos quanto à origem. Neste artigo, 

inciso I, são apresentados onze tipos diferentes de classificação para os 

resíduos sólidos quanto à origem. No item e) está incluído os “resíduos  dos 

serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades” 

(Brasil, 2010). Nesta classificação se enquadram os lodos gerados em ETEs e, 

portanto, devem estar em consonância com os preceitos da Lei 12.305/2010 

e da série de normas NBR 10.004/2004 (ACHON et al., 2013). Dessa forma, o 

lodo deve ser destinado de maneira ambientalmente adequada. 

A geração e destinação de lodo nos sistemas urbanos de 

saneamento, em especial nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), bem 

como nas Estações de Tratamento de Água (ETA), tem sido uma 

preocupação mundial. 

Neste âmbito, em maio de 2013, realizou-se na Suécia, o primeiro 

congresso internacional sobre gestão de lodo, organizado pela IWA 

(International Water Association), intitulado “1st International IWA 

Conference on Holistic Sludge Management”. As apresentações de 

especialistas refletem a tendência para necessidade de gestão destes 

resíduos. Segundo Mattsson (2013), a visão holística do lodo necessita de 

boas ideias, avaliação prévia geral do sistema, alternativas que funcionem 

na prática, avaliação de risco baseada em conhecimento científico e 

comunicação (benchmarking), não se esquecendo do sistema de tratamento 

que gera o lodo. Ressalta ainda que, não existe uma idéia geral de todos os 

sistemas, cada qual tem suas especificidades, e as soluções requerem 

conhecimento especializado e avaliação do mercado. 

 

 

 

 

 

http://www.hsm2013.se/7-frontpage-public/13-welcome-to-hsm-2013
http://www.hsm2013.se/7-frontpage-public/13-welcome-to-hsm-2013
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4  GERAÇÃO DO LODO EM ETE 

 

A geração do lodo em ETEs depende da qualidade do esgoto, 

tecnologia de tratamento do esgoto sanitário, nível de tratamento, tipo de 

lodo gerado, tipo de remoção (manual ou mecanizada), intervalo de 

remoção (contínua ou intermitente), entre outros. 

Na Tabela 2 apresenta-se uma estimativa da geração de lodo em 

sistemas de tratamento de esgoto de acordo com sua origem. 

 
Tabela 2 - Volume de lodo gerado nos sistemas de tratamento de esgoto. 

Fonte: Metcalf & Eddy (2002). 
 
 

Independente da variabilidade em sua composição, o lodo de esgoto 

como um todo pode apresentar características indesejáveis, como 

instabilidade biológica, possibilidade de transmissão de patógenos e grandes 

volumes, exigindo alternativas para destinação final segura e adequada. 

O lodo de ETE possui cerca de 95% de umidade, dependendo da 

tecnologia de tratamento de esgoto (sistema anaeróbio e/ou Aeróbio), 

formas de remoção do lodo, tempo de acumulo do lodo nas unidades, etc. 

Assim, para que seja viável e factível o reuso ou reciclagem do lodo é 

necessário que antes este seja destinado a um sistema de desaguamento, 

seja natural ou mecânico. 

 

5 TRATAMENTO DO LODO GERADO EM ETEs 

 

O principal objetivo do tratamento do lodo de esgoto, proveniente 

de ETE, é gerar um produto mais estável e com menor volume para facilitar 

seu manuseio e assim, reduzir os custos nos processos subsequentes. Esse 

tratamento pode ser através de operações físicas e/ou processos químicos e 

Tipo de sistema 
Volume de lodo gerado 

(L/hab.dia) 

Lagoas facultativas 0,05 – 0,15 
Lagoa aerada facultativa 0,08 - 0,22 

Filtro biológico de alta carga 1,4 – 5,2 
Lodos ativados convencional 3,1 – 8,2 

Lodos ativados com aeração prolongada 3,3 – 5,6 
Reator UASB 0,2 – 0,6 
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biológicos. Usualmente, uma Unidade de Tratamento de Lodo (UTL) inclui 

uma ou mais das seguintes etapas: 

 Adensamento: elevação da concentração de sólidos do lodo bruto 

visando à redução de volume; 

 Estabilização: redução de matéria orgânica presente no lodo, 

principalmente no lodo primário, através da redução de sólidos 

voláteis; 

 Condicionamento: preparação para o desaguamento, 

principalmente usando sistemas mecânicos; 

 Desaguamento/Secagem: remoção da água livre presente no lodo 

bruto ou adensado/estabilizado com aumento da concentração de 

sólidos totais e redução de volume. Pode incluir fase de 

drenagem/filtragem e/ou secagem dependendo da tecnologia 

adotada. 

Dentel (2013) destaca também que os custos do tratamento do lodo 

de esgoto se equiparam ao custo do tratamento de esgoto em si, seja na 

implantação como na operação.  

A escolha das etapas e níveis de tratamento depende das alternativas 

de destinação e disposição final do lodo desaguado e/ou seco, ou seja, 

possibilidade de reuso, reciclagem ou disposição final. 

  

5.1 ADENSAMENTO 

 

O adensamento visa reduzir o teor de água não ligada diretamente 

ao lodo, ou seja, promover a concentração do resíduo, geralmente através 

de processos físicos como o adensamento por gravidade e a flotação. Essa 

etapa facilita as etapas subsequentes diminuindo o volume de resíduo a ser 

tratado e também os insumos a serem utilizados (VON SPERLING, 2005). 

O adensamento pode ser realizado através de processos naturais 

(adensadores por gravidade) ou mecânicos (adensadores mecânicos). Este 

pode ser também necessário quando se deseja regularizar a vazão de lodo 

ou mesmo elevar o teor de sólidos do lodo bruto devido às exigências de 

entrada do afluente no sistema de desaguamento adotado. O adensamento 

pode elevar o teor de sólidos totais (ST) do lodo, atingindo valores de 5 a 8% 

de ST. 
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5.2 ESTABILIZAÇÃO 

 

A estabilização pode ser conseguida através da redução biológica ou 

oxidação química do material volátil, desinfecção térmica ou aplicação de 

químicos para tornar o lodo inadequado à sobrevivência de microrganismos 

(DAVID, 2002). Dentre os métodos utilizados para esta etapa temos a 

digestão aeróbia ou anaeróbia, calagem e compostagem após 

desaguamento. 

 

5.3 CONDICIONAMENTO  

 

Seguindo as etapas do tratamento do lodo, este pode ou não passar 

pela fase de condicionamento, considerada uma etapa de preparação para a 

seguinte, que é o desaguamento.  

O condicionamento é um processo empregado para melhorar as 

características de separação das fases sólido-líquida do lodo, podendo ser 

realizado através de meios físicos ou químicos (ALÉM SOBRINHO, 2001), 

sendo normalmente empregados os processos de coagulação e floculação. 

A coagulação consiste na desestabilização das partículas sólidas com 

uso de produtos químicos (coagulantes). A floculação permite a 

aglomeração destas partículas por meio de mistura lenta, empregando 

baixos gradientes de agitação.  

Os principais coagulantes utilizados são os sais metálicos, a cal e os 

polímeros orgânicos (polieletrólitos). Os coagulantes inorgânicos mais 

comuns são: sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato ferroso, sulfato 

férrico e cal (GONÇALVES et al., 2001). 

De acordo com Gonçalves et al. (2001), o tipo de condicionamento 

influencia diretamente a eficiência dos processos de remoção de água 

(desaguamento). Assim, a seleção de determinado processo deve se basear 

em critérios de custos, operação e manutenção do sistema de formal global. 
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5.4 DESAGUAMENTO 
 

O desaguamento de lodo é uma operação unitária que reduz o 

volume do lodo por meio da remoção de água livre, e conseqüente redução 

do teor de umidade ou aumento do teor de sólidos totais.  

A escolha do tipo de sistema de desaguamento depende do tipo de 

lodo gerado, quantidade e qualidade do lodo gerado, área disponível, nível 

de tratamento/desaguamento requerido, tipo de sistema a ser utilizado 

(natural ou mecânico) e alternativa de pós- tratamento (secagem térmica), 

entre outros. 

Os principais sistemas utilizados no desaguamento de lodo podem 

ser classificados em naturais ou mecânicos, conforme descritos a seguir:  

 Sistemas Naturais: leitos de secagem, lagoas de lodo, BAGs e leitos 

de drenagem;  

 Sistemas Mecânicos: centrífugas, filtro prensa, filtro a vácuo, 

prensas desaguadora (contipress), entre outros.  

Após passar por um sistema de desaguamento o lodo desaguado 

pode ser encaminhado para um sistema térmico de desaguamento em que 

prevalece a fase de secagem, possibilitando maior redução de volume e/ou 

higienização do lodo. 

 

5.4.1 Sistemas Naturais de Desaguamento 

 

Em sistemas naturais o tempo de drenagem da água livre é um dos 

principais fatores a serem atingidos na operação de remoção da água, pois 

as etapas posteriores ficam facilitadas (CORDEIRO, 2001). Assim, este tempo 

é fator fundamental para que se possa equacionar adequadamente a 

solução. 

Os sistemas naturais de desaguamento normalmente são abertos, 

com exceção dos BAGs. Por serem sistemas abertos, além da fase de 

drenagem/decantação, tem-se a fase de secagem por evaporação. Assim, a 

rápida remoção da água livre na primeira fase permite que a massa sólida 

inicie sua retração, formando sulcos profundos que permitem a passagem 

de água de chuva, quando há ocorrência de precipitações (CORDEIRO, 

2001). Neste tipo de sistema, dependendo da tecnologia adotada, o teor de 
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sólidos totais (ST) do lodo pode ser bem superior ao observado nos sistemas 

mecânicos, ou seja, acima de 20-25% de ST.   

A desvantagem deste sistema é que necessita de grandes áreas para 

sua implantação, dependendo do volume de lodo e da tecnologia adotada. 

Porém pode ser aplicado para desaguamento de forma intermitente 

(batelada) ou contínua, desde que sejam previstos módulos ou ciclos de 

acordo com o tempo de remoção da água. 

 

 Leitos de secagem 

 

A estrutura básica dos sistemas tradicionais de leito de secagem 

consiste em uma camada suporte, meio filtrante e sistema drenante. O meio 

filtrante normalmente é constituído de areia de granulometria específica, 

apoiada sobre camada suporte de brita, sendo que o tempo de remoção de 

água constitui-se da somatória do tempo de drenagem e evaporação da 

água (CORDEIRO, 2001). Ressalta-se que as camadas de lodo podem atingir 

espessura de aproximadamente 25 a 35 cm. 

Neste sistema, as condições de drenagem têm tanta influência 

quanto às condições climáticas, que propiciam a remoção da água 

remanescente através da evaporação.  

Em relação ao desaguamento de lodo anaeróbio em leito de secagem 

convencional, constituídos por camadas de tijolos, areia e brita, Silva e 

Chernicharo (2007) verificaram que após 20 dias o lodo atingiu de 43 a 66% 

de teor de sólidos totais, usando taxa de aplicação de sólidos (TAS) de 

7,5kgST/m² e 12,5kgST/m² respectivamente e camada de lodo de 34cm.  

 

 Leitos de drenagem 

 

Estudos realizados por Cordeiro (2001) mostraram a possibilidade de 

mudança na estrutura convencional dos leitos de secagem, observando que 

a colocação de manta de geotêxtil sobre a camada de brita, e retirada da 

camada filtrante do leito tradicional (areia), possibilitava a remoção mais 

efetiva da água livre dos lodos. Após vários estudos, este sistema, 

denominado de leito de drenagem (LD) tem sido utilizado para 

desaguamento de lodo gerado em estações de tratamento de água de 
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forma bastante promissora, como é o caso do LD construído na ETA de 

Cardoso-SP em  2004 e que está em funcionamento até os dias atuais.  

Fontana (2004) ressaltou que as precipitações ocorridas nos períodos 

de secagem somente interferem se ocorrerem nos primeiros dias após o 

lançamento do lodo no leito. Segundo Cordeiro et. al. (2014), após dez anos 

de operação a referida ETA instalou uma cobertura móvel no LD com o 

objetivo de melhorar a eficiência do sistema principalmente em relação à 

possibilidade de interferência mencionada. É importante destacar que as 

mantas geotexteis usadas neste LD foram trocadas neste mesmo período, 

ou seja, após uma década de uso. 

A Figura 1 ilustra este sistema, com sequência do lançamento do lodo 

no LD e o lodo “seco” ao final do ciclo de desaguamento. 
 

Figura 1 - Leito de drenagem construído na ETA-Cardoso/SP. 

 

        
 

Fonte: Cordeiro et. al. (2014). 

Pode-se dizer que, assim como o leito de secagem, o leito de 

drenagem possui duas etapas de operação que podem ou não ocorrer 

simultaneamente. Uma delas é a drenagem da água livre, e outra, a 

evaporação. A drenagem depende de fatores físicos ligados à filtração, tipo 

e características da manta geotêxtil utilizada, características do lodo bruto e 

taxa de aplicação de sólidos (TAS) em KgST/m². Já a etapa de evaporação, 

depende de fatores ligados ao clima que podem ou não serem favoráveis à 

aceleração na remoção de água nesta etapa. Estudos demonstram que a 

espessura da camada de lodo aplicada no LD pode variar de 40 a 70 cm, 

superiores aos leitos de secagem convencionais.  
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Com os resultados promissores de uso de LD para desaguamento de 

lodo de ETA, alguns pesquisadores como Fontana at. al (2007); Mortara 

(2011) e Achon et. al. (2016) realizaram estudos para lodo de ETE.  

Fontana et al. (2007) implantaram dois módulos de LD, com volume 

total de 262m³ cada, sendo o primeiro revestido com manta geotêxtil de 

polipropileno com densidade de 160g/m², enquanto no segundo módulo foi 

utilizada manta não tecida de poliéster com densidade de 400g/m². A 

operação se deu em dois ciclos de 30 dias, com utilização de agente 

condicionante polimérico e taxa de aplicação de sólidos (TAS) entre 14 e 

17kgST/m², resultando em redução de volume da ordem de 94%. 

Mortara (2011) avaliou o desempenho de leitos de drenagem no 

desaguamento de lodo de reatores UASB com e sem emprego de agente 

condicionante, concluindo que em relação à evolução do teor de sólidos, 

tanto o lodo condicionado como aquele sem adição de polímeros 

apresentaram comportamento semelhante. Usando TAS de 15,35kg/m², 

altura da camada de lodo de 45 cm, sem condicionamento e manta geotêxtil 

tecida de 289 g/m² alcançou torta com concentração de 34,65% de sólidos 

totais e altura final de 10cm após 34 dias de secagem. 

Achon et. al. (2016) realizaram ensaios, aplicando-se 20L de lodo em 

protótipos de LD com mantas geotêxteis não tecidas de 200g/m², 300g/m², 

400g/m² e 600g/m², sem uso de agente condicionante e com Taxa de 

Aplicação de Sólidos de 7,4 a 7,9 KgST/m². Após três dias o teor de sólidos 

totais foi superior a 20% em todos os ensaios, com destaque para as mantas 

de 200g/m² e 600g/m² que alcançaram 31,72% e 37,72%, respectivamente. 

 

 Lagoas de Lodo 

 

A remoção de água em lagoas de lodo pode ser implantada quando o 

custo da terra for baixo, devido à necessidade de grandes áreas para sua 

implantação. O sobrenadante pode ser removido continuamente ou de 

forma intermitente, podendo retornar ao sistema de tratamento. O tempo 

para desaguamento pode variar bastante, principalmente porque são 

influenciadas pelas condições climáticas (ACHON & CORDEIRO, 2004).  

 Neste tipo de sistema a redução do volume do lodo pela perda de 

água livre não se dá por drenagem, mas somente pela retirada constante da 
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água sobrenadante e pela evaporação. A retirada da água sobrenadante é 

feita conforme os sólidos sedimentam no fundo da lagoa (ACHON & 

CORDEIRO, 2003).  

Um dos principais problemas relativos a esse sistema são a remoção 

da camada sobrenadante e a formação de uma camada intermediária de 

água entre o sobrenadante e o fundo impermeável, ocasionada por 

possíveis infiltrações de água pluvial, conforme apresenta a Figura 02. 

 
Figura 2 - Sistema natural de desaguamento - Lagoas de lodo para lodo de ETA. 

 

  
 

 

 

Fonte: Achon & Cordeiro (2003) 

 

 BAGs 

 

O BAG é um sistema confinante (saco geotextil) construído por 

geotêxtil tecido de polipropileno de alta resistência, permitindo a drenagem 

de líquidos presentes no lodo e contenção de sólidos. Após a drenagem da 

água livre e redução de volume do lodo, este pode ser preenchido 

novamente por enchimentos sucessivos até atingir o volume útil (disponível) 

do BAG. Segundo informações do fabricante, dentre suas características está 

sua resistência a pressões, em operações de bombeamento.   

Após a consolidação do material contido no interior do BAG, este é 

aberto para remoção do lodo desaguado, conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Sistema de BAG usado para desaguamento de lodo  
 

  
 

 

    Como este sistema consiste no armazenamento de lodo em 

grandes unidades, o que vem ocorrendo com a aplicação é a necessidade de 

grandes áreas para disposição dos BAG, conforme ilustra a Figura 04. 

 
Figura 4 - Disposição de BAGs implantados em ETE para desaguamento de lodo.  

 

 
 

 

Boina (2012) realizou análises em BAGs com tempo de 

desaguamento variando de 1 a 36 meses, notando que mesmo no BAG mais 

antigo o teor de ST da amostra coletada foi igual a 15,08 % e no mais 

recente (1 mês), igual a 11,21 %, bem inferior aos outros sistemas naturais.  
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5.4.2 Processos Mecânicos de Desaguamento 

 

Os processos de desaguamento mecânico envolvem o uso de 

equipamentos eletromecânicos para a separação líquidos-sólidos e possuem 

como vantagem ocupar áreas menores em relação aos sistemas naturais. 

Este tipo de sistema é fechado, sendo que a remoção de água está restrita a 

fase de desaguamento, atingindo teor de sólido máximo da ordem de 20-

25%.   

 

 Filtros Prensa 

 

O sistema de filtro-prensa envolve basicamente duas operações: 

aplicação de pressão sobre o lodo e filtração da água contida neste. Os 

filtros-prensa podem ser de placas ou de esteira. 

Os filtros de placa funcionam em batelada, sendo que as câmaras são 

preenchidas com lodo e a parte móvel do filtro provoca a compressão, 

promovendo a formação de uma torta de lodo e retirada do líquido filtrado 

através da câmara.  

A pressão de operação dos filtros varia de 2 a 15 bar (~2 a 15 

Kg/cm
2
), podendo chegar até 20 bar (20kg/cm

2
). Essa pressão deve ser 

fixada em função do tipo de lodo e do teor de sólidos que se deseja na torta.  

 

 Centrífugas 

 

A centrifugação é uma operação que pode ser aplicada para 

separação de sólidos presentes no lodo, e tem como base a sedimentação 

pela aplicação de força centrífuga, que fornece aceleração de 500 a 4.000 

vezes a aceleração da gravidade. Assim, os sólidos são depositados nas 

paredes do equipamento e removidos através de um helicóide que gira 

concêntrico ao tambor, fazendo com que a água seja drenada.  

Este equipamento pode ser de eixo horizontal (centrífugas 

decantadoras) que funcionam continuamente e de eixo vertical (centrífugas 

de cesto), cujo funcionamento é em batelada. 

A Figura 5 ilustra centrífugas de eixo horizontal empregadas no 

desaguamento de lodo de ETE. 
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Figura 5 - Centrífugas de eixo horizontal 

 

 

 

 
 

 Prensa Desaguadora 

 

A prensa desaguadora ou sistema Contipress constitui-se em uma 

inovação tecnológica, adaptando o sistema de centrífugas para 

desaguamento de lodo gerado em ETAs e ETEs. Segundo o fabricante, as 

principais características deste sistema são: baixíssima rotação de trabalho, 

materiais de alta durabilidade, baixos custos operacionais, operação simples 

e contínua, total controle e visibilidade do processo. 

Segundo informações do fabricante, a utilização de baixa rotação 

(entre 0,4 e 2,0 rpm) possibilita menor consumo de energia, baixo desgaste 

do equipamento e baixa emissão de ruídos. A Figura 6 ilustra o sistema 

CONTIPRESS na parte externa e interna. 

  
Figura 6: Sistema de Contipress – parte externa e interna.  
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5.4.3 Processos Térmicos de Secagem 

 

A secagem térmica do lodo é um processo de evaporação de água 

para a atmosfera com aplicação de energia térmica (natural ou mecânica), 

podendo-se obter teores de sólidos da ordem de até 95%. Com isso o 

volume final de lodo é reduzido significativamente, assim como a 

possibilidade de higienização do mesmo. Neste âmbito, os processos 

térmicos de secagem podem constituir uma opção interessante para o 

futuro próximo.  

Para o funcionamento do sistema existe a necessidade do lodo passar 

por um sistema de remoção inicial de água em sistemas de desaguamento 

naturais ou mecânicos. 

Na Figura 7 é ilustrado um sistema de secagem térmica de lodo em 

sistema mecânico. 

 
Figura 7 - Sistema mecânico de secagem térmica de lodo. 

 

Fonte: Albrecht (2016) 

 

A secagem térmica do lodo pode ser realizada através de sistemas 

mecânicos (fechados) ou naturais (leiras de secagem).  

A compostagem também pode ser uma alternativa interessante para 

os resíduos orgânicos, promovendo a compostagem biológica, que tem 

como objetivo estabilizar a matéria orgânica, sendo que, durante este 

processo, os micro-organismos oxidam a matéria existente no meio, 

produzindo calor e levando à redução dos resíduos devido à conversão 

microbiana e evaporação da água. 
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Outra alternativa de secagem térmica é o processo de biossecagem 

ou biodryng (termo em inglês). Este é um processo com o intuito de reduzir 

a umidade do resíduo devido ao aquecimento produzido pela atividade 

microbiana, preservando o poder calorífico do material final e, portanto, 

favorecendo sua combustão e aproveitamento energético. 

Segundo Huilliñir e Villegas (2015) a biossecagem se baseia em um 

processo semelhante ao da compostagem, destina-se a remoção da água de 

resíduos orgânicos utilizando o calor gerado durante a degradação aeróbica 

de matérias orgânicas, adicionando arejamento forçado. A diferença entre a 

compostagem e a biossecagem é que esta última não necessita alcançar a 

mineralização completa dos resíduos, preservando a umidade para a 

atividade microbiana ideal. Assim, o calor metabólico é usado para remover 

a água da massa de resíduo no mais baixo tempo de residência possível e 

mínima biodegradação, preservando assim o poder calorífico do resíduo 

(WINKLER et al., 2013). 

 

6 DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO DE ETE 

 

Após o lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto passar 

pela Unidade de Tratamento de Lodo (UTL), este deve ser destinado de 

forma ambientalmente adequada, ou seja, destinação do lodo desaguado 

para reuso/reutilização ou reciclagem ou disposição final. 

Quando se remove a água excedente em lodos de ETEs é necessário 

um estudo dos resíduos resultantes do desaguamento, considerando suas 

fases líquidas e sólidas. Isso se deve principalmente em relação aos possíveis 

destinos destes resíduos.  

A fase líquida pode ser lançada em corpos de água, voltar ao 

processo ou ser reutilizada. Assim, deve-se em qualquer caso estar dentro 

das condições e padrões estabelecidos por leis, normas e regulamentos para 

cada alternativa ou soluções. Já a fase sólida pode ser aplicada na 

agricultura ou ser disposta em aterros (se for rejeito), porém devem ser 

observadas as características para cada tipo de utilização. 

A Resolução CONAMA 375/06 define os parâmetros e condições para 

o uso do lodo de esgoto como biossólido na agricultura, assim tem-se a 

possibilidade de reciclagem do lodo. 
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As estações de tratamento de esgoto (ETE) têm sua implantação 

iniciada na recentemente, portanto a grande maioria já contempla alguma 

alternativa de tratamento, mesmo que sem estudos aprofundados. Porém, 

após a fase de desaguamento os resíduos sólidos são dispostos em aterro 

conforme ilustrado na Tabela 3, o que contrapõe as diretrizes da Lei 

12305/2010. 
 

Tabela 3 - Percentuais de forma de destinação e disposição final do lodo desaguado referente a 
32 ETEs localizadas no Estado de São Paulo. 

 

Formas de destinação e disposição 
final 

Porcentagem das ETEs 

Reuso ou reciclagem 0% 
Disposição final em aterro 69% 

Nunca removeu o lodo 28% 
Não deságua o lodo 0% 

Não informado 3% 
 

Fonte: Achon & Cordeiro (2016) 

 
Os resultados apresentados na Tabela 3, relativos ao levantamento 

realizado por Achon & Cordeiro (2016) em 32 ETEs localizadas no Estado de 

São Paulo demonstram que nenhuma ETE faz reuso ou reciclagem do lodo 

após desaguamento e este é exclusivamente disposto em aterro (69%). O 

restante são 28% das ETEs que ainda não removeram o lodo, pois possuem 

tratamento por lagoas.   

Os resíduos sólidos do saneamento, gerados nas estações de 

tratamento de água e esgoto (ETA e ETE) devem ter destinação compatível 

com as diretrizes da PNRS – Lei 12.305/2010 e com a Lei de Crimes 

Ambientais – Lei 9605/98. Neste âmbito deve ser priorizada a redução, 

reuso e reciclagem. 

Em contrapartida, o lodo de ETE não é um rejeito e, portanto, não 

deveria ser disposto em aterro, como é comum observar na maioria das 

estações de tratamento de esgoto no Brasil, que possuem algum tipo de 

sistema de desaguamento para este resíduo. 

Neste escopo, a gestão dos resíduos sólidos gerados pelos sistemas 

de saneamento no Brasil, se depara com grande desafio na busca de 

enquadramento na Lei 12.305/2010 e comprometimento com a 

sustentabilidade dos recursos hídricos. 
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Infelizmente ainda há muito volume de esgoto sendo lançado in 

natura nos corpos d’água e, quando existe tratamento de esgoto, o lodo de 

ETE é disposto em aterro sanitário, como rejeito. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na gestão integrada das ETEs é necessário considerar além da fase 

líquida, as fases sólidas e gasosas, tais como, sólidos grosseiros, material 

particulado, areia, lodo primário, lodo biológico, gases etc. 

Considerando a gestão e tratamento da fase sólida, ressalta-se que 

esta envolve a geração subprodutos, que precisam ser destinados de forma 

ambientalmente adequada.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é o elemento mais abundante do mundo e 14 % da água doce 

do planeta está localizada no Brasil (TUNDISI, 2010). Conhecer sua 

distribuição, suas características físicas e dados socioeconômicos da bacia 

hidrográfica na qual esta água está inserida, auxilia no gerenciamento desse 

recurso natural (TUNDISI, 2006), uma vez que esse recurso está sujeito aos 

fenômenos naturais e às intervenções do ser humano.  

Por ser um recurso essencial, a água desperta no ser humano 

interesse de urbanização ao redor de cursos d’água, podendo comprometer 

a qualidade da água de uma área em razão do uso do solo e de condições 

naturais (VON SPERLING, 2005). Por isso, o estudo e o monitoramento das 

águas urbanas são primordiais, tanto para a caracterização das 

consequências de determinada poluição, quanto para estabelecer as ações 

que cumpram determinado uso da água (VON SPERLING, 2005). Haja vista, a 

qualidade dos corpos d’água utilizados para recreação de contato primário, 

em que o contato é direto e a probabilidade de ingestão de água acidental é 
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alta, como natação, mergulho, esqui, sendo avaliada pela condição de 

balneabilidade, a qual está relacionada diretamente com a saúde e o bem-

estar humano (CONAMA, 2000; CONAMA, 2005). 

Na porção da bacia de estudo, a represa do Balneário da Amizade 

possui importância expressiva para a população local, pois durante muito 

tempo foi utilizada como lazer, tanto para pesca, como banho. É importante 

destacar ainda que, em situações emergenciais, a SABESP- Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo, utiliza das águas do Balneário 

para captação e abastecimento de água potável para a população do 

município de Presidente Prudente - SP.  

O Balneário da Amizade compreende parte dos municípios de 

Presidente Prudente - SP e Álvares Machado - SP, localizando-se no alto 

curso do Córrego do Limoeiro, na bacia hidrográfica do Rio Santo Anastácio. 

Nesta área, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 

(CBH-PP) atua com o objetivo de garantir a disponibilidade da água com 

qualidade (CBH-PP, 2013).  

Como consequência, é possível citar a ação crescente da força do 

escoamento superficial das águas pluviais, podendo causar enxurradas com 

elevado potencial de carreamento de sedimentos para o curso d’água. Os 

impactos ambientais existentes na represa do Balneário da Amizade podem 

comprometer seriamente sua atribuição de manancial de abastecimento 

público, além de impossibilitar a balneabilidade. No entanto, ressalta-se que 

a área recebeu recentemente investimento de ações públicas para o 

desenvolvimento de áreas de recreação e lazer. 

A represa possui um cenário de degradação ambiental devido à 

intensa urbanização do entorno, expondo a população usuária desse 

manancial a riscos de saúde, por exemplo. Recentemente, o balneário foi 

revitalizado quanto à infraestrutura física e liberado para uso de contato 

direto, contudo, o cenário do entorno não mudou completamente. 

O capítulo visa estimar a qualidade da água do Balneário da Amizade, 

com a intenção de monitorar os aspectos que comprometam a qualidade 

das águas considerando os parâmetros de balneabilidade, definido pela 

Resolução CONAMA nº 274/2000. Foi de interesse também, monitorar a 

carga sólida transportada em eventos pluviométricos de modo ser possível 
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avaliar a contribuição das obras civis de urbanização que ocorreram e que 

ainda ocorrem ao longo da área de interesse.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No decorrer do estudo foram realizados trabalhos de campo para 

efetuar a escolha dos pontos amostrais e as amostragens mensais de água. 

Obtiveram-se informações quanto às condições de balneabilidade da 

represa. Para isso, foi estimado o índice de balneabilidade, considerando as 

informações apresentadas na Resolução CONAMA nº 274/2000 e adaptado 

para as condições do presente projeto. 

 

2.1 AMOSTRAGEM E MEDIDA DE VAZÃO 

 

Em função da acessibilidade, foram definidos os dois pontos 

amostrais, sendo estes localizados, respectivamente, a montante e a jusante 

do Balneário da Amizade, sendo definidos: ponto 1 (P1), com coordenadas -

22.079761º (latitude) e 51.430138º (longitude); e, ponto 2 (P2), com 

coordenadas -22.108153º (latitude) e 51.445738º (longitude). Os pontos 1 e 

2 estão aproximadamente 3,5 km de distância.  

Para a escolha da localização dos pontos levou-se em consideração a 

capacidade de influência e contribuição hídrica sob a represa em estudo. 

Assim, o P1 está situado em área de pastagem, com presença de gado e 

estando diretamente em contato com uma das nascentes que abastece o 

Balneário. Já o P2, compreende o ponto de maior interesse devido ao fluxo 

de pessoas.  

As amostras foram coletadas por amostragem simples na seção 

central, com auxílio de baldes, cordas, garrafas de polietilenotereftalato 

(PET) e frascos de vidro âmbar, previamente limpos e esterilizados. Para o 

transporte e armazenamento foi utilizado caixa de isopor com gelo. A 

amostragem da água ocorreu subsuperficialmente, com profundidade 

aproximada de 20 cm, onde foi coletado dois litros de água, para ser 

analisada em laboratório. 

Para a determinação da vazão foi necessário formar duas seções com 

espaçamento conhecido entre elas (Figura 1 a), sendo que a área da seção 
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transversal foi dada pela média da seção molhada a montante e a jusante. A 

largura e a profundidade do canal foram medidas manualmente, com auxílio 

de uma trena (Figura b). 

 
Figura 1 - a) Definição das seções transversais b) Medida de vazão no ponto 1 

 

 
 

a) b) 
 

Fonte: a) Adaptado de EPA, 1997; b) Autor, 2015. 

 

Para medir a velocidade do escoamento foi seguido as 

recomendações de Palhares et al. (2007). Calculou-se o tempo em que o 

flutuador demorou em atravessar a distância entre a seção a montante e a 

jusante. Pelo método do flutuador, a vazão é definida como o produto da 

velocidade média pela área da seção transversal média, sendo 0,9 o 

coeficiente de correção da vazão. O cálculo da vazão foi dado pela Equação 

1 (Eq1). 

 

 (
  

 
)   (

  

 
)    (  )                                                    Eq. 1 

 

em que: 

v é a velocidade média.  

A é a área de seção transversal média. 

 

Para o desenvolvimento das atividades e melhor aperfeiçoamento 

dos dados, a coleta teve periodicidade mensal, sendo realizadas de 

fevereiro/2015 a janeiro/2016. As atividades de campo tiveram duração 

média de 2 horas.  
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2.2 ENSAIOS LABORATORIAIS 
 
Os ensaios laboratoriais foram realizados na Central de Laboratórios 

de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual 

Paulista, Presidente Prudente-SP. 

A análise microbiológica foi feita com o objetivo de detectar e 

quantificar a presença de coliformes totais e Escherichia coli. Para isso, fez 

uso do método de contagem utilizando placas da Petriflm
TM

 (3M Company
®
). 

A inoculação foi realizada em duplicata, na capela de fluxo laminar (Marconi 

MA1500/90
®
), pipetando 1 mL da amostra coletada. Para incubação, a placa 

foi encaminhada para a estufa (Cienlab CE300/350 FA
®
) com temperatura 

pré-estabelecida em 35 ºC ± 2 ºC, considerando o desenvolvimento dos 

coliformes em apenas 24 h ± 2 h.  

A classificação estimada das águas da represa quanto à 

balneabilidade, seguiu o estabelecido na CONAMA nº 274/2000. Já o 

monitoramento da estimativa da qualidade da água segue o que prevê a 

Resolução CONAMA nº357/2005.  

A intenção de avaliar a série de sólidos totais se deve ao fato de que 

os materiais sólidos presentes nas águas condizem com as substâncias que 

permanecem como resíduo, após a decantação, evaporação, secagem da 

amostra em uma dada temperatura durante um intervalo de tempo, 

definindo as diversas frações de sólidos existentes na água (sólidos totais, 

em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis) (CETESB, 2009).  

A série sólidos totais teve sua análise baseada nos procedimentos 

analíticos descritos em APHA (1998).  

 
2.3 CÁLCULO DA CARGA SÓLIDA 
 

O cálculo da carga sólida foi determinado por meio da Equação 2 

(Eq. 2): 

 

     (
  

 
)   (

  

 
)   (

 

 
)                                                         Eq. 2 

 
em que: 

C é a concentração de sólidos (mg/L). 

Q é a vazão (L/d) 
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2.4 BALNEABILIDADE 

 

Os resultados encontrados nas análises microbiológicas, na forma de 

banco de dados do período de amostragem, foram confrontados com a 

Resolução CONAMA nº 274/2000 e foram enquadrados como excelente, 

muito boa, satisfatória ou imprópria, conforme a concentração apresentada. 

Ressalta-se que o banco de dados foi formado com base nas coletas mensais 

de amostra de água. E o enquadramento de balneabilidade foi feito 

considerando esse efeito temporal.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do presente 

trabalho estão organizados em: Análise de Monitoramento, Análise de Carga 

Sólida e Balneabilidade.  

 

3.1 ANÁLISE DE MONITORAMENTO 

 

A Tabela 1 apresenta as variáveis de estudo e seus respectivos 

valores, com a data de coleta, precipitação ocorrida em cada mês e 

precipitação ocorrida 24 h antes da coleta. Os meses de abril, junho e agosto 

de 2015 correspondem aos meses menos chuvosos, considerando todo o 

período de monitoramento. 
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Tabela 1 - Valores e variáveis monitoradas no ponto 1 e ponto 2. 
 

 
 

Nota: PMensal – Precipitação mensal; P24h – Precipitação nas últimas 24h antes da coleta; 

Q – Vazão; ST – Sólidos Totais; SS – Sólidos Suspensos; SD – Sólidos Dissolvidos; CT – Coliformes 

Totais; EC – Escherichia coli 

Fonte: Autor, 2015.  

 

Em relação aos valores obtidos para a vazão (Q) no ponto 1, a vazão 

máxima corresponde ao mês de novembro/2015 e a vazão mínima ao mês 

de maio/2015, sendo que as vazões não ultrapassaram 0,02 m
3
/s. Em 

contrapartida, o ponto 2 apresentou ora valores igual a zero (0,00 m
3
/s), ora 

valores muito altos, como no mês de maio/2015 (1,21 m
3
/s) e janeiro/2016 

(1,49 m
3
/s).  

Para o ponto 2, o comportamento analisado foi totalmente atípico, 

pois, conforme a Figura 2a), nos meses de março, junho, julho, agosto, 

setembro e outubro/2015, a vazão foi nula. Entretanto, a Figura 2b) expõem 

a irregularidade das vazões ao longo dos meses monitorados, por meio das 

altas vazões encontradas para os meses de maio/2015 e janeiro/2016, e que 

pode estar vinculada ao modo do uso da água retida no balneário.  
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Figura 2 - Ponto 2: a) sem vazão; b) com vazão 

  

a) b) 

Fonte: Autor, 2015. 

 
Quanto aos parâmetros sólidos suspensos (SS) para o ponto 1, o mês 

de abril/2015, mês com menor precipitação, teve valor de concentração 

menor que 1 mg/L. Nos meses de fevereiro/2015 e novembro/2015, meses 

tipicamente chuvosos, foram registrados, respectivamente, valores de 

41,3 mg/L e 52 mg/L para sólidos suspensos no ponto 1. Os valores de 

concentração apresentados levam a vincular o fenômeno observado à ação 

de escoamento superficial na qualidade da água como uma relação de causa 

e efeito. Comparativamente, o ponto 2 mostrou valores que se comportam 

de modo diferente para SS, exemplificado pelo mês de outubro/2015, 

precipitação de 244 mm, no qual foi obtido um valor de concentração igual 

a 39 mg/L, contra 5,5 mg/L, do ponto 1. 

De acordo com o Decreto Estadual nº 10.755 de 1977, o 

enquadramento da represa é dado como classe 2, e aos parâmetros de 

sólidos dissolvidos totais (SDT) e coliformes totais (CT) cabem, 

respectivamente, os seguintes limites de concentração estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº357/2005: ≤ 500 mg/L e 1.000 NMP/100 mL.  

Os resultados obtidos para SDT nos pontos 1 e 2 demonstram que 

nenhum valor ultrapassou o limite estabelecido, embora o ponto 1 tenha 

para o mês de novembro/2015, o valor de concentração de 248,5 mg/L, e o 

ponto 2, 136,5 mg/L.  

Assim, o conhecimento da concentração de sólidos dissolvidos totais 

foi significativo, uma vez que altas concentrações podem indicar poluição do 

tipo difusa (SOUZA, 2012). Como outra consequência, Souza (2012) cita o 

assoreamento, ocasionado pelo depósito das partículas sólidas nos cursos 
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d’água, sendo responsável pelo aumento do risco de enchentes e problemas 

na navegação. A vida aquática também pode ser comprometida a partir da 

deposição das partículas sólidas, uma vez que há desaparecimento dos 

organismos que habitam os sedimentos, os quais serviam de alimento para 

outros. Além disso, os ambientes de desovas de peixes podem ser 

danificados (VON SPERLING, 2005). 

Os resultados para coliformes totais (CT) averiguaram que, 

aproximadamente, 42 % dos dados obtidos para o ponto 1 ultrapassaram o 

valor permitido pela Resolução CONAMA nº 357/2005, demonstrando 

valores altos em se tratando de águas superficiais, os quais atingiram 

15.000 NMP/100 mL em fevereiro/2015. A presença de valores elevados de 

CT pode ser explicada pela proximidade do local da amostragem a áreas de 

pastagem. Entretanto, verificou-se uma grande diferença no número CT 

dentre as amostras ao longo do ano, não necessariamente vinculada ao 

volume de chuva precipitado e, por sua vez, escoado. Esse comportamento 

sugere que outras fontes devam atuar no local ou em regiões a montante do 

ponto de monitoramento. Sendo assim, maiores investigações devem ser 

realizadas, o que incentiva a continuidade dos trabalhos de monitoramento 

dessas águas. 

O ponto 2 também apresentou altas contagens de coliformes totais, 

ultrapassando em 83% o valor admissível pelo instrumento regulador, com 

um pico de 13.850 NMP/100 mL em fevereiro/2015. Menores valores foram 

encontrados em junho/2015, com 100 NMP/100 mL. 

As altas concentrações encontradas no ponto 2 podem estar 

relacionadas com a presença de animais domésticos, resíduos sólidos e 

moradias ao entorno do balneário, como loteamentos e também a ação do 

escoamento superficial causada pelas chuvas. É importante ressaltar que a 

área de abrangência do ponto 2 é utilizada para contato primário. Dessa 

forma, verificou que houve o comprometimento da qualidade ambiental e 

da saúde dos banhistas.  

Considerando a Escherichia coli, a Resolução CONAMA n° 274/2000, 

classifica a água como “própria – satisfatória” para contato primário, os 

valores que não excederem 800 NMP/100 mL. No ponto 1, 30 % dos 

resultados obtidos ultrapassaram o limite admissível pela legislação, com 

valores altíssimos para os meses de fevereiro/2015 (18.750 NMP/100 mL), 
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novembro/2015 (6.450 NMP/100 mL) e janeiro/2016 (1.250 NMP/100 mL). 

No ponto 2, apenas o mês de janeiro/2016 apresentou valor acima do 

permitido, com contagem de 2.750 NMP/100 mL. Para os meses menos 

chuvosos, no ponto 2, os valores foram nulos sugerindo que não há fonte 

poluidora lançando materiais diretamente na represa ou que ocorre o 

lançamento direto, mas de modo intermitente. 

Segundo Morais & Silva (2010), o incremento na concentração de 

coliformes termotolerantes nos corpos d’água durante um período chuvoso 

é atribuído à poluição do tipo difusa. Na região a montante do balneário a 

explicação é plausível visto a ocupação predominantemente rural, destinada 

à agricultura e pecuária. Já para o ponto 2, a poluição difusa é caracteriza 

pela presença de lixo e proliferação de algas na represa. 

 
3.1.1 Análise de Carga Sólida 

 
A influência do material transportado no escoamento livre, ou seja, a 

contribuição de sólidos do Balneário é um fator a se destacar quanto sua 
contribuição na degradação da qualidade da água. A partir dos dados de 
concentração de sólidos totais e a vazão em cada ponto, obteve-se os 
valores de carga de sólidos, indicados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Carga de sólidos em cada ponto de estudo. 

 
Nota: Q – Vazão; ST – Sólidos Totais. 
Fonte: Autor, 2015. 
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Os valores observados de carga de sólidos no ponto 1 apresentaram 

média de 128,8 kg/dia, sendo o valor mínimo observado de 39,6 kg/dia e o 

valor máximo de 439,3 kg/dia. Enquanto que no ponto 2, a média foi de 

3,9 ton/dia, sendo o valor mínimo observado nulo, devido ao não 

extravasamento no vertedouro, e o valor máximo de 22,8 ton/dia. Pode-se 

notar que mesmo com vazões nulas durante alguns meses, a carga 

exportada do ponto 2 é extremamente superior ao ponto 1.  

Essa variabilidade da carga sólida, de acordo com Von Sperling 

(2005), pode ser influenciada, principalmente, pela intensidade e 

distribuição das precipitações e capacidade de infiltração do solo. Contudo, 

apenas esses fatores não sustentam os resultados apresentados nesse 

trabalho.  

Sabendo que as coletas foram realizadas no mesmo dia, pode-se 

atribuir o uso e ocupação do solo como principal agente responsável pela 

diferença de carga de sólidos encontrada. O ponto 1 é caracterizado por 

pastagem para gado, sendo o solo revestido por gramíneas e algumas áreas 

com a Área de Preservação Permanente (APP) conservada. A presença das 

gramíneas é um fator importante para aumento da infiltração e retenção de 

partículas sólidas escoadas. Enquanto o ponto 2 é área urbanizada e 

modificada para atender os usos da água para fins de lazer e recreação. Por 

se tratar de um local com constante movimentação de terra para abertura 

de loteamentos, o carreamento de sólidos em áreas urbanas foi muito maior 

que em áreas rurais para o local de estudo. 

A carga de sólidos exportada de ponto 1, área rural, até o Balneário 

da Amizade e a carga de sólidos do Balneário da Amizade exportada de 

ponto 2 encontra-se apresentada, graficamente, na Figura 3. 
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Figura 3 - Carga de sólidos exportada nos pontos 1 e 2 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 
Pode-se observar que nos meses considerados chuvosos, as chuvas 

impulsionaram a lavagem dos solos expostos e um maior carreamento de 

sedimentos para o balneário no ponto 2. E as grandes fontes de sedimentos 

identificadas na área são as obras civis, principalmente, a finalização do 

Projeto de Revitalização do Balneário da Amizade, que aconteceu em 

maio/2015, e as novas aberturas de loteamentos e construções residenciais 

da área.  

 
3.1.2 Balneabilidade 

 
Em relação à estimativa de balneabilidade, investigada ao longo de 

um ano, a Figura 4 demonstra que no ponto 1, 50 % dos meses 

monitorados, as águas foram classificadas como "imprópria", 33,33 % como 

"excelente", 8,3 % "muito boa" e 8,3 % "satisfatória". Uma preocupação 

nesse aspecto surge quando em um dos trabalhos de campo realizado no 

ponto 1, havia presença de banhistas utilizando das águas para contato 

primário. 

No ponto 2, área do balneário, 75 % dos meses monitorados tiveram 

as águas classificadas como "imprópria", 8,3 % "excelente" e 16,67 % 

"satisfatória" (Figura 4). 
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Figura 4 - Estimativa da classificação da balneabilidade segundo a Resolução CONAMA 

274/2000 para o ponto 1 e ponto 2 durante o período de monitoramento 

 
 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 
Durante a realização do presente trabalho, o ponto 2 apresentou 

balneabilidade inferior ao ponto 1. Esse fato é preocupante e, considerando 

o atual uso das águas, pode ser justificado pelo maior afluxo de visitantes ao 

Balneário da Amizade, animais de estimação encontrados no local e a 

desproteção das margens da represa. Entretanto, mesmo com atividades 

pastoris e a presença de fezes de animais, no ponto 1, há vegetação na área 

de proteção permanente (APP) que retém o aporte de materiais para o leito 

do rio.  

Assim, de acordo com esses resultados, faz-se necessário a pesquisa 

rigorosa de organismos patogênicos nas águas do Balneário da Amizade, já 

que a maior parte do tempo encontrou situação imprópria (CONAMA, 

2000).  

É importante proporcionar um acompanhamento regular da 

qualidade da água e da balneabilidade do reservatório, e fixar e divulgar 

placas com os resultados do monitoramento das águas para os banhistas. 

Desenvolvimento de campanhas de educação ambiental é uma 

importante forma de conscientização da população quanto ao correto 

condicionamento de resíduos sólidos, quanto a animais domésticos na 

“praia” do balneário e quanto à importância da conservação e preservação 
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do meio ambiente, podendo até desenvolver atividades de plantio de 

árvores na área entorno do Balneário da Amizade. 

Além do que altas concentrações de coliformes totais e Escherichia 

coli podem indicar uma contaminação por esgotos in natura, que é 

proveniente de área externa, no entanto, durante o estudo, não foram 

encontrados pontos de lançamento, sendo assim, necessária então, uma 

fiscalização para localizar esses possíveis locais de despejo clandestino e 

tomar as atitudes cabíveis. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
As informações obtidas com a realização desse trabalho mostraram 

indícios de transformação do Balneário da Amizade, dos quais podem ser 

citados aumento do fluxo de pessoas e possível lançamento irregular de 

esgoto que podem ter contribuído para as nas altas concentrações de 

coliformes totais encontradas nos pontos 1 e 2. Esses fatores indicam o 

efeito negativo das atividades antrópicas na qualidade das águas da represa. 

Quanto à influência da precipitação mensal na análise dos dados de 

monitoramento qualitativo, esta não pode ser utilizada como justificativa 

única para a atual situação de degradação do balneário.  

Quanto à estimativa da condição de balneabilidade, tanto o ponto 1, 

quanto o ponto 2, ultrapassaram os valores estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 274/2000 e, por isso, foram classificados como impróprios em 

maior parte do tempo. Alguns fatores podem estar desencadeando más 

condições de balneabilidade para os pontos, como problemas decorrentes 

do inadequado saneamento no entorno da nascente (ponto 1) e da própria 

represa (ponto 2), o que pode vir a alcançar níveis de degradação ambiental 

que implica na diminuição do uso da água para a recreação e na redução de 

atrativo turístico. Quanto à análise de carga sólida, para o ponto 2, houve 

dificuldade em relacionar com a vazão, pois por muitas vezes o reservatório 

encontrava-se abaixo do nível do vertedouro, inviabilizando a coleta de 

dados e a interpretação dos resultados. A média da carga de sólidos foi 

muito menor na área rural (ponto 1). 

A realização do presente trabalho mostrou a necessidade do 

desenvolvimento e aplicação eficaz de um plano de manejo para a região do 
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Balneário da Amizade capaz de contemplar como objetivo a proteção 

ambiental, de forma a assegurar à população condições suficiente para que 

atinja padrões satisfatórios, promovendo o turismo, bem como atividades 

recreativas e pesca. Neste trabalho, alcançaram-se os objetivos previstos, 

seguindo a metodologia proposta, articulando as características físicas do 

meio aos problemas ambientais do Balneário da Amizade. Além disso, 

criaram-se possibilidades de vivencias em campos e laboratórios, bem como 

ampliação da teoria e conhecimento sobre os temas tratados.  

Dessa forma, mesmo havendo ferramentas e políticas para a 

preservação da qualidade da água, o monitoramento e a inspeção da área 

são essenciais, devendo os órgãos públicos se preocuparem. Por meio dos 

resultados obtidos, existem disponíveis ações que podem ser 

implementadas para garantir a proteção dos reservatórios. Entre as ações 

estão: estruturação para planos de monitoramento; inserção da qualidade 

da água do reservatório dentro dos limites de balneabilidade seguindo os 

critérios da CETESB/SP; e conceder meios de comunicação com o usuário 

sobre a qualidade da água utilizando placas informativas, rádio e sites. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sistemas de dessalinização de água são muito comuns em regiões 

que apresentam disponibilidade limitada de recursos hídricos de água doce, 

como fontes de água subterrânea e mananciais de águas superficiais (rios, 

lagos, etc). No Brasil, em regiões litorâneas, vêm ocorrendo a intrusão de 

água do mar em corpos hídricos utilizados para abastecimento da 

população, devido principalmente aos períodos de estiagem quando a vazão 

do rio não é suficiente para desembocar no mar, ocorrendo o processo 

inverso. Com a mistura da água salgada com água doce, a solução é a 

implantação de sistemas de dessalinização de água, que apresentam 

eficiência na remoção de sais (FRITZMANN et al., 2007). 

 Os impactos ambientais decorrentes de sistemas de dessalinização 

de água têm muitas características semelhantes daqueles gerados em 

sistemas convencionais de tratamento de água que utilizam água doce de 

mananciais superficiais. Ambos os sistemas utilizam produtos químicos para 
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produzir água para consumo humano dentro dos padrões de potabilidade, e 

geram resíduos.  

Apesar das muitas similaridades relacionadas aos impactos 

ambientais, sistemas de dessalinização de água têm várias diferenças 

comparadas aos sistemas convencionais de tratamento de água, entre elas: 

i) utilizam aproximadamente, duas vezes mais o volume de água bruta para 

produzir a mesma quantidade de água doce; ii) geram resíduos com elevada 

salinidade, os quais usualmente apresentam concentração de sólidos 

dissolvidos totais (SDT) da ordem de 1,5 a 2,0 vezes mais que a água de 

alimentação do sistema; iii) utilizam de 8 a 10 vezes mais eletricidade para 

produção da mesma quantidade de água doce (DAWOUD; AL MULLA, 2012; 

VOUTCHKOV, 2011). 

Apresenta-se neste capítulo um estudo para o aproveitamento do 

resíduo gerado em sistemas de dessalinização no qual se descreve as 

principais características de um sistema de alagados construídos como 

alternativa no gerenciamento sustentável, tratamento, destino e reúso. 

 

2 CARACTERÍSTICAS DO RESÍDUO GERADO EM SISTEMAS DE 

DESSALINIZAÇÃO 

 

O resíduo gerado como subproduto da separação de minerais da 

fonte de água utilizada para dessalinização, chamado concentrado, possui 

concentrações de minerais e contaminantes aproximadamente duas vezes 

mais que a água de alimentação do sistema. A quantidade gerada é função 

da taxa de recuperação do sistema, que é proporcional à concentração de 

SDT/salinidade da água salgada. As características do resíduo dependem da 

qualidade da água de alimentação do sistema, do tipo do processo de 

dessalinização e dos produtos químicos utilizados (DAWOUD; AL MULLA, 

2012). A presença de sólidos suspensos totais (SST) e a demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) no concentrado são usualmente abaixo de 5 mg/L, pois 

são removidos nos sistemas de pré-tratamento (VOUTCHKOV, 2011). 

Características típicas do concentrado de diferentes sistemas de 

dessalinização, com diferentes características de água de alimentação estão 

apresentadas na Tabela 1. 
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Na Tabela 1 pode-se observar a variação das características do 

concentrado gerado em diferentes sistemas de dessalinização, com altas 

concentrações de sais inorgânicos que podem causar impactos negativos 

dependendo do ambiente em que for disposto.  

 
Tabela 1 - Características do resíduo gerado em diferentes sistemas de dessalinização 

localizados em países do Conselho de Cooperação do Golfo (DAWOUD e AL MULLA, 2012). 
 

Parâmetros 

Abu-
fintas- 
Qatar 

(água do 
mar) 

Ajman 
(água 

salobra/osmose 
reversa) 

Um Quwain 
(água 

salobra/osmose 
reversa) 

Qidfa І 
Fujairah 

(água 
salobra 

/osmose 
reversa) 

Qidfa ІІ- 
Fujairah 
(água do 

mar) 

Temp. (oC) 40,0 30,6 32,5 32,2 29,1 
pH 8,2 7,5 6,7 6,97 7,99 

C.E. (mS/cm) NR 16,5 11,3 77,0 79,6 
Ca (ppm) 1350 312 173 631 631 
Mg (ppm) 7600 413 282 2025 2096 
Na (ppm) NR 2759 2315 17295 18293 

HCO3 (ppm) 3900 561 570 159 149,5 
SO4

-2 (ppm) 3900 1500 2175 4200 4800 
Cl- (ppm) 29000 4572 2762 30487 31905 

SDT (ppm) 52000 10114 8275 54795 57935 
Dureza total 

(ppm) 
NR NR 32 198 207 

Cl2 livre (ppm) Traços NR 0,01 NR NR 
SiO2 (ppm) NR 23,7 145 1,02 17,6 
Índice de 
Langelier 

NR 0,61 0,33 NR NR 

Temp. = temperatura; C.E. = condutividade elétrica; Ca = cálcio; Mg = magnésio; Na = sódio; 
SO4

-2 = sulfato; Cl- = cloreto; SDT = sólidos dissolvidos totais; Cl2 livre – cloro livre; SiO2 = dióxido 
de silício. NR = não reportado. 

 
Em geral, em sistemas de dessalinização de água do mar a disposição 

do concentrado gerado é feita com o retorno desse resíduo para o mar. Já 

em sistemas distantes do mar, as soluções adotadas são: i) injeção em poços 

profundos; ii) evaporação em lagoas; iii) descarga em estações de 

tratamento de águas residuárias; iv) disposição na terra (irrigação por spray) 

e; v) evaporação mecânica ou térmica (descarga de líquido zero).  

A filosofia de descarga de líquido zero é concentrar o máximo 

possível o resíduo utilizando métodos de secagem eficientes. A água 

retirada pode ser reutilizada no processo, aumentando a taxa de 
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recuperação. O resíduo sólido e seco ou semi seco pode ser descartado em 

locais especiais (OREN et al., 2010). 

Devido à presença de diferentes componentes químicos em variáveis 

concentrações, o concentrado retornado ao mar alterará a salinidade, 

alcalinidade e a temperatura natural, causando mudanças no ambiente 

marinho. 

Os custos de disposição do resíduo salino de sistemas de 

dessalinização de água próximos à costa são altos, da ordem de 5 a 33% do 

custo total do sistema de dessalinização. Esse custo depende da qualidade 

de resíduo gerado, do nível de tratamento antes da disposição, do método 

de disposição e do volume ou quantidade de resíduo gerado (AHMED et al., 

2001). 

 
3 APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DO RESÍDUO GERADO EM SISTEMAS 

DE DESSALINIZAÇÃO 

 

O desenvolvimento de novos processos para gerenciamento e 

disposição final adequada desse resíduo é uma necessidade urgente, e 

representa o maior desafio econômico e ambiental para sistemas de 

dessalinização. Novas técnicas para converter o concentrado em 

bicarbonato de sódio, com a reação química baseada no processo Solvay 

modificado, têm sido estudadas (DAWOUD; AL MULLA, 2012). 

Técnicas de evaporação do resíduo têm sido amplamente aplicadas, 

desde que sua aplicação permita obter um resíduo sólido mais fácil de ser 

ambientalmente disposto do que o resíduo original, bem como produzir 

resíduo líquido com características adequadas à disposição direta em corpos 

d’água ou que possa ser reutilizado. Devido aos efeitos adversos da 

disposição desse resíduo com seus custos associados, pesquisas estão sendo 

realizadas a fim de reduzir o volume gerado em sistemas de dessalinização 

por osmose reversa e a carga poluente do concentrado (PÉREZ-GONZÁLEZ et 

al., 2012). 

Morillo et al. (2014) apresentaram vantagens e desvantagens das 

diferentes tecnologias disponíveis em várias escalas, para minimizar os 

problemas ambientais e avaliar a rentabilidade relacionados à descarga do 

concentrado gerado em sistemas de dessalinização utilizando membranas 
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de osmose reversa. As opções de tratamento foram classificadas em quatro 

grupos de acordo com seu objetivo final: i) tecnologias para reduzir e 

eliminar o resíduo, ii) tecnologias para recuperação comercial do sal, iii) 

adaptação do resíduo para uso industrial e, iv) recuperação de metais do 

resíduo. O estudo revelou que a meta é descarga zero de resíduo, mas que 

envolve altos custos de tratamento e pode ser aplicada em casos 

específicos. Algumas tecnologias atualmente em desenvolvimento para 

reduzir o volume do resíduo gerado, poderiam ajudar atingir essa meta.  

Segundo Sánchez et al. (2015), muitas zonas áridas da América do Sul 

têm aquíferos que são naturalmente salinos ou foram salinizados devido à 

irrigação. Estas áreas são geralmente povoadas por comunidades rurais 

pobres, cuja renda vem da pecuária e da agricultura irrigada. A falta de água 

restringe o desenvolvimento econômico, mesmo quando há importantes 

minerais depositados, como é o caso do deserto do Atacama (Chile). A 

utilização de água subterrânea salobra pode melhorar drasticamente a 

condições de vida das comunidades locais. Em muitos casos, a 

dessalinização por osmose reversa é a solução mais adequada, e a utilização 

do resíduo gerado pode ser mais uma fonte de renda. 

Algumas soluções para aproveitamento do concentrado são, entre 

outras, a criação de camarões, irrigação de plantas tolerantes ao sal 

(culturas halófitas), utilização em wetlands construídos com plantas como 

capim-elefante, erva-sal, etc.  

Na região semiárida do Brasil, o Programa "Água Doce" desenvolveu 

técnicas de aproveitamento do resíduo gerado em sistemas de 

dessalinização de pequeno porte. Um exemplo é a criação de espécies de 

tilápias adaptadas à água com alta salinidade em lagoas de evaporação. A 

água salgada que sai das lagoas é misturada com adubo orgânico (esterco 

do gado local) e, em seguida é bombeada para a irrigação de plantações de 

forragem arbustivas halófitas, localizadas próximas aos sistemas de 

dessalinização. Foram utilizados arbustos de forragem da espécie Atriplex 

(erva-sal) por seus valores nutricionais, oferecendo uma suplementação de 

forragem para a criação local, principalmente cabras. Desta forma, terras 

improdutivas e lagoas de águas salinas podem ser utilizadas para gerar 

produtos comerciais valiosos, bem como a forragem durante todo o ano. 

Isto é particularmente importante na região sob ameaça constante de seca, 
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garantindo o alimento para a pecuária local, com uma fonte adicional de 

forragens. Com o uso do resíduo salino de sistemas de dessalinização aliado 

ao problema de gestão desse resíduo, objetivou-se chegar a uma solução 

ambientalmente aceitável, bem como um sistema de produção sustentável 

para as comunidades rurais. Uma vez que esta solução foi adotada, várias 

comunidades da região semiárida foram beneficiadas tanto com 

abastecimento de água potável como aumento da economia local (SÁNCHEZ 

et al., 2015). 

Além dos benefícios ambientais, o sistema integrado usado na região 

semiárida do Brasil, que produz peixes e forragem, revelou ser um bom 

exemplo de como adicionar valor a resíduos com efeitos potenciais de 

poluição. 

Partindo desse conceito, a experiência aplicada aos resíduos gerados 

em uma instalação piloto de dessalinização de água salobra no litoral do 

Paraná tem ampliado o conceito de sustentabilidade com geração de 

produtos com valor econômico. 

 

4 PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SALINO EM SISTEMA DE 

ALAGADOS CONTRUÍDOS 

 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em parceria com 

outras instituições, vem desenvolvendo um projeto que visa à destinação 

ambientalmente correta e sustentável do resíduo salino gerado nas etapas 

de dessalinização de água salobra, decorrente da intrusão da água do mar 

em mananciais de abastecimento. Com esse projeto pretende-se 

estabelecer um conjunto de práticas visando o tratamento e o 

aproveitamento de rejeito salino em sistema de alagados construídos (SAC) 

na obtenção de biomassa a partir de capim-elefante (Pennisetum 

purpureum). 

O estudo vem sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPG, em Ponta Grossa, 

Paraná, Brasil. O município encontra-se a aproximadamente 975 m de 

altitude, apresentando as coordenadas geográficas 25
o
09’ de latitude Sul e 

50
o
16’ de longitude Oeste. 
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O clima da região, segundo a classificação de Köeppen, é do tipo Cfa, 

caracterizado como clima temperado subtropical úmido mesotérmico, com 

temperatura média anual de 17,6
o
C, sendo a temperatura média do mês 

mais quente inferior à 22
o
C, sem estação de seca definida. A precipitação 

média anual é de 1.571,9 mm, com deficiência hídrica nos meses de junho a 

setembro e período chuvoso nos meses de janeiro, abril e outubro. 

O experimento foi instalado em ambiente protegido (estufa agrícola) 

climatizado, modelo arco, com pé-direito aproximado de 3m e cobertura 

com PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) de 150 micras. 

Foram confeccionados dois leitos de alagados construídos, com as 

mesmas condições de preenchimento, operados em fases distintas com 

água de abastecimento (AB) e rejeito salino (RS), em condições de 

escoamento horizontal e fluxo subsuperficial. 

A água de abastecimento foi proveniente de um sistema de captação 

da água da chuva, que após filtragem, abastece a área experimental das 

estufas agrícolas do campus universitário. O rejeito salino foi oriundo do 

processo de dessalinização por ultrafiltração e osmose reversa, da água 

salobra resultante da mistura da água no mar com a água do manancial de 

abastecimento de Praia de Leste, litoral do Estado do Paraná. 

 

4.1 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EM ESCALA DE BANCADA 

 

Cada SAC foi composto por uma caixa de polietileno, com altura de 

0,41 m, diâmetro superior de 0,73 m e capacidade volumétrica total de 100 

L e 35 litros de capacidade útil. Os leitos foram preenchidos em três 

camadas: brita, pedrisco e areia, essa, tendo como objetivo favorecer o 

desenvolvimento inicial das plantas, conforme ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1 - Sistema de Alagados Construídos 

 
 

Com o objetivo de avaliar as configurações de instalação, 

funcionamento do sistema e seu controle, obter resultados e determinar a 

padronização de procedimentos e alternativas hidráulicas que resultem na 

determinação da eficácia relacionada ao alcance de parâmetros de 

qualidade, o sistema é operado em equipamento em escala de bancada no 

qual são testadas essas configurações que abrangem concentrações, vazões 

de operação, volumes injetados, pressões de serviço, diluição do 

concentrado, tempo de permanência, direcionamento de fluxo, 

homogeneidade da distribuição, entre outros parâmetros que possam 

influenciar o tratamento.  

O equipamento consiste em um reservatório de alimentação com 

capacidade de 30 litros que abastece o SAC para tratamento. A conexão de 

entrada é lateral e inferior enquanto a conexão de saída é lateral e superior 

derivando para um reservatório de recepção com capacidade de 30 litros. 

Esse sistema operado em ambiente de cultivo, estufa agronômica, é 

simultaneamente operado em laboratório para testes físicos, 

hidrodinâmicos com a finalidade de embasar as calibrações, as alternativas 
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geométricas e as formas de operação com vistas a obter a máxima eficiência 

sob ponto de vista de atendimento a requisitos de tratamento, consumo de 

insumos e previsões de operação em campo. 

A solução afluente é injetada por gravidade no sistema a partir do 

reservatório de alimentação através de uma mangueira de 1/2 polegada de 

diâmetro, perfurada lateralmente na extremidade para efeito de 

direcionamento transversal em linha vertical na profundidade do SAC, o 

qual admite nível máximo através da sua saída superior. Com lançamento 

em linha vertical e direcionamento transversal procura-se obter melhor 

homogeneidade na propagação da solução através do tanque, evitar curtos-

circuitos do escoamento e abranger o máximo possível o volume útil de 

tratamento que consiste nos vazios do substrato, pedras britadas com 

diâmetro de 1 polegada. 

Na Figura 2 pode-se ver a representação esquemática com vista em 

corte através de plano vertical longitudinal e as principais especificações do 

sistema, bem como o panorama geométrico envolvido além do circuito 

hidráulico que é submetido à ação exclusiva de gravidade. 

O aprofundamento no estudo da configuração hidráulica envolve o 

diagnóstico hidrodinâmico no interior do tanque de tratamento. Esse 

diagnóstico, com dados obtidos por amostragem e análise continua para 

determinação do transporte de massa na zona de raízes, preconiza o 

entendimento e eventual intervenção no movimento interno com a 

intenção de proporcionar o máximo contato com a zona de raízes pela 

solução salina, evitando-se tubos de correntes privilegiados, zonas de 

estagnação, deposição, sedimentação e impregnação, almejando-se maior 

homogeneidade na distribuição interna da solução. 
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Figura 2 - Esquema do Sistema de Alagado Construído em escala de bancada. 

 
Fonte: Os autores. 

 

O resultado do processamento digital de dados obtidos pelas análises 

químicas, especialmente a Condutividade Elétrica, de amostras retiradas em 

intervalos sucessivos a partir de um sistema de coordenadas atribuído a 

uma malha tridimensional, estabelece a visualização da transferência de 

massa em coordenadas espaciais e temporais. Essa transferência pode ser 

quantificada definindo-se o balanço de massa e a determinação da 

distribuição no espaço e no tempo para embasamento das soluções 

geométricas do sistema. 

Com a Figura 3 mostra-se um exemplo de resultado gráfico em 

determinado instante para a análise hidrodinâmica aplicado ao tanque de 

tratamento. 
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Figura 3 - Gráfico tridimensional padrão “Mapa de Cores” com o lançamento de Iso-volumes de 

concentração. 

 

 
Fonte: Os autores. 

 
4.2 OPERAÇÃO DOS SISTEMAS E RESULTADOS PRELIMINARES 

 
A espécie vegetal utilizada foi o capim-elefante (Pennisetum 

purpureum), pertencente à família Graminae (LOPES, 2004) de grande 

aplicabilidade na pecuária como alimento para o gado e como biomassa 

para fins energéticos (SARAIVA; KONIG, 2013). As estacas de capim foram 

implantadas nos sistemas em junho/2016. 

Para garantir o desenvolvimento da espécie, adubações com 

nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) na formulação 13:40:13 foram 

realizadas quinzenalmente. 

A partir de setembro/2016, o rejeito salino foi introduzido nas 

unidades. O funcionamento do sistema se deu por gravidade, onde a 

solução de entrada foi derivada do reservatório de alimentação (instalado 
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acima do nível do leito britado). A solução efluente foi captada no 

reservatório de recepção, instalado abaixo do leito britado. 

Os resultados preliminares em configurações provisórias de 

operação indicaram redução dos sólidos dissolvidos totais de 8,41% e 

14,21% nos SACs 1 e 2 respectivamente (Figura 4). Comportamento 

semelhante foi observado para a condutividade elétrica que tiveram seus 

valores reduzidos na saída dos sistemas (Figura 5). 

 
Figura 4 - Resultados médios de sólidos dissolvidos totais (SDT) nas amostras de rejeito salino 

afluente e efluente aos sistemas 
 

 
 
 
Figura 5 - Resultados médios de condutividade elétrica nas amostras de rejeito salino afluente e 

efluente aos sistemas 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diferentes formas de operação seja em tempos de detenção e 

períodos de aplicação em regime estático, dinâmico ou seco podem 

influenciar a eficiência do sistema. Desta forma busca-se, através dos 

ensaios em escala de bancada, os parâmetros otimizados para a 

padronização operacional e configuração geométrica aplicados em futura 

planta em escala piloto.  

Pode-se observar a tendência a partir dos resultados preliminares 

que a adoção dos SACs para tratamento do rejeito salino se apresenta como 

uma alternativa viável como componente do gerenciamento 

ambientalmente correto do rejeito, que compreende o manejo sustentável 

de todo o ciclo de produção do resíduo, seu tratamento, destino e reúso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 As mudanças climáticas previstas para os próximos anos, devido ao 

aquecimento global, podem desencadear o risco de eventos extremos, 

como as secas prolongadas (IPCC, 2014). Secas são uma grave ameaça à 

agricultura, pois levam ao déficit hídrico nas plantas e provocam extensa 

perda na produção agrícola em todo o mundo (ALI et al., 2015; CARVALHO 

et al., 2015; HU; XIONG, 2014; IPCC, 2014; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 2015; 

PANDEY; SHUKLA, 2015; SEYEDZAVAR; NOROUZI; AHARIZAD, 2015; 

WEINZIERRL; HEIDER, 2015). No Brasil, espera-se uma redução no 

rendimento dessa cultura em um futuro próximo (2014-2040) devido às 

mudanças climáticas (CARVALHO et al., 2015; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 

2015). 

 No estudo da resposta das plantas ao estresse deve-se levar em 

consideração, ainda a duração, severidade e frequência do déficit hídrico 

(FRITSCHE NETO et al., 2011). No Brasil, os períodos de seca prolongada 
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coincidem, no caso da cana-de-açúcar, com as fases de perfilhamento e de 

grande crescimento, identificadas como um período crítico por demanda de 

água e de nutrientes (CARDOZO; SENTELHAS, 2013; CUNHA et al., 2016; 

HEMAPRABHA et al., 2013; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 2015; ZHAO; GLAZ; 

COMSTOCK, 2013). Assim, é nesse período que os danos causados pela 

deficiência hídrica são mais prejudiciais à produção (HEMAPRABHA et al., 

2013). 

 A cana-de-açúcar, mesmo sendo uma cultura típica de clima quente e 

adaptada a ambientes secos (BASNAYAKE et al., 2012), pode ter seu 

rendimento reduzido dependendo da intensidade do déficit hídrico 

(CARDOZO; SENTELHAS, 2013; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 2015; PANDEY; 

SHUKLA, 2015; SILVA et al., 2016; VIANNA; SENTELHAS, 2014; ZHAO; LI, 

2015) e da fase de desenvolvimento das plantas (CARDOZO; SENTELHAS, 

2013; CUNHA et al., 2016; HEMAPRABHA et al., 2013). Portanto, estudar as 

relações hídricas da cana-de-açúcar e as características de crescimento e os 

processos fisiológicos nessa fase podem ser útil na identificação de 

cultivares tolerantes. 

 A utilização de cultivares tolerantes à deficiência hídrica nessas áreas 

torna-se a maneira mais econômica de contornar os problemas causados 

pela seca (CHANDIPOSHA, 2013; INMAM-BAMBER; LAKSHMANAN; PARK, 

2012; MANSOURI et al., 2014; PANDEY; SHUKLA, 2015; SILVA et al., 2016; 

ZHAO; GLAZ; COMSTOCK, 2013; ZHAO; LI, 2015). 

 A tolerância à seca tem sido identificada como a capacidade das 

plantas de manter seu crescimento e seu metabolismo, mesmo com a 

redução do potencial hídrico do solo (GHOTBI RAVANDI et al., 2014; 

MARTÍNEZ FERNANDÉZ et al., 2012; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 2015; 

PANDEY; SHUKLA, 2015; SUN et al., 2013). Vários estudos têm demonstrado 

que as características relacionadas a essa tolerância são o crescimento e a 

produção de biomassa (HOLANDA et al., 2014; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 

2015; PANDEY; SHUKLA, 2015; ZHAO; LI, 2015) e os processos fisiológicos, 

como: fotossíntese líquida, taxa de transpiração, condutância estomática e 

CO2 intercelular (BASNAYAKE et al., 2012; PANDEY; SHUKLA, 2015; ZHAO; 

GLAZ; COMSTOCK, 2013; ZHAO; LI, 2015). 

 Além disso, vários autores (BASNAYAKE et al., 2012; MANSOURI et 

al., 2014; SEYEDZAVAR; NOROUZI; AHARIZAD, 2015) mostram que, para 
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melhorar a eficiência na identificação de cultivares tolerantes e a 

produtividade das culturas, os estudos devem ser realizados de forma 

multidisciplinar, ou seja, unindo investigações de melhoramento genético e 

da fisiologia das plantas (BASNAYAKE et al., 2012; PANDEY; SHUKLA, 2015; 

ZHAO; GLAZ; COMSTOCK, 2013; ZHAO; LI, 2015) com análises matemáticas  

complexas (BASNAYAKE et al., 2012; MANSOURI et al., 2014; SEYEDZAVAR; 

NOROUZI; AHARIZAD, 2015). 

 Processos fisiológicos afetados durante o déficit hídrico nas plantas já 

são conhecidos. Se juntarmos a essas análises o uso de modelos 

matemáticos, que podem sintetizar as pesquisas, ou seja, integrar todos os 

processos estudados teremos uma ferramenta valiosa na seleção de 

cultivares de cana-de-açúcar tolerantes ao déficit hídrico. 

 Atualmente, observa-se o uso de modelos matemáticos complexos a 

fim de compreender os processos fisiológicos das plantas (CARDOZO et al., 

2015; CHENU et al., 2011). Esses modelos podem permitir uma 

interpretação fisiológica mais detalhada das plantas (CHENU et al., 2011), 

pois podem integrar as diferentes áreas e conhecimentos (DÜSPOHL; 

FRANK; DÖLL, 2012). 

 Em virtude do mencionado, as mudanças climáticas previstas, o 

déficit hídrico e o cultivo de cana-de-açúcar serão discutidos mais 

detalhadamente a seguir. Também, será realizada uma análise dos modelos 

ambientais utilizados nesses estudos. 
  

2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O DÉFICIT HÍDRICO NO CULTIVO DE CANA-DE-

AÇÚCAR 
 

 O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC, 2014) indica que as últimas três décadas têm sido sucessivamente 

mais quentes na superfície da Terra do que em qualquer outra década 

anterior, desde 1850. O período de 1983 a 2012 foi provavelmente o mais 

quente nos últimos 1400 anos (IPCC, 2014). 

 Pode-se afirmar que a influência humana tem contribuído para as 

mudanças observadas em escala global na frequência e na intensidade de 

eventos extremos de temperatura diária desde metade do século XX 

(CARVALHO et al., 2015; IPCC, 2014; ZHAO; LI, 2015). Além disso, é muito 
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provável que a ação antrópica mais do que duplicou a probabilidade de 

ocorrência de ondas de calor em alguns locais (IPCC, 2014). 

 Já se verificou, por exemplo, que os gases de efeito estufa (GEE) são 

impulsionados de acordo com o tamanho da população, e da atividade 

econômica, o estilo de vida, o uso de energia, os padrões de uso da terra, a 

tecnologia e as políticas climáticas (CARVALHO et al., 2015; IPCC, 2014, 

ZHAO; LI, 2015). Assim, eventos extremos, como ondas de calor, secas, 

inundações, ciclones e incêndios florestais, refletem a significativa e 

vulnerável exposição de ecossistemas e de sistemas humanos devido à 

variabilidade climática (IPCC, 2014; ZHAO; LI, 2015). 

 Nesse cenário previsto para os próximos anos, o pior impacto pode 

ser na produção agrícola (ALI et al., 2015; CARVALHO et al., 2015; 

CHANDIPOSHA, 2013; HU; XIONG, 2014; IPCC, 2014; OLIVEIRA; BRAGA; 

WALKER, 2015; PANDEY; SHUKLA, 2015; SEYEDZAVAR; NOROUZI; AHARIZAD, 

2015; WEINZIERRL; HEIDER, 2015), uma vez que, mesmo com um aumento 

na precipitação, a maior evapotranspiração potencial e real vai aumentar o 

déficit de água em todas as regiões do globo (CHANDIPOSHA, 2013). A 

projeção é de que as alterações climáticas irão impactar negativamente a 

produção das culturas, o que colocaria em grandes riscos a segurança 

alimentar em nível mundial (IPCC, 2014; ZHAO; LI, 2015).  

 O déficit hídrico previsto pode ser uma grande preocupação para os 

produtores de cana-de-açúcar, já que pode reduzir os rendimentos das 

culturas de sequeiro (CARDOZO; SENTELHAS, 2013; CHANDIPOSHA, 2013; 

OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 2015; PANDEY; SHUKLA, 2015; SILVA et al., 

2016; VIANNA; SENTELHAS, 2014; ZHAO; LI, 2015). Outra preocupação pode 

ser a produção de cana irrigada, pois a disponibilidade de água nos rios e 

reservatórios ficará abaixo do adequado, sendo difícil aplicar água suficiente 

para a demanda das plantas (CHANDIPOSHA, 2013). 

 A cana-de-açúcar é a mais importante das culturas de bioenergia do 

Brasil e a principal fonte para o açúcar, sendo que, atualmente, está se 

expandindo para novas áreas onde as condições climáticas ficarão abaixo do 

ideal para a produção dessa cultura (CARDOZO et al., 2015; MORAES; 

ROCHA; LAMPARELLI, 2014). Em um cenário de menos chuvas ocorrerá um 

déficit hídrico e, como consequência, uma diminuição na produtividade, 

devido à evapotranspiração reduzida (ZHAO; LI, 2015). 
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 O déficit hídrico, causado pela baixa disponibilidade de água do solo, 

influencia a taxa fotossintética, causando severa redução na síntese de 

carboidratos, expansão foliar, alongamento dos colmos, senescência foliar, 

teor de sacarose e matéria seca (CARDOZO; SENTELHAS, 2013; 

CHANDIPOSHA, 2013; INMAN-BAMBER; SMITH, 2005). 

 Embora o déficit hídrico leve a essas mudanças fisiológicas, o impacto 

final no rendimento depende da fase fenológica das plantas (CHANDIPOSHA, 

2013; HEMAPRABHA et al., 2013). Estudos mostram que as fases de 

perfilhamento e de crescimento intenso são as mais críticas para o estresse 

de água, cerca de 60 a 150 dias após o plantio, no caso da cana-de-açúcar 

(CARDOZO; SENTELHAS, 2013; CUNHA et al., 2016; HEMAPRABHA et al., 

2013; INMAN-BAMBER; SMITH, 2005; ZHAO; GLAZ; COMSTOCK, 2013), 

podendo causar sérios prejuízos na produção de biomassa e rendimento da 

sacarose (CUNHA et al., 2016; INMAN-BAMBER; SMITH, 2005; 

HEMAPRABHA et al., 2013; ZHAO; GLAZ; COMSTOCK, 2013). 

 Quanto às necessidades hídricas da cana-de-açúcar estima-se que as 

plantas necessitem de 1500 a 2500 mm de água, distribuída de forma 

uniforme durante o ciclo da cultura, sendo que alterações abaixo desse 

intervalo podem afetar a sua produtividade (MORAES; ROCHA; LAMPARELLI, 

2014).  

 Uma forma prática de mensurar essa necessidade hídrica é com o uso 

do Kc (coeficiente da cultura), obtido pela razão entre a evapotranspiração 

da cultura e a evapotranspiração de referência, variando de acordo com o 

estádio fenológico da planta (DOORENBOS; KASSAM, 1994). Na Tabela 1, é 

apresentado o coeficiente hídrico (Kc) exigido pela cultura da cana-de-

açúcar. 
 

Tabela 1 - Valores de Kc para a cultura de cana-de-açúcar em diferentes períodos de 
desenvolvimento. 

Período de desenvolvimento Dias do Ciclo Kc 

Do plantio até 0,25 de cobertura 30-60 0,40 a 0,60 
De 0,25 a 0,5 30-40 0,75 a 0,85 
De 0,5 a 0,75 de cobertura 15-25 0,90 a 1,00 
De 0,75 a cobertura completa 45-55 1,00 a 1,20 
Utilização máxima 180-330 1,05 a 1,30 
Início da maturação 30-150 0,80 a 1,05 
Maturação 30-60 0,60 a 0,75 

Fonte: Doorenbos e Kassam, 1994. 
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Em virtude das diferenças climáticas e das diferentes cultivares de 

cana-de-açúcar vários estudos foram realizados visando quantificar as 

exigências hídricas. Esses estudos foram realizados de acordo com as 

condições climáticas, cultivares e estádios fenológicos da cultura. Peres 

(1988) coletou os dados da necessidade hídrica da cana-de-açúcar, em 

diferentes ciclos e localidades no mundo e o resumo dessas informações são 

apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Consumo hídrico da cultura da cana-de-açúcar, em diferentes regiões do mundo. 

Ciclo 

Consumo de água 

(mm dia-1) Localidade Referências 

Mínimo Médio Máximo 

Cana Planta 4,1 5,7 8,6 EUA (Havaí) 
Campbell et al., 

1959 

Cana Planta 2,3 -- 6,1 África do Sul 
Thompson et al., 

1963 

Cana Planta 1,8 3,7 5,7 África do Sul Thompson, 1965 

Planta e Soca 2,2 4,8 7,7 Taiwan Chang e Wang, 1968 

Cana Planta 2,5 3,9 6,6 África do Sul 
Thompson e Boyce, 

1971 

Cana Planta 1,5 3,1 4,6 Filipinas 
Early e Gregório, 

1974 

Planta e Soca 3,4 4,4 5,1 Argentina Fogilata, 1974 

1ª Soca 2,5 3,9 7,8 África do Sul Thompson, 1976 

2ª Soca 1,8 3,6 5,9 África do Sul Thompson, 1976 

Planta e Soca 1,3 3,4 6,0 EUA (Flórida) Shih e Gascho, 1980 

Cana Planta 0,5 2,5 6,0 Brasil Barbieri, 1981 

Cana Planta -- 2,3 -- Taiwan Chang et al., 1983 

1ª Soca -- 3,1 -- Taiwan Chang et al., 1983 

2ª Soca -- 3,1 -- Taiwan Chang et al., 1983 

Cana Planta 2,7 3,3 3,7 Colômbia Yang et al., 1985 

1ª Soca 3,2 3,6  Colômbia Yang et al, 1985 

Média Geral 2,3 3,6 4,0   

Fonte: Peres, 1988. 

 

 Uma condição hídrica satisfatória é um dos pontos essenciais para 

aumento da produtividade, como reforça a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB, 2015), que cita uma redução de 11% na 

produtividade dos canaviais da região Centro-Sul devido a baixas 
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precipitações durante o cultivo, além de relacionar altas produções de cana-

de-açúcar com precipitações acima de 1.500 mm anuais. 

 Portanto, existe a necessidade do desenvolvimento de ferramentas 

que possam auxiliar no estudo e interpretação das variáveis climáticas no 

cultivo de cana-de-açúcar, de forma a inferir as melhores alternativas para 

redução dessa influência ou gestão de seus efeitos. Entre as melhores 

soluções para contornar o déficit nas plantas está o uso da biotecnologia na 

produção de novas cultivares resistentes ao déficit hídrico e boas práticas de 

gestão (CHANDIPOSHA, 2013; INMAN-BAMBER; LAKSHMANAN; PARK, 2012; 

MANSOURI et al., 2015; PANDEY; SHUKLA, 2015; SILVA et al., 2016; ZHAO; 

GLAZ; COMSTOCK, 2013; ZHAO; LI, 2015)  

 Quanto às cultivares tolerantes ao déficit hídrico é desejável que 

apresentem características que sirvam para conservar a água, como: baixa 

condutância estomatal, baixa taxa de crescimento das folhas, alta eficiência 

de utilização da água (EUA) e sistemas de raízes esparsas (BASNAYAKE et al., 

2012; HOLANDA et al., 2014; OLIVEIRA; BRAGA; WALKER, 2015; PANDEY; 

SHUKLA, 2015; SILVA et al., 2016; ZHAO; GLAZ; COMSTOCK, 2013; ZHAO; LI, 

2015). 

 Em relação à alta EUA, esta é aumentada pela redução da 

transpiração e do uso da água (LOPES et al., 2011). A avaliação da EUA é de 

fundamental importância em plantas sob déficit hídrico, pois está 

diretamente relacionada com a produção de biomassa nas plantas (LOPES et 

al., 2011; PANDEY; SHUKLA, 2015). Como a biomassa é uma característica 

desejável na cana-de-açúcar, pois é importante no ganho de produção 

(LOPES et al., 2011), pode-se afirmar que a máxima absorção de água do 

solo pelas plantas avaliada pela EUA é ponto imprescindível na melhoria da 

resistência ao déficit hídrico (LOPES et al., 2011; PANDEY; SHUKLA, 2015). 

 Ainda, características como enrolamento das folhas, diminuição do 

crescimento das folhas e senescência foliar podem ser consideradas 

respostas das plantas ao déficit hídrico (HOLANDA et al., 2014; INMAM-

BAMBER; LAKSHMANAN; PARK, 2012; INMAN-BAMBER; SMITH, 2005; LOPES 

et al., 2011; PANDEY; SHUKLA, 2015). Já que são mecanismos que permitem 

às plantas tolerar situações de secas graves, economizando água do solo 

(HOLANDA et al., 2014; LOPES et al., 2011). Entretanto, a perda de área 
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foliar limita a fotossíntese que leva a redução de biomassa das plantas 

(LOPES et al., 2011). 

 Uma característica desejável é a capacidade de fechar parcialmente 

os estômatos, evitando a perda de água e a redução do potencial hídrico da 

planta (Ψ) nessas condições de déficit hídrico (INMAN-BAMBER; SMITH, 

2005; ZHAO; LI, 2015; PANDEY; SHUKLA, 2015). No entanto, o fechamento 

parcial dos estômatos resulta na baixa condutância estomática, o que afeta 

significativamente a assimilação de CO2, causa decréscimos na transpiração 

e, consequentemente, na taxa fotossintética. (INMAN-BAMBER; SMITH, 

2005).  

 Em estudos recentes, tem-se buscado identificar intenção de buscar 

características desejáveis na cana-de-açúcar sob efeito do déficit hídrico, 

relacionando, por exemplo, a tolerância com as alterações dos nutrientes 

nas plantas. Assim, os resultados do estudo de Silva et al. (2016, no prelo) 

mostram que a tolerância dessa planta ao déficit hídrico pode estar 

relacionada a elevados níveis de N e K nas folhas e colmos e a grandes 

acúmulos de K e P na parte aérea das plantas (Figura 3). 
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Figura 3 - Teor de N na fitomassa de folhas (a) e colmos (b); teor de K na fitomassa de folhas 

(c) e colmos (d) e acúmulo de K (e) e P (f) na parte aérea de três cultivares de cana-

de-açúcar sob três potenciais hídricos do solo. Letras maiúsculas comparam 

cultivares em um mesmo potencial hídrico do solo e letras minúsculas comparam 

potenciais hídricos do solo em uma mesma cultivar. ΨSR = potencial hídrico sem 

restrição; ΨM = potencial hídrico moderado; ΨS = potencial hídrico severo. SP = 

SP81-3250; RB = RB855453; IAC = IACSP95-5000. 

a 

 

b 

 
c 

 

d 

 

e 

 

f 

 

Fonte: Silva et al., 2016, no prelo. 
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 Nesse estudo, Silva et al. (2016, no prelo) avaliaram as plantas 150 

dias após o brotamento e 90 dias após a imposição dos tratamentos. O que 

se observou quanto ao comportamento dos nutrientes nas cultivares de 

cana-de-açúcar submetida ao déficit hídrico foi um crescente aumento do 

acúmulo de nutrientes na planta com o aumento de déficit hídrico. 

Provavelmente esse, o acúmulo é um mecanismo de tolerância das plantas à 

seca, podendo ser mais tolerante a cultivar que mais acumula nutrientes na 

parte aérea. 

 Levando-se em conta, os diversos estudos realizados sobre as 

características morfológicas, fisiológicas e nutricionais das plantas sob déficit 

hídrico, como os de Inman-Bamber e Smith (2005), Zhao e Li (2015), Pandey 

e Shukla (2015) e Silva et al. (2016, no prelo), pode-se concluir que os 

mecanismos que caracterizam os componentes necessários para uma 

melhor performance de cultivares sob déficit hídrico são complexos e 

podem limitar, assim, o melhoramento de culturas resistentes à seca. A 

adoção de modelos complexos pode melhor caracterizar todos os fatores 

bióticos e abióticos que afetam a produção da cana-de-açúcar e, assim, 

ajudar na compreensão desses mecanismos. 

 

3 MODELOS MATEMÁTICOS E COMPUTACIONAIS APLICADOS À CULTURA 

DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 Os modelos capazes de estimar a qualidade são importantes 

ferramentas para o planejamento de todo o processo de cultivo e 

processamento da cana-de-açúcar, uma vez que permitem caracterizar a 

gestão alternativa e criar cenários mais realistas para a tomada de decisão e 

otimização da colheita (CARDOZO et al., 2015; CHENU et al., 2011; 

DÜSPOHL; FRANK; DÖLL, 2012). Entre os métodos utilizados, os modelos 

matemáticos e computacionais são extremamente úteis, pois são capazes 

de codificar relações amplas e complexas de todo um sistema produtivo. 

Especialmente no sistema de produção de cana-de-açúcar, no qual são 

aplicados com objetivos fisiológicos, agronômicos e de produção sustentável 

(MOORE et al., 1997; KROPFF et al., 1997). 

 No entanto, apesar da qualidade, esses modelos, ainda são 

deficientes em estimar a maturação da cana-de-açúcar levando em 
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consideração os fatores ambientais que a afetam (CARDOZO et al., 2015). Os 

modelos matemáticos, especialmente, não oferecem suporte para 

interpretação direta da influência da deficiência hídrica na cana-de-açúcar e 

os modelos computacionais em sua maioria possibilitam no máximo a 

entrada de dados de lâminas de irrigação ou capacidade de retenção de 

água do solo. 

 Para o estudo de relações de crescimento, os modelos matemáticos 

devem ser não lineares, pois representam com maior fidelidade os 

processos e respostas envolvidas no desenvolvimento da planta. Esses 

modelos são o Expolinear, o Logístico e o de Gompertz. 

 O Expolinear é utilizado para representar dois estádios de uma 

cultura, uma fase em plantas jovens e de crescimento acelerado e outra na 

fase seguinte de crescimento exponencial linear e máximo acúmulo de 

biomassa (LYRA et al., 2003).  

 Outro modelo é o Logístico, que apresenta resultados de um atributo 

por meio de dados explicativos constantes e/ou binários (SALGADO, 2015). 

Esse modelo pode ser aplicado em estudos em que o crescimento inicial é 

exponencial, seguido de uma inflexão (MISCHAN; PINHO, 2014). 

 Por último, o modelo de Gompertz foi utilizado, inicialmente, com o 

intuito de descrever o crescimento de tumores sólidos, pelo matemático 

Benjamin Gompertz, em 1938, desenvolvendo a Equação de Gompertz 

(DOMINGUES, 2011). Porém, atualmente, é amplamente utilizado na 

avaliação de crescimento de plantas (PRADO; SAVIAN; MUNIZ, 2013; 

PUIATTI et al., 2013; BATISTA et al., 2013). 

 Levando-se em conta o uso desses modelos para a cana-de-açúcar, 

Simões, Rocha e Lamparelli (2005), empregaram o modelo Gompertz em 

dados de variáveis agronômicas (biomassa total e produtividade), da 

variedade SP80-1842 (cana-soca), e obtiveram ajustes adequados para essas 

características. 

 O modelo Logístico foi utilizado por Coale et al. (1993), sendo o 

modelo que melhor representou a dinâmica de crescimento na cana-de-

açúcar, e, portanto, a exigência nutricional para a variedade CL61-620, 

cultivada em solo na Flórida. 

 No entanto, é incipiente ou quase inexistente o uso de modelos 

matemáticos aplicados exclusivamente para condições de deficiência hídrica 
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em cana-de-açúcar.  O mais próximo seria o estudo de Batista et al. (2013) 

que avaliaram o crescimento da cultura da cana-de-açúcar na fase de 

formação, quando é essencial uma boa disponibilidade hídrica. Os autores 

destacaram o uso dos modelos Expolinear, Logístico e de Gompertz e a 

seguir os modelos em função das suas variáveis estudadas, sendo: 
 

Expolinear: 

Ln (MS) = ln (cm/r) = ln { ln [1 + exp (r (GD - tb))]} 

 

Logístico: 

Ln (MS) = ln (MSf) – ln [1 + (MSf/MS0 -1) exp (-r GD)] 

Gompertz: 

Ln (MS) = ln (MS0) + r [1 – exp (-rd GD0]/rd 

  

Em que GD refere-se aos graus-dia acumulados após o plantio em °C; 

MS0 é matéria seca inicial da parte aérea em g planta
-1

 ; 

MSf é matéria seca final da parte aérea em g planta
-1 

; 

r é a taxa máxima de crescimento relativo em g g
-1

 °C
-1

 ; 

cm é a taxa máxima de crescimento absoluto em g planta
-1

 °C
-1

  

rd é o parâmetro que define a redução da taxa de crescimento relativo, 

adimensional; 

t b é tempo perdido ou tempo necessário para o fechamento do dossel em 

°C 

 

 Levando em conta o observado por Batista et al. (2013), os três 

modelos foram satisfatórios na simulação do acúmulo de biomassa na fase 

de formação da cultura. Os autores, também, concluíram que o modelo 

Expolinear obteve o melhor coeficiente de determinação. No entanto, 

verificaram que os modelos empregados não são aplicados com o intuito de 

relacionar diretamente a deficiência hídrica, e sim os aspectos biométricos, 

que são reflexo de um conjunto de fatores, entre eles as condições hídricas 

apropriadas. 

 Em relação à modelagem computacional os mais utilizados para a 

cana-de-açúcar são APSIM-Sugarcane e CANEGRO-DSSAT (VIANNA; 

SENTELHAS, 2014). Esses modelos avaliam todo o ciclo da cultura, como as 
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condições edafoclimáticas, a produtividade mensal e o potencial de 

biomassa baseada na conversão de CO2 em carboidratos (SILVA; 

BERGAMASCO, 2001). 

 O modelo computacional DSSAT-CANEGRO apresenta múltiplas 

rotinas, portanto é capaz de simular diferentes focos de estudo. Alguns 

estudos mostram as diferentes opções de utilização desse programa, como, 

os estudos de Barros et al. (2012), que o utilizaram na avaliação da 

produtividade da cana-de-açúcar, cultivar RB83-2847, relacionando datas e 

locais de plantio, épocas de colheitas e sistemas de manejo (irrigado e 

sequeiro). Os autores concluíram que o uso da irrigação proporcionou maior 

rendimento independente da interação, e valores mais próximos dos dados 

reais. 

 Ainda entre as rotinas inseridas no DSSAT-CANEGRO há as 

relacionadas com o solo e a atmosfera, tendo sido utilizadas por Eustice, 

Van Der e Van Antwerpen (2011) no estudo da emissão de gases de efeito 

estufa no cultivo de cana-de-açúcar na África do Sul, sob o sistema de 

queima e conservacionista. Os autores concluíram haver necessidade de 

maiores estudos sobre o sequestro do carbono via solo e a quantificação da 

influência dos gases precursores (CO, NOx, NH3, SO2), no cenário de emissão 

e sequestro de metano de solos cultivados. 

 Em estudo de parametrização do modelo CANEGRO-DSSAT em 

condições brasileiras, Nassif et al. (2012), observaram que houve respostas 

bem ajustadas para teor de sacarose, altura de colmo e índice de área foliar. 

Ademais, Vianna e Sentelhas (2014) empregando o mesmo programa 

(CANEGRO-DSSAT), em estudos de risco de deficiência hídrica em diferentes 

regiões do Brasil, verificaram que essa plataforma foi capaz de indicar para 

as condições brasileiras, as texturas de solo com menor potencial de 

retenção de água. 

 Usando o mesmo programa, Zhao e Verburg (2015), simularam um 

banco de dados de 55 anos de cana-planta e soca e obtiveram cenários de 

manejos para a relação nitrogênio-solo-clima, que podem ser aplicados no 

aperfeiçoamento do cultivo de cana-de-açúcar na Austrália, levando em 

consideração as condições futuras de mudanças nos volumes de 

precipitação e distribuição. 
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 Singels et al. (2013), utilizando as rotinas do DSSAT-CANEGRO, 

simularam condições futuras para a cultura de cana-de-açúcar em 

localidades do Brasil, Austrália e África do Sul. Os autores constataram que a 

elevação dos níveis de CO2 poderá beneficiar a cultura, aumentando a 

produtividade, contudo, será exigido o uso de cultivares mais tolerantes à 

seca e às altas temperaturas. 

 Outros, como Jones e Singels (2008), observaram que o modelo 

CANEGRO-DSSAT, pode simular a produtividade potencial pelos dados 

climáticos, como fotoperíodo, temperatura média e características 

fenológicas e fisiológicas de determinada cultivar. 

 Pelas observações, acima descritas, nota-se a ampla aplicação do 

modelo CANEGRO-DSSAT para fins agrícolas e a importância e necessidade 

de aperfeiçoamento para utilização deste modelo na cultura de cana-de-

açúcar sob déficit hídrico. 

 Outro modelo computacional, o APSIM-sugarcane foi utilizado na 

análise de sensibilidade da cultivar Q117, sendo que, Sexton e Everingham 

(2014) observaram que houve melhoria no nível de determinação dos 

parâmetros mais influenciados pela irrigação e sua ausência, com auxílio da 

ferramenta estatística. 

 Em virtude de tudo o que foi mencionado, verifica-se que o uso de 

modelos matemáticos ou computacionais ainda é muito limitado na cultura 

da cana-de-açúcar sob déficit hídrico. Em relação, aos modelos 

computacionais mesmo que indiretamente apresentam em suas sub-rotinas 

elementos relacionados à água no solo ou na planta, porém, não indicam 

exatamente a conexão com a seca na cana-de-açúcar. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As mudanças climáticas previstas resultarão em altas temperaturas e 

estresse hídrico, que são duas das principais questões que influenciam a 

produção agrícola em todas as regiões do mundo. Em virtude disso, é 

necessária a adaptação dos sistemas agrícolas a essas alterações. Os 

desafios serão fornecer segurança alimentar para o crescente aumento da 

população mundial, protegendo o meio ambiente e o funcionamento dos 

ecossistemas. 
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 Na cana-de-açúcar é necessário aproveitar os potenciais benefícios e 

minimizar os efeitos negativos adversos. Assim, uma melhor compreensão 

dos fatores clima e seus impactos na produção podem ajudar a manipular as 

plantas para satisfazer às necessidades humanas. Levando em consideração 

esses aspectos será possível formular estratégias de adaptação às alterações 

climáticas ou de mitigação de seus impactos negativos. 

 É de fundamental importância mais esforços para aumentar a 

produtividade e os lucros do cultivo de cana-de-açúcar nas condições atuais 

e nas esperadas no futuro com as mudanças climáticas. Os cientistas e 

tomadores de decisão precisam trabalhar em conjunto e com todas as 

alternativas disponíveis, em abordagens multidisciplinares para buscar o 

desenvolvimento de novas cultivares. O uso da biologia molecular e de 

modelos matemáticos ou computacionais pode melhorar a transferência de 

tecnologia e a sustentabilidade da cultura. 
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Capítulo 10 

 

VULNERABILIDADE À CONTAMINAÇÃO POR FÓSFORO EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS COM HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DE  

DEJETOS DE ANIMAIS 
 

 

Rafael da Rosa Couto
46

 
Gustavo Brunetto

47
 

Jucinei José Comin
48

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, a pecuária de forma intensiva, semiconfinada e confinada, 

vem crescendo nos últimos anos. De 2008 a 2016 a criação de bovinos de 

leite, aves e suínos no país aumentou 14, 19 e 15%. O país possui 

atualmente um plantel de 42,2 milhões de suínos e de 6,5 bilhões de aves 

(ANUALPEC, 2015), gerando em média 295.414 m
3
 dia

-1
 de dejetos líquidos 

de suínos e 14,24 bilhões kg ano
-1

 de cama de aves, respectivamente 

(TAVARES et al., 2014; FUKAYAMA, 2008). Quando somados, os dejetos de 

suínos e cama de aves geradas no território nacional 

representam aproximadamente 843.033; 113.223 e 135.078 mil kg de 

nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) ano
-1

, respectivamente (CQFS-

RS/SC, 2016).  

Os dejetos produzidos pelos animais em confinamento têm um 

importante papel econômico por permitir a substituição parcial de adubos 

minerais e na ciclagem de nutrientes no interior das propriedades, servindo 

como fonte de nutrientes às culturas anuais e perenes, especialmente na 

grande maioria dos solos brasileiros que apresentam baixos teores de 

macronutrientes, como o P. No entanto, em função do grande volume de 
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dejetos produzidos, aliado a escassez de área disponível devido à 

concentração de animais em pequenas regiões, como exemplo, as bacias e 

microbacias hidrográficas, muitas vezes são realizadas aplicações sucessivas 

de dejetos nas mesmas áreas, sendo ignoradas as recomendações técnicas 

(GATIBONI et al., 2015).  

Este manejo pode causar acúmulo de nutrientes no solo (CERETTA et 

al., 2010; YANG et al.; 2016; HUA et al., 2016), contribuindo para a 

contaminação/poluição ambiental, especialmente do solo e da água. O P é 

um dos agentes causadores da eutrofização, sendo necessária uma atenção 

especial em relação às águas superficiais e subsuperficiais. Os sedimentos 

oriundos de solos em que se aplicam altas doses de fertilizantes minerais e 

adubos orgânicos, normalmente, apresentam elevados teores 

biodisponíveis de P, pois esse elemento está ligado com menor energia aos 

grupos funcionais das partículas coloidais inorgânicas, o que facilita sua 

dessorção (OUYANG et al., 2016). Estudos em diversas partes do mundo 

relatam a ocorrência deste fenômeno a mais de quarenta anos (PERPERZAK 

et al., 1959; FORDHAN et al., 1977; BECK; SANCHEZ, 1994). No Brasil, os 

estudos relacionados contaminação do solo e da água por dejetos de 

animais tiveram início na década de 1990 (CASSOL et al., 2001; CERETTA et 

al., 2005) e demonstraram que o acúmulo de P no solo ocorre 

especialmente na sua camada superficial, 0 a 5 cm (COUTO et al., 2015). 

No entanto, estudos sobre o potencial de contaminação ambiental 

pelo P normalmente são realizados em áreas experimentais (CERETTA et al., 

2010; GIROTTO et al., 2010) e não são considerados fatores intrínsecos do 

ambiente, como as áreas preferenciais de formação do escoamento e o grau 

de erosão, os quais podem ser influenciados pelo tipo  e uso do solo, 

declividade do terreno, entre outros (WUDDIVIRA et al., 2013; NACINOVIC 

et al., 2014). Esses fatores podem influenciar as transferências de elementos 

e, consequentemente, o risco e a vulnerabilidade à contaminação/poluição 

do agroecossistema (BUCHANAN et al., 2013), especialmente em bacias 

hidrográficas com alta densidade de animais.  

No Brasil, somente a partir de 1997, com a Lei nº 9.433/97, a Bacia 

Hidrográfica começou a ser vista como uma unidade territorial de gestão. 

Para tanto, entende-se que a água retrata as modificações que ocorrem e 

venham a alterar significativamente o equilíbrio natural do território 
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(MEZOMO, 2010). Neste sentido, a avaliação conjunta entre os elementos 

constituintes da paisagem em escala regional, como por exemplo, as Bacias 

e Microbacias Hidrográficas, poderão demonstrar o estado de equilíbrio da 

área. Desta forma, avanços nas pesquisas podem ser obtidos através de 

estudos focados na vulnerabilidade dos agrossistemas em que se 

consideram os diversos fatores do ambiente.  

 

2 O CONCEITO DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL 
 
A palavra vulnerável no dicionário da língua portuguesa quer dizer – 

“do lado fraco de uma questão ou do ponto por onde alguém pode ser 

ferido ou atacado” (MICHAELIS, 1998). O termo possui e designa a maior ou 

menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas 

a sofrerem algum tipo particular de agravo. De maneira geral, pode ser 

entendida como a suscetibilidade a perigo ou dano (BRAUCH, 2005). 

Frequentemente, o termo vulnerabilidade é confundido com o termo 

risco. O risco é uma consequência ou o potencial de perda causado por uma 

determinada ameaça externa. A vulnerabilidade como dita anteriormente é 

a viabilidade de que o sujeito ou sistema exposto a uma ameaça seja 

afetado pelo fenômeno que caracteriza a ameaça (CARDONA, 2001). 

Portanto, pode-se presumir que o risco depende não só da vulnerabilidade, 

mas também da existência de uma ameaça, podendo existir um sujeito ou 

sistema com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco. 

O termo vulnerabilidade possui uma gama de definições devido às 

diversas áreas do conhecimento em que transita, sendo necessário definir o 

conceito de acordo com a abordagem. No âmbito das ciências ambientais o 

conceito de vulnerabilidade vem sendo utilizado para descrever sistemas 

insustentáveis, em que, frequentemente, o termo é denominado de 

"vulnerabilidade à poluição ou contaminação" (PRESTON et al., 2014; 

RODRIGUEZ-GALIANO et al., 2014). Trabalhos sobre vulnerabilidade à 

contaminação e poluição encontram-se bastante difundidos mundialmente, 

principalmente relacionados a questões de uso antrópico de ecossistemas, 

como uso do solo e contaminação/poluição de solo e água (WORRALL; 

BESIEN, 2005; VÍAS et al., 2010; VANĚK et al., 2010; ZABEO et al., 2011).  
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Uma das definições de vulnerabilidade utilizada na ciência do solo é: 

“quando o solo perde uma ou mais de suas funções ecológicas” (BHADHA et 

al., 2012). Tais funções são caracterizadas pela capacidade de filtrar, 

armazenar, tamponar e transformar elementos químicos (CONDE et al., 

2007). Portanto, vulnerabilidade à contaminação e poluição condiz com 

situações em que a carga crítica do solo pode ser ultrapassada e, 

consequentemente, causando uma maior disponibilidade de elementos 

químicos no ambiente. 

Neste sentido, a vulnerabilidade do solo a determinada ameaça está 

atrelada a características intrínsecas, as quais são variáveis, especialmente 

em macroescala (MÜLLER et al., 2004). Um contaminante pode ter 

capacidade de oferecer risco reduzido ou até mesmo “anulado” através das 

cargas existentes no solo, que têm o potencial de adsorver cátions e ânions. 

No entanto, este processo depende do argilomineral predominante, pH, 

teor de matéria orgânica, entre outros atributos que podem influenciar 

diretamente na dinâmica de elementos químicos no ambiente (CETINA; 

AYDILEK, 2013; SANTIAGO-MARTÍN et al., 2014). Os trabalhos sobre 

vulnerabilidade, principalmente aqueles ligados ao meio ambiente, possuem 

algumas peculiaridades como o uso de classes. Para trabalhos relacionados 

a contaminação/poluição, normalmente são utilizados de 3 a 5 classes; Uso 

de matrizes multicritério e Mapas de vulnerabilidade. 

 

3 ANÁLISE MULTICRITÉRIO NA AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE 
AMBIENTAL  

 
Devido à heterogeneidade do entorno observado em diagnósticos 

ambientais, às análises dos componentes são realizadas de forma separada 

e geram, portanto, uma abordagem cartesiana. No entanto, para 

compreender o ambiente em sua totalidade, é necessário estudar as 

interações entre as diversas partes constituintes de forma interdisciplinar, 

sistemática, reproduzível organizada e uniforme (LUCENA, 1999). Além 

disso, os avaliadores e tomadores de decisão podem ter diferentes pontos 

de vista, sendo necessário utilizar ferramentas que padronizem as análises 

(RUIZ-PADILLO et al., 2016). Neste caso, a análise multicritério é uma opção 

que oferece este tipo de avaliação, sendo uma ferramenta de comparação, 
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que considera vários pontos de vista e informações na formulação de uma 

conclusão sobre questões complexas (Figura 1).  

 
Figura 1 - Exemplo de modelo de análise multicritério. 

 

 
A análise multicritério auxilia na tomada de decisão, uma vez que 

busca sintetizar os dados e as informações complexas e multidimensionais. 

No processo de tomada de decisão multicritério o avaliador procura ordenar 

elementos de um conjunto de alternativas do “melhor” ao “pior” ou 

escolher o melhor elemento (CINELLI et al., 2014). A utilização de análises 

multicritério pode ser feita por inúmeras ciências (STATNIKOV et al., 2005; 

YOUNGKONG et al., 2012; STEWART et al., 2013), sendo que nas ciências 

ambientais este tipo de diagnóstico é bem aceito. Diversos trabalhos ligados 

à avaliação de ciclo de vida, avaliação de serviços de água e esgoto, 

ocupação de espaços por edificações, riscos ambientais a incêndios e entre 

outros foram realizados com base em análises multicritério (BENETTO et al., 

2008; SILVEIRA et al., 2008; COSTA et al., 2011). Também são encontrados 

trabalhos ligados às questões de análise de risco e vulnerabilidade à 

contaminação e, ou, poluição de solo e água, sendo estes estudos 

desenvolvidos principalmente fora do Brasil (PIZZOL et al.; 2011; TORRE et 

al.; 2012). 

O emprego da ferramenta multicritério é amplo e aceito pela 

sociedade científica, pois os resultados gerados permitem, na maioria das 

vezes, tomadas de decisões sobre territórios em risco. Na literatura são 
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apresentados vários modelos de análises multicritério (GRECO et al., 2004) e 

cada um possui particularidades como, por exemplo, o AHP (Analytic 

Hierarchy Process), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution), ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité), entre 

outros. Existem algumas diferenças entre os métodos devido ao tipo e a 

forma que se pretende trabalhar os dados e no resultado final. Portanto, 

faz-se necessário buscar um método multicritério adequado ao escopo do 

estudo. 

Na literatura brasileira alguns estudos utilizaram análises 

multicritério para propor o uso correto de agroecossistemas e avaliar o 

impacto ambiental. No entanto, estudos sobre a avaliação da 

vulnerabilidade do solo à contaminação e poluição ainda são muito 

recentes, existindo poucos trabalhos sobre o tema no Brasil. Baseada em 

uma análise multicritério, a metodologia “P-index” é uma das principais 

metodologias de avaliação do risco ambiental de transferência de P do solo 

para os ambientes aquáticos. Esse método é amplamente difundido nos 

Estados Unidos e em algumas regiões do Canadá e da União Europeia 

(SHARPLEY et al., 2012). O “P-index” leva em consideração as áreas 

preferenciais do escoamento superficial, o grau de erosão, os teores de P no 

solo, além das quantidades e a forma de aplicação no solo. (BOJÓRQUEZ-

TAPIA et al., 2009; LOPES et al., 2007). Porém, verifica-se a existência de 

uma lacuna em relação a trabalhos que utilizam este tipo de análise para 

estudos de contaminação/poluição de solo no Brasil, sendo importante o 

fomento neste tipo de diagnóstico dentro de regiões com algum tipo de 

risco à contaminação e, ou, poluição. Além disso, apesar do “P-index” ser 

uma ótima ferramenta em estudos ambientais em bacias e microbacias 

hidrográficas, normalmente o seu uso demanda tempo e a necessidade de 

grande quantidade de recursos humanos e financeiros, em função da 

amplitude geográfica e número de variáveis. 

 
4 MAPAS DE VULNERABILIDADE 

 
Em algumas circunstâncias, os trabalhos de análise ambiental 

utilizam ferramentas multicritério atreladas a sistemas de mapeamento, 

possibilitando uma fácil visualização do ambiente em questão 
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(BOROUSHAKI; MALCZEWSKI, 2010). Por necessitar de diversas informações 

do território estudado, este tipo de trabalho carece de dispositivos que 

permitam representar características do meio físico local de uma forma 

dinâmica, exigindo ferramentas que consigam agregar os dados dos 

elementos ambientais, ou seja, realizar uma análise holística. Nestas 

circunstâncias existem ferramentas que utilizam informações espaciais, 

georreferenciamento e técnicas computacionais que simplifique o 

diagnóstico. 

Um instrumento importante para a realização deste tipo de trabalho 

se refere ao geoprocessamento, devido a sua capacidade de coleta de 

dados, bem como seu potencial em realizar análises complexas, ao integrar 

informações de diversos estudos. Além disso, estas informações que 

compõem um sistema de informação geográfica (SIG) são separadas em 

diferentes classes temáticas (layers) e registradas de forma independente. 

Tal conformidade permite que as informações sejam relacionadas, gerando 

um novo tipo de dado (Figura 2). 

 
Figura 2 - Exemplo de sobreposição de camadas temáticas através do uso de sistema de 

informação geográfica - SIG. 

 
 

Fonte: Ferreira (2006). 
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A forma como um mapa é gerado é tão essencial quanto a 

manipulação exploratória dos dados, sendo possível identificar as relações 

entre os elementos do mundo real (JHA et al., 2007). 

Na literatura são apresentados diversos estudos que empregam o 

uso de SIG para avaliar e gerenciar ambientes. Estudos envolvendo este tipo 

de análise são bastante conhecidos no âmbito das ciências que estudam os 

desastres naturais, como processos de inundações, mudanças no clima 

global, alternativas de remedição de solos e até mesmo questões de 

evacuação de pessoas perante situações de perigo extremo (SANYAL; LU, 

2005; WILHELMI; MORSS, 2013; VOLCHKO et al., 2014). Os trabalhos 

envolvendo ferramentas de geoprocessamento ligados a vulnerabilidade e, 

ou, susceptibilidade de ambientes à contaminação/poluição, na sua maioria, 

estão relacionados com as águas superficiais e subsuperficiais (BOJÓRQUEZ-

TAPIA et al., 2009; VÍAS et al., 2010).  

A criação de um mapa utilizando SIG significa uma mudança na 

utilização das ferramentas, sendo completamente diferente daqueles que se 

baseiam somente em dados estatísticos para demonstrar a realidade, onde 

os mapas digitais tem como seu ponto forte o fornecimento de uma 

exibição gráfica de fácil visualização (DONG; XIAO, 2016).  

 

5 ESTUDO DE CASO COM A SUINOCULTURA NO SUL DO BRASIL 
UTILIZANDO UM MÉTODO DE EXTRAPOLAÇÃO  
 

Nos estudos de contaminação ou poluição do solo, o uso da 

geostatística é recomendado na avaliação de similaridade (NIKROO et al., 

2010), mas este tipo de análise exige previsibilidade espacial e, em áreas em 

que as mudanças nos valores das variáveis analisadas são extremamente 

drásticas, é necessário um elevado número de amostras para se obter 

fidedignidade dos dados. Outra maneira de realizar a predição espacial é 

através de áreas de referência, com auxílio do mapeamento digital para a 

extrapolação dos dados. Neste tipo de estudo, utiliza-se a análises de 

amostragens a campo e em laboratório, associados a sistemas de inferência 

nos fatores intrínsecos do ambiente, gerando a informação espacial do 

terreno no todo (McBRATNEY et al., 2006). Nesta abordagem se utiliza a 

extrapolação das associações solo-paisagem de uma área de referência, 
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para áreas onde estas associações ainda não são completamente 

conhecidas. Neste sentido, a partir da área de referência é possível delimitar 

pequenas regiões com o padrão reconhecível.  

Consequentemente, uma área de referência (representativa da 

região) poderia ser suficiente para identificar a distribuição de uma variável, 

como exemplo um elemento químico, para áreas maiores em que não foi 

realizado nenhum tipo de análise in situ, desde que haja algum tipo de inter-

relação entre elas (LAGACHERIE et al., 1995). 

O uso da estatística para analisar tendências e agrupamentos torna-

se imprescindível em estudos onde se busca extrapolar dados conhecidos 

para áreas que tenham inter-relações, porém, sem medidas disponíveis. 

Neste sentido, os estudos ambientais devem agregar ferramentas 

estatísticas capazes de demonstrar estas tendências para então realizar 

inferências e pressupostos (HIRABAYASHI; KROLL, 2007).  

A fim de adaptar a metodologia “P index” em áreas de referência e 

extrapolar os valores para avaliar a vulnerabilidade à contaminação por P, 

foi realizado um estudo em uma microbacia hidrográfica com intensa 

concentração de suínos e histórico de aplicações de dejetos líquidos, 

localizada no estado de Santa Catarina (SC). 

O estado de SC é considerado o maior produtor de suínos do Brasil. A 

microbacia hidrográfica Rio Coruja/Bonito possui aproximadamente 52 km
2
 

e está localizada no município de Braço do Norte, SC. A bacia possuía, até o 

último levantamento realizado, 63 propriedades suinícolas e um plantel de 

69.000 suínos, com densidade de 1.327 animais km
-2

, gerando 

aproximadamente 552.000 m
3
 de dejetos líquidos ano

-1
 (ICEPA-SC, 2004; 

TAVARES et al. 2014). O solo que predomina é Argissolo Vermelho Amarelo 

típico, e com diminutas inclusões de Gleissolo e Cambissolo (EMBRAPA, 

2013). A microbacia Rio Coruja/Bonito possui o relevo acidentado e as 

propriedades agropecuárias podem variar de 15 a 60 ha, com uma alta 

densidade de suínos por m² (COUTO et al., 2010), acarretando em 

aplicações sucessivas de dejetos suínos nas mesmas áreas. A fim de verificar 

a influência das características ambientais intrínsecas do local sobre a 

vulnerabilidade a poluição por P, utilizou-se matrizes multicritério baseado 

no modelo “P-index” para realizar o estudo na microbacia. A composição do 

índice de vulnerabilidade utilizado considerou três critérios fundamentais; i) 
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perda de solo estimada; ii) distância entre a fonte de P e o corpo d’água e iii) 

os teores de P no solo. As classes, pesos e escores dos critérios estão 

apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 2 - Critérios, variação, escala, escore e pesos adotados na classificação da 
vulnerabilidade a poluição por fósforo no Alto da microbacia Rio Coruja/Bonito. 
 

Critério Variação Escala Escore Peso 

Perda de solo, Mg ha-1(†) 

<0,1 Muito baixa 0,90 

0,52 

0,1-12 Baixa 0,85 

12,1 - 25 Média 0,60 

25,1 - 37 Alta 0,25 

>37,1 Muito alta 0,10 

     

Distância de drenagem, 
m(§) 

> 150 Muito baixa 0,85 

0,11 

149-100 Baixa 0,80 

99-80 Média 0,65 

79-50 Alta 0,35 

< 50 Muito alta 0,30 

     

P adimensional no 
solo(¶) 

-- -- -- 

0,37 -- -- -- 

-- -- -- 
(†)Wischmeier e Smith (1978); (§)Weld et al. (2002); (¶)Definidos de acordo com os teores 
observados nas áreas de referência.  

 

5.1 CRITÉRIO PERDAS DE SOLO 

 

A perda de solo estimada foi calculada pela equação universal de 

perda de solo – USLE (WISCHMEIER; SMITH, 1978), conforme a Equação 1. 

                                                             Equação 1     

                                                                    

O fator erosividade da chuva (R) da microbacia foi determinado de 

acordo com Lombardi Neto e Moldenhauer (1992), utilizando dados 

pluviométricos dos últimos 12 anos (EPAGRI - dados não publicados, 2002-

2014). O fator R apresentou média de 6.306 MJ mm ha
-1

 ano
-1

, sendo os 

meses com chuvas mais erosivas janeiro e fevereiro. A erodibilidade do solo 

(fator K) na microbacia foi calculada pelo método indireto ajustado para 

solos brasileiros, conforme proposto por Bertoni e Lombardi Neto (1999), 
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apresentando média de 0.042 Mg h MJ
-1

 mm
-1

. Os fatores comprimento de 

rampa (L) e declividade (S) foram determinados em ambiente SIG. O modelo 

numérico de elevação foi obtido através do sistema Landsat TM5 com 

resolução espacial de 30 x 30 m e escala 1:50.000. Os fatores foram então 

transformados em um fator LS adimensional, conforme proposto por 

Bertoni e Lombardi (1999).  

O fator cobertura e manejo do solo (C) foi classificado a partir de 

imagens do Google Earth dos anos de 2012 e 2013, sendo atribuído os 

valores 0,001 para floresta; 0,005 para pastagem e 0,1104 para cultivos 

anuais (BERTONI; LOMBARDI 1999; BERTOL et al., 2002; WEILL; SPAROVEK, 

2008). O valor utilizado para o cultivo anual é igual àquele referente à 

sucessão aveia-preta/milho por esta prática cultural ser utilizada na região. 

Ao fator P, referente às práticas conservacionistas foi atribuído o valor 1 

para todas as áreas, devido à indisponibilidade de informações sobre a 

adoção de práticas conservacionistas. 
 

5. 2 CRITÉRIO - DISTÂNCIA DE DRENAGEM 
 

A distância das áreas à rede de drenagem foi determinada em 

ambiente SIG por determinação da distância do centro de cada pixel à 

drenagem mais próxima (córregos-perenes e intermitentes, zonas húmidas 

e nascentes) e classificada de acordo com os valores sugeridos por Weld et 

al. (2002) (Tabela 1).  
 

5.3 CRITÉRIO - DIMENSIONAL NO SOLO 
 

O critério P adimensional foi estabelecido com base em 11 áreas de 

referência, com aplicações de dejetos líquidos de suínos variando de 3 a 30 

anos e área de floresta sem influência antrópica. Para isso, a partir dos 

teores de P observados nessas áreas foi aplicado uma análise de 

agrupamentos hierárquico (Complete Linkage). A partir do agrupamento 

formado pelas áreas de referência, as áreas da microbacia foram 

classificadas conforme o tempo de aplicação de dejeto no solo. O tempo de 

aplicação dos dejetos líquidos de suínos no solo da microbacia Rio 

Coruja/Bonito foi mapeado in situ, através de informações obtidas junto aos 

proprietários das áreas. 
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5.4 ÍNDICE DE VULNERABILIDADE 
 

O índice de vulnerabilidade foi obtido através da sobreposição do 

mapeamento dos critérios dentro da microbacia em estudo e calculado por 

uma combinação linear ponderada (Equação 2)(COUTO et al., 2015), 

conforme a Figura 3.  

 

  (∑       
   )                                              Equação 2    

                                                                 

onde: V = vulnerabilidade final; wi = peso do critério i; xi = escore do critério 

i; n = número de critérios. O peso e escore do critério são encontrados na 

Tabela 1.  A vulnerabilidade foi considerada Baixa quando o índice foi de 

0,76 a 1,0; Média de 0,51 a 0,75; Alta de 0,26 a 0,50 e Muito alta de <0,1 a 

0,25 (Couto et al., 2015). 

Figura 3 -  Modelo esquemático da metodologia utilizada no trabalho. 

  

 

 
Vulnerabilidade a contaminação por fósforo 
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Apesar de áreas da microbacia Rio Coruja/Bonito receberem cargas 

elevadas de dejetos há vários anos, a extrapolação do método permitiu 

demonstrar que a microbacia apresenta vulnerabilidade à poluição por P 

predominantemente Muito Baixa e Média (Figura 4). A cobertura do solo – 

tipo de cultivo – e o tempo de aplicação de dejetos suínos no solo, foram os 

principais elementos para este resultado. A microbacia Rio Coruja/Bonito 

apresentou uma maior porcentagem de áreas com cultivo de pastagem 

seguido por áreas de mata e reflorestamento, fato que refletiu em baixas 

perdas de solo.  

Figura 4 - Vulnerabilidade a poluição por fósforo na microbacia hidrográfica Rio Coruja/Bonito. 
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A metodologia proposta, baseada em áreas de referência e sua 

extrapolação para a microbacia, se apresentou como ferramenta adequada, 

demonstrando uma abordagem prática. Além disso, a metodologia 

demonstrou-se eficiente e confiável, pois quando correlacionado os teores 

de P do escoamento superficial e da vulnerabilidade observada na 

microbacia, apresentou um coeficiente de determinação elevado (R2=0,78 

(y=-0,171ln(x)+0,7444). Portanto, o método vem a ser uma alternativa para 

diversas áreas, como por órgãos fiscalizadores, grupos de pesquisas e 

agricultores, a fim de estimar o potencial de perda de P para extensas áreas 

com baixo custo e economia de tempo. 

Com os resultados obtidos no estudo, pode-se realizar o 

gerenciamento e o planejamento em médio e longo prazo da microbacia. 

Neste sentido, recomenda-se a adoção de sistemas conservacionistas nas 

áreas, como o sistema plantio direto (SPD), e que proporcionem índice de 

cobertura vegetal satisfatório. Isso influenciaria na diminuição da erosão 

hídrica e, consequentemente, do arraste de elementos químicos para os 

corpos d’água, além do incremento de matéria orgânica do solo, que 

contribui para a adsorção e a complexação dos elementos químicos. Porém, 

em áreas sob aplicação de altas doses de dejetos líquidos de suínos, onde foi 

constatado uma elevada vulnerabilidade, é necessário uma análise mais 

criteriosa. Nestas áreas poderia ser realizado ocasionalmente o 

revolvimento da camada superficial, de forma a evitar o acúmulo de P, além 

do selamento do solo, o que consequentemente diminui a infiltração da 

água e aumenta o escoamento superficial.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento sobre as diversas variáveis do entorno estudado 

torna-se uma necessidade básica, pois possibilita a elaboração de 

planejamento do uso do agrossistema. Por isso, estudos ambientais 

detalhados em áreas com problemas intrínsecos assegurarão avanços na 

preservação e na melhoria da qualidade de vida nestes locais. O uso de 

análises multicritério atreladas ao mapeamento das variáveis apresenta-se 

como uma boa estratégia no diagnóstico, avaliação, gestão, tratamento, 

prevenção e redução da contaminação/poluição do solo e hídrica, bem 



206 - Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro, Sandra Medina Benini e Maria Betânia Moreira Amador (orgs) 

 

como, em modelos e estratégias de conservação da natureza no todo. No 

entanto, ressalta-se que se faz necessário o entendimento prévio do 

ambiente a ser estudado para garantir a previsibilidade entre as áreas de 

referência e o ambiente. 
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