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RESUMO
O presente trabalho é um esforço no sentido de se compreender o papel dos
diferentes sistemas de uso do solo e seus impactos sobre a realidade hidroambiental
na região dos cerrados. Tem como base o referencial teórico-metodológico do
estado da arte no desenvolvimento de estudos com foco na questão dos indicadores
ambientais e sua aplicabilidade como parâmetro de tomada de decisão para
formulação e implementação de políticas públicas, neste caso com enfoque no
desenho de um modelo de sustentabilidade para a realidade do Oeste da Bahia. Da
dimensão filosófico-conceitual ao campo operacional, o uso do conceitos ambientais,
devem ser rigorosos, enfocando a busca pragmática de possibilidades concretas de
intervenções com respostas aferíveis, em cenários multiescalares espaço-temporais
de curto, médio e longo prazo. As diversas dimensões do que chamamos de
ambiente impõe esforços em vários sentidos. Assim, buscou-se abordar os
problemas relativos à questão ambiental, a discursividade desta problemática, a
discussão conceitual sobre terminologias utilizadas, na questão das estratégias para
uso sustentável dos recursos hídricos, envolvendo uma avaliação geral, os modelos
de gestão empregados, experiências na área, os marcos legais neste processo, a
questão da bacia hidrográfica como unidade geoambiental estratégica de
planejamento e intervenção, as características e o contexto de aplicação dos
chamados indicadores ambientais ou de sustentabilidade. Esta seqüência de
abordagem é estratégica para elucidar a linha de trabalho que se empreendeu na
investigação a cerca dos indicadores ambientais e especificamente de recursos
hídricos, utilizados por programas de gestão nos diferentes níveis de governo,
realizados no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio de Ondas em Barreiras-BA e
apresentar novos indicadores gerados em condições de controle em campo, que
permitem valorar cientificamente impactos e serviços ambientais, correlacionado-os
com técnicas de usos e manejo do solo adotados por produtores rurais do oeste da
Bahia.
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ABSTRACT
This work is an effort to understand the role of the different systems of the use of soil
and

its

impact

on

the

hidroambiental

in

the

region

of

Cerrado.

It builds on the benchmark theoretical and methodological state of the art in the
development of studies with a focus on the issue of environmental indicators and
their applicability as a parameter of decision-making for formulation and
implementation of public policies, in this case with focus on the design of a model
sustainability

to

the

reality

in

the

west

of

Bahia.

The philosophical and conceptual dimension to the operational field, the use of
environmental concepts, should be strict, focusing on finding pragmatic concrete
possibilities interventions with answers measurable, in scenarios in several scales
space-time, short, medium and long term. The various dimensions of what we call the
environment requires efforts in several ways. Thus, trying to address problems
concerning the environmental issue, the possibilities this problem, the conceptual
discussion on terminology used in the issue of strategies for sustainable use of water
resources, involving a general assessment, the models of management employees,
experience in the area , The legal milestones in this process, the issue of the basin
as the unit environmental strategic planning and intervention, the nature and context
of implementation of the so-called environmental indicators and sustainability.
This sequence of strategic approach is to elucidate the line of work that was
undertaken research at some of the indicators of specific environmental and water
resources, used by the management programmes at different levels of government,
under the Catchment of Rio de Ondas in Barreiras-BA and make new ones
generated in a position of control in the field, allowing scientifically assess impacts
and environmental services, linking them with technical and soil management
practices adopted by farmers in the west of Bahia.
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I CAPÍTULO

INTRODUÇÃO
Após o forte impacto mobilizador e a posterior acomodação diante dos cenários
ambientais previstos nos fóruns sobre o estado do ambiente em escala mundial, nos
anos de 1970, a sociedade situa-se em um momento da história de crescente
preocupação com a necessidade, urgente e inadiável, de estruturação mais precisa
de cenários futuros em escala espaço-temporal planetária e de curto, médio e longo
prazo, a fim de tentar antecipar tendências transformadoras já manifestas, que
degradam o patrimônio natural e afetam a dinâmica planetária em todas as suas
dimensões. Esta antecipação torna-se crucial, na medida em que a crescente
demanda por recursos dilapida territórios e cria diferentes escalas de escassez em
quase todas as áreas e regiões do mundo.
O desenvolvimento contínuo do meio técnico-científico-informacional (MTCI) tem
propiciado aos seres humanos uma aceleração sem par na história. As
comunicações e o desenvolvimento de ferramentas de “leitura” e compreensão do
mundo rompem limites técnicos e abrem horizontes de trabalhos e pesquisas, antes
impensáveis.
Neste contexto, cada vez mais, percebe-se que a alimentação e o desenvolvimento
destas ferramentas estão ligados à capacidade humana de conceber e estruturar
noções sobre o funcionamento e dinâmica do mundo e são estas noções ou

aproximações que são transformadas em linguagem de sistemas que ampliam a
possibilidade de conhecer e também antecipar mudanças positivas ou negativas no
ambiente. As informações que são processadas precisam ter validação e qualidade,
pois, caso contrário, serão apenas como as sombras da “caverna de Platão”.
O largo uso de novas tecnologias que vem ganhando amplo domínio público, impõe
à universidade e à sociedade, de modo geral, uma reflexão mais apurada sobre as
aproximações da realidade que estes instrumentos se propõem, pois, exageros e
incongruências muitas vezes são apresentados como certezas, especialmente
quando utilizam sofisticados recursos de linguagem matemática e espacial, como
também abordagens qualitativas.
Ao longo dos anos 70 e 80, o Canadá e alguns países europeus avançaram no
sentido de construir uma base mais sólida de informações sobre o ambiente, mas o
marco principal ocorreu a partir de 1989 quando da reunião da Comissão de
Estatística das Nações Unidas, formulando mais claramente estas necessidades.
Após a Conferência da ONU, em 1992, é amplamente explicitada a necessidade de
se “monitorar e de se avaliar sistematicamente o processo de desenvolvimento (...) e
o estado do meio ambiente e dos recursos naturais” (AGENDA 21, cap.40). Tal
premissa acentuou mais ainda a busca de uma formulação mais consistente de
dados e informações ambientais, pois, estas serão capazes de afinar o
planejamento e gestão do território nos processos de tomada de decisão.
Neste aspecto, o relatório do IBGE estruturou o Perfil dos Municípios Brasileiros
sobre meio ambiente de 2002, relatando que:
“As maiores dificuldades para implementar um sistema de
informações ambientais originam-se, apenas parcialmente, na falta
ou deficiência de informações básicas; pesam, ainda, questões
conceituais e a definição de um marco conceitual metodológico,
amplamente aceito, que permita a agregação de informações
minimizando a existência de dados incompatíveis e de qualidade
questionável (IBGE, 2002:13)”.

Neste aspecto, é conveniente lembrar que deve existir uma dependência do fator
escala de análise como fator fundamental na estruturação e montagem das
informações. A equivalência escalar da informação e sua correlação espacial são
essenciais para que haja uma boa aproximação com a realidade.
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A produção de informação qualificada permite a elaboração de critérios para a
classificação de locais, para o cumprimento de normas legais, para a análise de
tendências, entre outros aspectos.
A pesquisa não pode ser dissociada do conhecimento de realidade, seja ela
buscando o campo teórico conceitual no qual se enquadra, como, também, no
campo prático e operacional da investigação. Esta pesquisa enquadra-se nos
marcos conceituais e objetivos da revitalização de bacias hidrográficas, entendendo
esta unidade de gestão e planejamento como um ente aberto e dinâmico, onde
processos de natureza físico-química, biológica e socioeconômica atuam. Embora o
critério objetivo de delimitação de uma BH seja o morfológico, aquele que define sua
dinâmica é o território de forma mais ampla.
Como

temática

central

deste

trabalho,

avaliou-se,

através

de

aspectos

experimentais, uma gama de informações que levam à formulação de indicadores
ambientais com forte potencial de contribuir na tomada de decisão sobre o uso do
território e seus efeitos, tornando possível o desenvolvimento futuro de aplicações
computacionais mais sofisticadas, como ferramenta geotecnológica de apoio, para
melhoras consideráveis na gestão do patrimônio dos recursos ambientais em bacias
hidrográficas integradas ao território.
Para lidar com os problemas interconexos e complexos, como no caso da
sustentabilidade, estão em desenvolvimento uma série de sistemas de indicadores,
cujo conhecimento do estado da arte é fundamental no sentido de balizar qualquer
investigação que tenha como objetivo contribuir na sua formulação.
A organização deste trabalho compreendeu algumas etapas importantes. O capitulo
I consiste na introdução geral do contexto do desenvolvimento e aplicação deste
trabalho. No capitulo II, são discutidos aspectos essenciais à inclusão da pesquisa
no campo epistemológico mais geral. Os temas cruciais que tangem à compreensão
mais ampla do discurso ambiental e seu emprego nas diversas áreas do
conhecimento. O meio ambiente como conceito balizador e objeto no âmbito da
pesquisa e aproximações conceituais a partir dos princípios norteadores e
paradigmas

da

sustentabilidade.

Outros

aspectos

na

discussão

sobre

desenvolvimento e sustentabilidade, como as dívidas do atual modelo e as nuances
sobre modelo e estilo de desenvolvimento também são abordadas. Aspectos
relacionados à questão dos serviços ambientais na formulação de políticas públicas
23

estratégicas de preservação do patrimônio natural e na perspectiva da economia
ecológica, juntamente com o enfoque desta sobre os recursos hídricos e a noção de
capital natural. Ainda neste capitulo, são discutidos os princípios norteadores da
sustentabilidade segundo diferentes autores e concepções. Por fim, aborda a
questão dos recursos hídricos, enfocando aspectos sobre as características e os
impactos dos diferentes usos da água, na agricultura e nas cidades e a apreciação
da temática na Agenda 21 e os desafios a serem enfrentados no que tange a
formulação de um modelo de gestão que considere os usos integrados dos recursos
solo e água.
No capitulo III passam a ser tratadas questões mais específicas, como a utilização
da bacia hidrográfica como unidade espacial estratégica no tratamento dos recursos
hídricos e como unidade de planejamento e gestão, pelas características
hidrodinâmicas peculiares deste geossistema. Algumas características dos modelos
de gestão também são tratadas, bem como experiências selecionadas de diversos
países nesta área, fazendo ao final uma síntese destas experiências e aspectos da
gestão de recursos hídricos no Brasil e uma discussão entre diferentes abordagens
da temática da água.
No capitulo IV, são abordados aspectos relativos aos indicadores ambientais e aos
sistemas de indicadores. O inicio da elaboração e estruturação da informação sobre
meio ambiente e seus diferentes aspectos com vistas à formulação de indicadores
de acompanhamento. São abordados também, aspectos sobre a tipologia e
classificação dos sistemas de indicadores e dos indicadores síntese. A fim de situar
melhor o leitor no contexto dos indicadores, são apresentados os marcos de
referência adotados na estruturação destes, com especial atenção ao modelo
Pressão-estado-resposta, como também uma série de outros modelos de diferentes
graus de complexidade e aplicáveis em diferentes escalas, situando-os assim, em
um contexto mais amplo. Outros aspectos relacionados à formulação de indicadores,
como os princípios de Ballagio são discutidos, visando lastrear a discussão sobre a
formulação de indicadores para recursos hídricos, considerando também a interação
do uso do solo, que é um de nossos objetivos.
No capitulo V, são apresentados os aspectos geoambientais que caracterizam o
domínio biogeográfico dos cerrados do oeste baiano e da área objeto deste trabalho,
que é a Bacia Hidrográfica do Rio de Ondas (BHRO). Os aspectos que configuram e
24

condicionam a dinâmica ambiental dos cerrados e, especificamente, a área de
trabalho, são levantados. Os condicionantes estruturais associados à base geológica
e estrutural, a compartimentação morfodinâmica são avaliadas, mostrando a
influência destes na BHRO. As características do sistema morfoclimático atuante e
seus condicionantes como os solos, clima e vegetação, além do detalhamento dos
processos morfogenéticos, são apresentados na escala da bacia. Uma avaliação
sobre a dinâmica da ocupação e suas características através das mudanças no uso
do solo e a caracterização dos diferentes sistemas de manejo, fechando com uma
avaliação dos fatores de mudanças e suas conseqüências para a região.
No capitulo VI são tratadas as questões relativas aos indicadores para recursos
hídricos e as implicações dos diferentes sistemas de manejo do solo sobre este,
bem como uma avaliação experimental que correlaciona e considera aspectos do
uso e manejo do solo com regulação de estoque e conservação dos recursos
hídricos, especialmente na capacidade de recarga.
No capitulo VII são realizadas as considerações finais e conclusões a que se chegou
o trabalho e sobre o desenvolvimento de futuras pesquisas, entre outros aspectos.
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II CAPÍTULO
CONSIDERAÇÕES TEORICAS
2.1. A questão ambiental: limites e possibilidades
Não há como desconectar o estímulo de uma pesquisa a um contexto mais amplo
em que está ligada. Desta forma, o posicionamento diante das questões que
envolvem um objeto de pesquisa é condição fundamental e motor para seu
desenvolvimento.
Diante de um conjunto cada vez mais expressivo de fatos e indicadores alinhados no
sentido de dimensionar transformações relevantes em escala global, começa-se a
perceber que estão em curso, significativas (re) configurações no cenário
econômico, social e ambiental projetados há poucas décadas atrás, pois a
materialidade expressa pelo modo de apropriação e transformação da base material
de sustentação da vida no planeta, patrimônio natural das gerações passadas,
contemporâneas e futuras, impôs em certa medida, a superação da história da
natureza pela história humana. Posta a rápida transformação da derme planetária,
pela ação direta e indireta da atuação da humanidade, esta é forçada a admitir que a
magnitude de tais alterações exige, uma compreensão mais profunda de seu real
significado, das causas e conseqüências dos avanços e entraves originados no
processo de produção e recriação do mundo.

Esta capacidade transformadora pode hoje ser melhor avaliada mediante o aumento
da habilidade de mensuração mais precisa, que se desenvolveu largamente nas
últimas quatro décadas, com especial atenção para os períodos posteriores a 1980,
mediante o largo avanço do meio técnico-cientifico-informacional. Não somente
ampliou-se o poderio técnico de averiguação, como também o campo metodológico
abriu-se às novas concepções investigativas e de organização do conhecimento,
embora no que tange aos aspectos metodológicos, largos caminhos estão abertos
para a pesquisa no sentido de compreender a estrutura, a dinâmica e os processos
que afetam o ambiente como um todo. Apesar do avanço técnico no que tange aos
meios de obtenção e qualidade das informações sobre as diferentes dimensões da
realidade, torna-se imperativo sobrepujar a visão tecnicista e disciplinar inseridas na
avaliação ambiental.
Entendendo que o quadro planetário atual é fruto permanente da dinâmica normal
dos processos biogeofísicos nos sistemas ambientais da Terra e de outro lado, uma
continua ação de produção do espaço, tendo no domínio da técnica o mecanismo
inicial de transformação, chegando até o seu amplo controle por meio da ciência e
da informação. Percebe-se a construção de uma razão instrumental que justificou
uma profunda transformação alicerçada num contínuo processo ideológico de
desumanização da natureza e da desnaturalização da sociedade, como explica
Gonçalves (1988).
No mesmo sentido, Moreira (2006) afirma que:
“A natureza penetrada de subjetividade sensível de antes cede lugar
à natureza morta da objetividade insensível. O homem é a
externalidade da natureza, em razão da natureza ser a externalidade
do homem. Um não faz parte do espaço do outro. Externalidades
recíprocas, natureza e homem excluem-se e se opõem” (2006:58).

Então, a problemática das relações sociedade natureza não está posta em si, e não
se estabelece mediante a mera constatação ou existência de fatos que hoje somos
forçados a admitir ou não, a exemplo do aquecimento global, entre outras questões
manifestas no estado do ambiente. Entende-se que a interpretação e a configuração
destas questões advêm de uma concepção de mundo, forjada ao longo do tempo da
história humana.
A mudança nas relações tempo/espaço provocadas pela dinâmica do atual sistema
econômico, continua a imprimir profundas transformações no espaço geográfico.
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Assim, como condição sine qua non da solidificação deste sistema tem-se, a radical
sujeição dos tempos biológicos (ciclos e movimentos da natureza) ao tempo
histórico/econômico (tempo máquina) cujo desenrolar mostra inegáveis aspectos
pontuais de sucesso alcançados pela materialização do meio técnico-científicoinformacional (MTCI), mas, também, gritantes cenas de ruptura socioambiental em
todas as escalas. Cada vez mais, como coloca Rousset (2000), torna-se menos
importante fazer distinção entre uma luta ambiental e social, dado que “não se trata
mais de defender a humanidade ou o planeta”, pois, estes são inseparáveis. O
discurso ideológico trouxe à tona a dicotomia entre o ambiental e o social, levando
assim, a ações inócuas como um todo, agindo apenas sobre os sintomas da crise
sustentada pelos fundamentos do próprio modelo, impostos pelos ditames do
chamado discurso único.
Outro aspecto importante na compreensão deste quadro conjuntural amplo e que se
estrutura no contexto da chamada globalização, é a contínua e acentuada sujeição
dos espaços a uma adaptação permanente das formas e normas reguladoras que os
configuram, cujo espaço decisório encontra-se, cada vez mais, em organismos
supranacionais e pelo chamado mercado. Há, então, como sugere Milton Santos
(1994), uma verticalização decisória onde as normas públicas vigentes são
dependentes e estruturadas pelas demandas objetivas do mercado. Isto impõe
dificuldades no ordenamento e gestão territorial em escalas local-regional,
especialmente nos ditos espaços relevantes ou luminosos, submetendo-os a escalas
de uma dimensão cada vez mais global. Assim, o autor avalia que, no momento
atual, esta sujeição impõe cada vez mais uma implantação anárquica de objetos e
normas sobre o território, visando atender a lógica imediatista do mercado, levando,
por conseguinte, à ampliação da crise do próprio modelo, pois, segundo Ignacy
Sachs (2000 e 2004), não harmoniza as quatro dimensões básicas implícitas em um
modelo econômico: a econômica, a política, a cultural e natural. Neste sentido, o
reconhecimento e a aplicabilidade do conceito de sustentabilidade que, em certa
medida, é fruto do processo de globalização, torna-se comprometido, pois, não se
leva em consideração as “funções de suporte da natureza, condição e potencial do
processo de produção” (LEFF, 2001:35) e, por conseguinte, a permanência dos
objetos e normas configuradoras deste espaço geográfico.
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O desafio posto, em função da gradativa artificialização do planeta, provocada pela
dinâmica da sociedade, deixou a ilusão, que a economia é um ente isolado
parecendo que esta, não é governada pelas leis da termodinâmica que regem a
degradação da energia e matéria no processo de produção e consumo. A
degradação ambiental, que é apenas a manifestação imediata do antagonismo posto
entre economia e natureza, trouxe à tona a noção de que o sistema econômico não
só está imerso em um sistema físico-biótico mais amplo do qual depende como,
também, trouxe a relevância o conceito de escassez “alicerce da teoria e prática
econômica, que agora converteu-se em uma escassez global, que já não se resolve
mediante o progresso técnico” Leff (2001). Outro equívoco posto, pelo menos em
parte, e que a própria dinâmica do MTCI pode vir a substituir ou organizar os
processos que comandam os sistemas ambientais, o que é fruto de um mecanicismo
apoiado na concepção do chamado tecnicismo ambiental 1.
A reflexão posta pela temática ambiental, enquanto questionamento do modelo de
produção e consumo extrapola em muito uma resolução pela via meramente técnica
dos atuais problemas em suas diferentes escalas. A ruptura da dicotomia entre
natureza e sociedade, bem como a compreensão dos processos que as regem e a
superação do pensamento economicista limitado, que define o ritmo e intensidade
da exploração planetária, constituem-se estímulo à necessária inflexão do atual
modelo.
Na linha de acomodação dos antagonismos entre o modelo de produção capitalista
e sustentabilidade ambiental, encontra-se o chamado capitalismo ecológico,
apresentado em artigos como os de Paul Hawken, Amory Lovin e L.H.Lovin (1999),
que acreditam ser esta a próxima revolução industrial, uma ‘revolução limpa’(grifo
nosso). Para os críticos do capitalismo ou as vertentes mais radicais do
ambientalismo, isto soa como eufemismo, pois segundo eles, a dissolução dos
princípios ecológicos no capitalismo mostra-se difícil e antagônica ou como prefere
Guattari (1991): a difícil solubilidade da ecologia no capital ou ainda como define
Veiga (2007) ao debater o postulado central do capitalismo, o consumo e
crescimento sem destruição, é o mesmo que buscar a quadratura do círculo.

1

Segundo a análise de Ramos e Ramalho (2002:324) a expressão revela os princípios da racionalidade técnica instrumental
como solução dos problemas e conflitos gerados por ela mesma, ou seja, reproduzindo o mito do mercado auto-regulador.
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Críticas à parte, a chamada vertente ecocapitalista, defende o emprego da eficiência
no uso dos recursos e energia, reduzindo rejeitos em uma reengenharia de
processos, levando a máxima eficácia do capital e possibilitando um ‘lucro limpo’,
diferente do atual ‘lucro sujo’, como se os problemas sistêmicos do modelo
pudessem ser resolvidos com a mera reorganização do processo produtivo. Esta
idéia do tecnicismo ambiental inverte a lógica da complexidade da questão
ambiental, reduzindo-a a um mero procedimento operacional que sabemos fazer
parte da solução, mas, não é a solução dos problemas sociais e ambientais gerados
nos processos produtivos. Neste campo atuam poderosas técnicas de marketing
chamadas de maquiagem verde, formalizando um ambientalismo panfletário a
exemplo do controverso problema entre os clorofluorcarbonos e a camada de
ozônio, mostra claramente o alcance do poder da manipulação do conhecimento
científico em informação a serviço de interesses coorporativos.

2.1.1 A questão ambiental como discurso
Não se pode pensar que existem mecanismos espontâneos de transformação de
problemas e fenômenos da realidade em problemas científicos. Este processo passa
por um conjunto de regras inerentes ao saber científico que difere dos demais
saberes.
Neste processo de apreensão, a elaboração da ciência pode diferir muito da
realidade imediata investigada pelos fatos per se, pois, esta a investiga segundo os
paradigmas vigentes. Desta forma, no processo de apropriação de determinados
fenômenos ou aspectos da realidade e sua conversão em um problema científico,
ocorrem diversas dificuldades até a sua aceitação.
No que tange à questão ambiental, vivencia-se, em um curto espaço de tempo, uma
mudança brusca de sua condição de debate marginal à temática central tratada em
diversos âmbitos e contextos, chegando até aos centros do poder político e
econômico mundiais. Esta rápida ascensão deve-se a diversos fatores tratados em
profundidade por vários autores como Leff, Dupuy, Castoriadis, Guattari, Sachs,
Gonçalves, entre outros, que mostraram a ampliação das demandas sociais,
políticas e econômicas, sobre o tema em suas nuances ideológicas e também
práticas. Neste sentido, a sua formulação, enquanto campo de investigação
científica também apresenta uma série de problemas e limitações a serem
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superadas, como bem demonstradas por Jollivet e Pavé (1997), ao abordarem a
questão ambiental como um problema científico.
Uma das questões centrais, relacionadas ao crescente interesse pelos temas da
área ambiental, refere-se à polissemia das definições conceituais empregadas nos
diversos ramos do conhecimento e nos trabalhos teóricos e práticos em voga.
“...muitos conceitos utilizados cotidianamente por especialistas de
diversas áreas, principalmente quando atuando em planejamento e
execução de projetos que intervém na realidades social, apresentam
distorções quanto às referências teóricas ou incompatibilidade
quanto às diversas linhagens da ciência. Não rara vezes, conceitos
teóricos e meta-teóricos ligados às ciências naturais, são aplicados
às ciências humanas sem qualquer referencial crítico, cujas
conseqüências ampliam as confusões, expandem os preconceitos,
quando não conduzem a graves implicações políticas”(PRETTE,
2000:38).

Entende-se que alguns conceitos empregados na área ambiental estão carregados
com múltiplas definições e indefinições, o que implica em ruídos de comunicação,
dificultando sua compreensão, mesmo se tratando no âmbito das diferentes
concepções que os norteiam e, assim, induzindo a equívocos, maniqueísmos ou
simplificações do pensamento e das práticas que emergem destes. A título de
exemplo, a confusão entre ambiente e natureza, entre esta e recursos naturais,
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, resiliência e capacidade de suporte
e outras mais. A partir desta premissa, buscar-se-á entender a dimensão e a
extensão dos fenômenos abarcados por alguns conceitos, para que se possa evitar
embustes teóricos, como alerta Prette.
“...Ora conceitos biologizantes aplicados à demografia, como
população, ora expressões metafísicas orientadas para a sociologia,
como uso racional, ora aspectos naturalizantes empregados na
geografia, como atração urbana, transformam-se em fatos
consumados...” (2000:38).

A análise da questão ambiental e de um dos seus aspectos centrais: é a
sustentabilidade que passa por um grau de abstração complexa que envolve pensar
a articulação das diversas dimensões agrupadas setorialmente em: ecológica, social
e econômica ou como prefere Ignacy Sachs (2004), avaliadas segundo os critérios:
social; cultural; ecológico; ambiental; territorial; econômico e político (nacional e
internacional). Melo e Souza (2003), ao trabalhar em sua tese a questão da
sustentabilidade, enfatiza duas dimensões expostas por Sachs: a cultural e a
ecológica, mostrando em detalhes suas articulações e alcance.
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Diante desta complexidade, Leff (2001) evidencia que a questão ambiental
caracteriza-se por encontrar-se no “campo de exclusão” das diversas áreas do
conhecimento, pois, diz respeito mais às relações existentes entre elas do que um
core disciplinar específico. Diante desta constatação, é necessário buscar apoio em
campos aparentemente divergentes do ponto de vista analítico empregado, como no
campo dialético ou no fenomenológico. Embora esta discussão seja profícua, é
eivada de controvérsias, não há como se evadir dela, não só pela complexidade das
relações humanas e destas com seu entorno e da maneira como o percebe e dele
se apropria e o transforma, bem como a forma que este se acomoda diante das
transformações que lhe são postas.
Assim, ao longo do texto, serão discutidas algumas características presentes em
conceitos como: ecologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

2.1.2. Meio ambiente: conceitos e definições
O conceito de meio ambiente, então, é de grande importância nesta discussão, pois,
este passa a ser balizado a partir de uma noção anterior que é a ecologia. Em 1866,
o biologista alemão E. Haeckel empregou pela primeira vez a palavra Ecologia,
cunhada a partir da junção de "duas palavras gregas: οιχóζ (oíkós) que quer dizer
casa, e λογóζ (lógos) que significa ciência, discurso” ou, simplesmente, “estudo da
casa” ou “ciência da casa” (LAGO e PÁDUA, 1984:7), ou ainda “Ciência do Habitat
ou, mais apropriadamente, discurso racional sobre o habitat” (DAJOZ, 1983:13-14).
No clássico dicionário da língua portuguesa ‘Aurélio’ (1986:617) a palavra ecologia
tem como definição: “estudo da planta, do animal ou do homem em relação com o
meio ou com o ambiente; estudo de um grupo territorial natural, no conjunto de suas
relações com o meio geográfico e das condições de vida social”.
Ainda, como definições próximas da ecologia, afirma-se que ela “não separa o ser
vivo de seu contexto, mas, o estuda em sua totalidade” (DAJOZ, 1983:14). Quando
falamos em ser vivo, torna-se importante diferenciar a sua “concepção entre o
fisiologista e o ecologista, que estudam o mesmo ser vivo”. O primeiro coloca-o “em
condições artificiais e o analisa”. Já “o ecologista considera o ser vivo no mundo
onde estão em ação forças incessantemente variáveis” (Op cit., 1983:16).
Invariavelmente a ecologia apresenta-se nas suas subdivisões: auto-ecologia;
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dinâmica das populações e sinecologia; a tendência de estudar “as relações de uma
única espécie com seu meio; a descrição das variações da abundância das espécies
e análise das relações entre os indivíduos pertencentes às diversas espécies de um
grupo e seu meio” (DAJOZ, 1983:17-18).
Em termos práticos, aquele que tem como objeto de estudo a ecologia é um
ecólogo, já o ecologista pode-se definir muito mais como um ideólogo e militante que
não é, necessariamente, um cientista. Dupuy adverte que, em sentido pejorativo, os
ecologistas apareciam como aqueles “que incomodam porque não chegamos a
classificá-los nas categorias tradicionais: movimento político, movimento social,
corrente de idéias, eles são tudo ao mesmo tempo” (DUPUY, 1980:22). Durante
muito tempo tentou-se descaracterizar o caráter contestatório e político do
movimento ecológico/ambientalista, pois, a acidez de sua crítica e sua postura
arranhavam violentamente o estado autoritário, violentador dos direitos humanos e
degradador do ambiente. A crítica à sociedade industrial e seu desdobramento para
uma sociedade comucacional (Op cit., 1980:23) deu muito mais amplitude ao
movimento social e o encheu de diversidade e contradições. Esta profícua linha
discursiva tem extrema importância no campo prático como mostrou Melo e Souza
(2004), discutindo as posturas ambientalistas enquanto “mistificadoras” da realidade,
seja pela posição alinhada ao antropocentrismo/tecnocentrismo ou pelo biocentrismo
ou pelo ecocentrismo/holismo.
No que tange à ecologia, enquanto área do conhecimento e ao seu objeto, é
interessante observar o itinerário por ela percorrido para, assim, entender sua noção
associativa à questão do meio ambiente e, por conseguinte, a questão ambiental,
adquirindo, por assim dizer, uma espécie de sinônimo. Este reducionismo é bastante
debatido por renomados autores, não podendo ser caracterizado como uma questão
meramente semântica.
A forte noção naturalista e dissociativa das relações sociedade/natureza, vigente até
meados da década de 1980, permitia a ecologia vigorar como temática central nos
debates sobre a questão ambiental. Esta visão parcial, de algo que se propõe mais
complexo como a questão ambiental, ficou restrita ao denuncismo sem realizar um
mergulho

reflexivo

sobre

as

causas

que

levavam

o

declínio

biológico,

desmatamento, poluição, epidemias, etc, como se isso pudesse explicar o conjunto
de fatores envolventes dos emergentes problemas ambientais por uma única
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ciência. Este tipo de concepção marca uma longa trajetória do reducionismo em um
paradigma biocentrado, restringindo a explicação no nível de espécie ou, no
máximo, ao ecossistema, pois, é mais fácil admitir um empreendimento individual ou
coletivo sob este foco que ampliá-lo e torná-lo difuso. No desenrolar do processo de
midiatização e a conseqüente massificação do discurso ecológico, a ecologia obteve
sua consagração e visibilidade como a “ciência do ambiente”. Mesmo que pautada
numa visão parcial da complexidade das relações sociedade-natureza, esta
explicaria os ditos problemas ambientais. Assim, forjou-se, portanto, uma inversão,
proposital ou não, da compreensão da questão ambiental em questão ecológica,
sem aqui distorcer seu sentido etimológico. Este processo redutor da realidade
resultou em conflitos nos movimentos sociais de bandeira ecológica e por vezes, em
lutas inócuas.
Outro ponto que merece uma prévia discussão é o uso do conceito de “meio
ambiente”, pois, sobre este recai uma série de conotações pouco científicas e nem
sempre precisas. Em uma síntese das várias definições encontradas tem-se: 1. Ação
de situar-se no entorno; arredores de um local. 2. Conjunto das condições naturais
(físicas, químicas, biológicas), culturais (sociológicas suscetíveis de influenciar os
organismos vivos e as atividades humanas). 3. Conjunto dos elementos do meio que
um animal pode perceber. A distinção de meio aproxima-se fortemente da noção
dada pela ecologia, ou seja: meio é tudo aquilo que cerca o ser vivo. Neste sentido,
o ser vivo pode encontrar-se “envolto” de água ou de ar (mesmo considerando
espécies de hábitos cavernícolas ou terrícolas). Christofoletti (1994:32), ao discutir o
conceito de ambiente, enfatiza duas abordagens principais: a primeira possui
significância biológica e social e valor antropocêntrico, evidenciando o contexto e
relações que envolvem o ser vivo; a segunda considera a funcionalidade interativa
da geosfera-biosfera, com enfoque sobre “unidades de organização” com ou sem a
presença humana. Esta última abordagem nos remete ao princípio da análise
geográfica que, segundo vários autores, a exemplo de Tricart, Bertrand, Sotchava,
Christofoletti, entre outros, é a organização espacial e esta implica no conhecimento
dos princípios ecodinâmicos e geossistêmicos. Tal organização tem como base
analítica às relações dos diversos componentes da paisagem, entendendo que, a
partir das demandas da sociedade, haverá um processo de apropriação e
transformação do território, criando sistemas ambientais modificados, mas, que
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sempre estarão no âmbito da biosfera ou do sistema global interagindo e
retroalimentando estes componentes primeiros.

2.1.3 Aplicabilidade conceitual
Parece existir certo consenso que a compreensão de meio ambiente transcende aos
mecanismos funcionais de caráter biológico para envolver problemas econômicos,
políticos, sociais, etc, e que a degradação ambiental é o somatório da entropia das
ações transformadoras do espaço geográfico, alicerçadas em processos de retorno
econômico de curto prazo, ampliando, assim, o passivo ambiental 2 que repercute
negativamente sobre aspectos da vida e da organização humana.
Do ponto de vista da compreensão de ordem legal, no Brasil, o ambiente é
considerado como tudo aquilo que envolve e condiciona o homem, constituindo o
seu mundo e dando suporte material à sua vida bio-psico-social. Embora seja um
conceito universalizante, ele é pouco prático, pois, abre imensas possibilidades de
interpretação, especialmente no campo jurídico. Em um exercício de elevada
subjetividade e busca da totalidade, poderíamos inserir um pensamento de Albert
Einstein que definiu meio ambiente como sendo “tudo aquilo que não sou eu”,
filosoficamente fantástico, mas, operacionalmente, vago.
Outra idéia que vale ressaltar define meio ambiente, como aquilo que “constitui o
conjunto de meios naturais ou artificializados da Ecosfera 3, onde o homem se
instalou e que explora e administra, bem como o conjunto dos meios não
submetidos à ação antrópica e que são considerados necessários à sua
sobrevivência” (JOLLIVET e PAVÉ, 1997:63).
Aprofundando esta noção inicial, surge um novo ponto de vista que faz inserir o
conceito de ecosfera, colocando-a como resultante da conjunção de fatores de
ordem natural e social que mantém ainda a determinante natural sobre as condições
sociais. O conjunto de fatores e processos determinantes desta ecosfera influencia
diretamente as condições de vida do homem, particularmente sua saúde e o
desenvolvimento das forças produtivas e transformadoras da sociedade. Assim,

2

Termo contábil que designa toda e qualquer intervenção humana que necessite alguma intervenção corretiva por dano
causado.
3
Segundo Jollivet e Pavé (1997, p.62) ecosfera é o conjunto de componentes biológicos (biosfera) e físico-químicos, em
interação com os sistemas biológicos (atmosfera, pedosfera, hidrosfera, geosfera).
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estendendo “o ponto de vista globalizante sobre a ecosfera, incluindo por um lado o
homem, as sociedades humanas e, por outro, especificando não apenas seus
componentes biológicos e físico-químicos, mas, também, os processos que os
modificam no espaço e no tempo” (JOLLIVET e PAVÉ, 1997:62-63).
Sendo a biosfera o lugar onde se realizam os fenômenos sensíveis ao ser humano,
pode-se dizer que sua dinâmica, depende em certa medida, dos diferentes graus de
desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional (MTCI) das sociedades
que a moldam. Esta, por sua vez, não responde de maneira mecânica e linear as
transformações

induzidas

pelos

diferentes

domínios

do

MTCI,

possuindo

contingências e sinergias que lhes são próprias, as quais a percepção e
previsibilidade humanas capturam parcialmente esta dinâmica. Tal restrição, em
parte, decorre de limitações tecno-científicas, bem como de percepção das
diferentes escalas espaço temporais que interagem sobre a magnitude e freqüência
destes fenômenos. Desta forma, pode-se abstrair que a biosfera é um conjunto de
sistemas ambientais que integram uma gama variada de fenômenos e processos
que se relacionam em diversas escalas espaço-temporais.
Em uma tentativa de expressar o conceito de meio ambiente (figura n° 2.1), utiliza-se
a noção de escala e não de nível de análise, pelo fato de que uma proposta de
análise em níveis leva a uma abstração que propõe hierarquia, quer seja articulada
ou não, e, quando se observam os fenômenos ambientais, percebe-se que estes
fogem de uma hierarquia linear do tipo causa efeito. O uso da noção de escala
permite que haja interpenetração nas diversas análises possíveis de um dado
fenômeno, visto que suas articulações estarão associadas à dimensão espacial
evocada. Propõe-se, então, que o conjunto de fenômenos na escala interna,
relativos à funcionalidade intrínseca de cada sistema, é formado pelo conjunto de
leis e princípios que regem os processos de equilíbrio dinâmico dos sistemas
terrestres, aquáticos e climáticos. Na escala das trocas, estão, por exemplo, os
grandes ciclos de energia e matéria da biosfera, pois, é impossível entender um
sistema ambiental como isolado e independente do outro, pois eles não se realizam
em si, mas, na sua conjunção. Na escala das relações, deve haver um esforço na
compreensão de como estas partes intervêm uma nas outras. A noção de troca deve
ceder à de relação, pois, se avalia mais que os fluxos lineares entre um ou outro
sistema. Na escala das transformações, está inserida a complexidade das ações
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humanas, movidas pelas demandas sociais, implantadas através de seus variados
sistemas de ocupação que empreendem alterações significativas sobre o espaço,
reorientando, assim, a lógica dos sistemas naturais para sistemas ambientais
modificados.
Figura n° 2.1. Uma aproximação ao conceito de ambiente.

Nosso conceito de Ambiente

DEMANDAS DA SOCIEDADE

SISTEMAS DE APROPRIAÇÃO DA
NATUREZA
(Territoriais e Tecnológicos)

ESCALA ENTRE-SISTEMAS
(trocas e relações de energia e
matéria /processos)

SISTEMAS
AMBIENTAIS
MODIFICADOS

Sistemas
Aquáticos

ESCALA
INTRA-SISTEMA
(Complexidade interna
do sistema e suas
partes)

BIOSFERA
Sistema
Climático
Sistemas
Terrestres

Fonte: Tomasoni, 2004.

Ao retomar o conceito de meio ambiente e a polissemia nele impressa, vê-se a
dificuldade

na

busca

de

uma

aproximação

maior

e,

portanto,

de

sua

operacionalização em termos de constituir-se uma área de pesquisa unificada. Por
outro lado, tal consenso ou unificação poderia representar a perda da diversidade de
abordagens que hoje ela apresenta e que, por seu turno, poderia ampliar a luta
corporativa de profissionais habilitados para lidar com tal campo. Esta diversidade
pode ser facilmente visualizada na Geografia que assume, muitas vezes, posturas
antagônicas sobre o seu entendimento. Assim, Monteiro (1990) resume de forma
muito contundente este antagonismo interno ao afirmar que:
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"... assumindo qualquer postura em considerar o lugar como
organização pela sociedade, como produção pelas forças malignas
do capitalismo ou benéficas do socialismo (que não elimina a
degradação ambiental), ou como derivação antropogênica da
natureza, malignamente conduzida pelo animal homem (numa visão
de ecologismo ingênuo), para mim o que estará sempre em jogo será
sempre o lugar (lugares do homem) e não a problemática interna e
específica da organização social. O que é altamente discutível é que,
esta força geneticamente importante e mesmo decisiva, venha a
substituir o objeto dela resultante. Monteiro (1990)"

Nesta perspectiva, acredita-se que os lugares transformam-se não só pela influência
do MTCI, mas, por contingências cada vez mais complexas que independem deste,
pois, estarão intrinsecamente ligadas a escalas maiores e suas dinâmicas
processuais, as quais tende-se a simplificar, pois, assumir esta complexidade requer
outro tipo de orientação investigativa, a qual ou as quais ainda não estão
apropriadas ou aproximadas inteiramente. Acredita-se que pensar o conceito de
meio ambiente requer que profunda (re)interpretação da metáfora Terra-Mundo fuja
do biocentrismo ecológico ou do antropocentrismo economicista que norteiam a
noção de ambiente, buscando incorporar princípios como a contingência, a
recursividade e a conjunção em uma abordagem mais sistêmica que se aproxime da
idéia de totalidade, o que ainda é um imenso desafio à nossa racionalidade.
Assim, propõe-se que o conceito de “meio ambiente” é insuficiente para tratar da
ampla gama de questões envolvidas na pesquisa sobre as relações sociedade e
natureza. Jollivet e Pavé (1997) levantam alguns questionamentos relativos à
pesquisa sobre meio ambiente de grande interesse para esta pesquisa, pois, dizem
respeito à fundamentação metodológica e conceitual do problema que não é
somente de ordem etimológica. Os autores indagam se é possível “delimitar o
campo de pesquisa específica sobre meio ambiente” (JOLLIVET e PAVÉ, 1997:55) e
qual, então, seria o paradigma norteador deste campo? Seguindo este raciocínio, os
mesmos autores discutem que o termo meio ambiente juntou-se “aos termos
natureza e meio natural e, de certa maneira, os generalizou” (op cit.,1997:56).
Concorda-se com tal assertiva, pois, o que se encontra em seu uso corrente é
realmente uma confusão generalizante e simplificadora. Monteiro (1981, 1992, 2000
e 2004) discute as fragilidades conceituais em torno do tema e indica uma série de
fragilidades práticas à pesquisa na área, mas, alenta indicando ser um campo
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altamente promissor, especialmente em seu trabalho compilatório: “Geossistema:
história de uma procura”, que aborda inúmeras experiências e aproximações.
Pode-se, então, perceber que há um sentido polissêmico de “meio ambiente”,
especialmente quando se tenta compreendê-lo no âmbito de outras áreas do
conhecimento, pois, algumas delas não abstraem a dimensão espaço-temporal
deste conceito.
Outra referência quanto à dificuldade em se estabelecer uma concepção única sobre
meio ambiente reside da “dificuldade de se distinguir, por um lado, as flutuações e a
variabilidade dos sistemas naturais e, por outro lado, os efeitos induzidos pela ação
humana” (JOLLIVET e PAVÉ, 1997:60), o que sugere no conhecimento da
complexidade de escalas espaço-temporais e os diversos níveis de organização dos
seres vivos. Essa complexidade de escalas implica em conhecer os diversos níveis
de interferência e dos mecanismos e processos responsáveis pela dinâmica dos
sistemas ambientais. Entender como ocorrem essas relações do “nível local ao
global, do intervalo de um segundo a era geológica, da macromolécula aos
ecossistemas, às paisagens, ou mesmo à biosfera vista como um todo” (op cit.,
1997:62), é uma tarefa extremamente complexa, já posta pela concepção de Gaia e
suas derivações.

2.2 Desenvolvimento e sustentabilidade: Algumas considerações.
É incontestável que a humanidade produziu uma acelerada alteração dos seus
meios de suporte biofísico e cultural. Este processo de materialização das
representações sociais da natureza pode ser agrupado de acordo à capacidade de
produção do espaço no decorrer do processo civilizatório. Esta partição histórica
funda-se no gradativo rompimento dos limites e possibilidades postos pelo meio
natural, onde uma extrema dependência era conferida pelos ciclos e movimentos da
natureza, a um momento onde a possibilidade de regulação e controle desta passam
a ser concretos em muitos aspectos.
Henrique (2004) elabora uma interessante representação desta periodicidade
(quadro n° 2.1) a partir de três momentos que caracterizam a relação homem
natureza, que, segundo ele, são: a natureza e o homem; o homem e a natureza e o
homem e o território. A partir desta distinção o autor enfoca a partição histórica
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clássica e sua periodização, juntamente com as concepções de natureza
predominante, aspectos da cultura, economia e alguns expoentes do pensamento de
cada período.
Quadro n° 2.1. Esquema da periodização das idéias e conceitos de natureza para o
mundo ocidental.
Momento

Historia

A
natureza
eo
Homem

Idade
antiga

Clássico

Mito

Contemplação

Helênica

Valor de uso

- Marcus Túlio
Cícero

Idade
media

Teológico

Divina

Temor

Teológica

Valor de uso

- Marsílio
Ficino

Idade
moderna

Descobrimentos

Fisicoteológica
e mecânica

Dominação

Marítima-

Valor de troca

-Francis Bacon

Idade
contemporânea

Incorporação

Recurso

Incorporação

O homem
ea
natureza

Período

Concepção
de natureza

Aspecto
dominante
da relação
homem
natureza

Cultura

Economia

Comercial
rural
Industrial

Expoentes

-Buffon
Valor de troca

- Marx,
- Marsh,
- Reclus

O homem
eo
território

Idade
contemporânea

Produção

Artifício

Produção

Urbana

Valor de troca

- M. Santos, D. Harvey

Fonte: Henrique (2004:25 e 27), modificado por Tomasoni, 2008.

Neste processo de “transgressão” das leis da natureza e a “fuga de seu
determinismo”, através da mudança de concepção mítica para a de artifício, o
domínio da técnica, da ciência e da informação tiveram e têm um papel
preponderante. De um aspecto contemplativo a uma relação de produção, a
concepção da relação homem natureza forjou-se numa idealização de mundo cujo
construto alicerçou-se na dicotomia contínua entre sociedade e natureza, onde a
base ideológica do contrato social apregoou que o desenvolvimento econômico deve
ser a matriz reguladora da sociedade. Este modelo fracassou, enquanto provedor de
bem estar social, assim como, também fracassou a representação de uma natureza
idílica.
O poder de modificação e a diversificação das formas de domínio do território
alteram-se de forma drástica, especialmente após a II Guerra Mundial. A construção
das bases deste atual modelo é anterior a este evento, mas, é a partir dele que o
MTCI ganha magnitude e velocidade inimagináveis. Estas acelerações são fruto e,
ao mesmo tempo, molas propulsoras do quadro atual, promovidas em grande parte
pela ciência e informação que foram e continuam sendo condição necessária à
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fluidez e dinamicidade do capital sobre o território, pois, ao mesmo tempo,
engendram alterações significativas de adaptação nos processos produtivos, sendo
o capital financeiro e a biotecnologia, por exemplo, comandos destes extremos.
Neste contexto, também nascem às formas “inteligentes” de controle territorial que
passam a exigir menos permanência e mais virtualidade, trazendo, segundo alguns
autores, novos significados nos conceitos de território, lugar, região, espaço, etc.
Ruy Moreira ao avaliar o impacto desta fronteira biotecnológica sobre o espaço,
assim descreve:
“Este novo modo de conceituar a natureza, com reflexo no conceito
de organização do espaço, leva, destarte, a uma nova geografia: de
um lado, temos um novo recurso que está mais para a criação
laboratorial que para as territorialidades naturais, de outro, temos
uma pesquisa baseada na territorialidade dos biomas. De modo que
a biodiversidade e a bioengenharia levam, no futuro..., a uma forma
de organização de espaço cujo recorte deverá ser o próprio
ecossistema que encerra a natureza biodiversa, a uma biopaisagem
e a um bioespaço. Consequentemente a um biopoder. (MOREIRA,
2006:146-147).

Embora Dupuy (1980) já tinha discutido as estratégias “territoriais” do capitalismo,
mostrando que, como tendência geral, ele apresentava três aspectos fundamentais:
o primeiro era a necessidade de uma cartelização da produção, o segundo,
conseqüência do primeiro, uma planificação das técnicas e dos preços e um terceiro
elemento, “uma programação planetária da repartição dos recursos” (DUPUY,
1980:27). Dos três aspectos apresentados, o último enquadra-se bem na análise de
Moreira, é que na esteira da “reprogramação” a reorientação da produção, busca-se
a chamada adequação ambiental, a certificação e a produção limpa. Alguns autores
como Sachs (2004) definem estes bioespaços como biofábricas 4, obviamente o
ritmo e a técnica empregada nestes espaços seriam cada vez mais ditados pela
biotecnologia. Esta nova fronteira exige uma nova ordem territorial, uma
flexibilização das normas, uma mudança e um tipo de controle territorial que Dupuy,
ao anunciar sua aurora, batizou-a de “ecofascismo 5”.
Assim, o controle dos “bioespaços” e das “biopaisagens” tende a concretizar-se sob
o domínio de grandes corporações ou organismos supranacionais. O caso das
4

Dada a valorização de fatores ambientais na produção, autores da economia ecológica tendem a internalização o conjunto
dos chamados “serviços da natureza” (diretos e indiretos) no âmbito da produção. Assim novos termos incorporam-se ao
discurso ambiental, por vezes escondendo a sua dimensão espacial.
5
Com o impacto do discurso da escassez anunciada na tese “Limites do crescimento” do Clube de Roma, prognosticavam-se
por parte dos países mais poderosos, ações extremas no sentido de controlar e regular o acesso às riquezas naturais em
escala global.
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corporações é nítido quando avaliamos as disputas pelas concessões de “terras
públicas na Amazônia” (o controle dos hot spots de diversidade: os bioespaços). Em
escala mais global, o interesse destas recai sobre futuras convenções ou protocolos
que normatizam este domínio. O controle dos bioterritórios é, sem duvida, a grande
fronteira desta nova roupagem do capital. Sua rigidez ou flexibilidade dar-se-á em
face aos limites de oferta e/ou escassez dos produtos e serviços destas
“biofábricas”, bem como a capacidade de regulação supranacional ou extraterritorial.
Embora para alguns autores, de vertentes mais críticas, este sentido apenas
estabelece uma análise meramente semântica e ideológica de (re)significações que
estão no cerne do neoliberalismo.
Para Lima (1996), as contradições que operam o movimento da história e mostram
um contínuo avanço da humanidade em uma escala de transformações, jamais
vistas em qualquer outro período, pois:
“Pela primeira vez na história da humanidade, se coloca com força a
irracionalidade do modelo e seus efeitos perversos, implicando num processo
de consciência global sobre o funcionamento do paradigma hegemônico. A
história destes processos tem de ser vista dialeticamente, ou seja: as forças
da razão instrumental, ao determinarem suas patologias, mobilizam forças
contrárias que articulam discursos, conceitos, formulações dispersas e
embrionárias para um novo paradigma que, ao incorporar determinados
componentes da tradição, como os avanços da ciência, trabalham para sua
reformulação. Um exemplo significativo é a teoria do desenvolvimento
sustentável que, com todas as suas imperfeições, já se constitui em
alternativa política” (LIMA, 1996:107).

2.2.1 Dívidas do atual modelo
Quando falamos em crise ambiental e as questões a ela pertinentes, entramos em
um campo ainda obscurecido por alguns dogmas e preconceitos. Um exemplo está
no uso da terminologia Desenvolvimento Sustentável (DS), cunhado no Relatório
Brundtland (Nosso Futuro Comum) que, em tese, diagnosticou problemas
decorrentes do atual modelo e que se manifestam nas três grandes dívidas
completamente indissociáveis, a saber: a econômica, social e ambiental. Mas, que,
ao ser internalizado no discurso capitalista, tornou-se derruído de sua possibilidade
transformadora e de modificar os inexoráveis efeitos perversos do capitalismo
inescrupuloso. As práticas incorporadas ao processo produtivo capitalista e suas
derivações, feitas em nome do DS, por vezes, apresentam um resultado pífio,
mostrando-se apenas como paliativos ou simplesmente uma maquiagem para
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problemas que estão no cerne do modelo capitalista: o estímulo ao consumo,
concentração de capital e a fabricação da escassez.
Desta forma, o que se questiona neste processo de incorporação meramente
discursiva da sustentabilidade no atual modelo é que a racionalidade tecnológica
impõe-se sobre a organização da natureza, levando-a a limites superiores à sua
capacidade de carga, percebidos em vários setores da economia que lidam com
recursos renováveis, como se verá mais adiante.
Assim, a questão ambiental, entendida em sua totalidade, põe em cheque as
próprias bases da produção e o fetiche das forças produtivas e “aponta para a
desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção de
futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais
ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana” (LEFF,
2001:17), mas, a aplicabilidade destas premissas impõe a percepção de que o
sentido dos indicadores atuais aponta para a necessidade de uma urgente inflexão a
ser realizada, sob pena de não serem alcançados os limiares de recuperação. Esta
inflexão deve abarcar todos os aspectos do processo produtivo e da percepção
social das relações sociedade natureza, sem a qual não será possível transgredir o
atual paradigma.
Mas, como entrave desta evolução, há uma dimensão ideológica fortemente
presente, legado da herança do racionalismo positivista que apregoa uma
tecnociência onipotente e redentora das mazelas criadas pelo modo como
construímos as relações sociedade natureza. Sobre esta questão, Henrique Leff
avalia que “a visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no princípio
constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas
organicistas dos processos da vida, legitimando a falsa idéia de progresso da
civilização moderna” (LEFF, 2001:15). Esta falsa, mas poderosa idéia estimula a
inércia, pois, tem abrigo na frágil noção que possuímos das escalas espaçotemporais dos fenômenos e processos planetários que são observados, segundo
uma percepção limitada de tempo, o que restringe a compreensão dos ritmos e
alternâncias dos sistemas que mantêm e impulsionam a dinâmica da biosferageosfera.
Assim, nossa escala de percepção destas relações encontra-se normalmente
ofuscada pelos ditames simplificadores de uma visão meramente economicista ou
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pautada na ordem de uma justiça social desconectada das demais dimensões que
compõem o ambiente.
Em um mundo que acumula capital e desacumula 6 ambiente, numa velocidade e
sinergia cada vez maiores, o entendimento e a extensão da questão ambiental
passam a (re)significar o conceito de desenvolvimento, e impõe como desafio, a
superação dos inúmeros problemas globais que se localizam nos diferentes lugares.
Não basta apenas inserir no paradigma de “desenvolvimento” vigente mecanismos
eficientes de controle da produção e gestão territorial que não levem em conta as
dimensões culturais e naturais, tão subjugadas no atual modelo, pois, um modelo
propõe uniformidade de ações e técnicas. Então, nesta ótica, é necessário propor
“estilos” que se adequem as realidades locais e regionais, caminho este que ainda é
muito difícil e mercantilizado pela solúvel ideologia da doce ecologização do
capitalismo.
A questão da sustentabilidade e sua incorporação ao discurso da racionalidade
econômica fazem jus a uma discussão mais profunda, pois, como afirma Leff:
O discurso da sustentabilidade busca reconciliar os contrários da
dialética do desenvolvimento: meio ambiente e crescimento
econômico. Este mecanismo ideológico não significa apenas uma
volta de parafuso a mais da racionalidade econômica, mas opera
uma volta e torcimento da razão; seu intuito é não internalizar as
condições ecológicas da produção, mas proclamar o crescimento
econômico como um processo sustentável, firmado nos mecanismos
do livre mercado como meio eficaz de assegurar o equilíbrio
ecológico e igualdade social. Por sua vez, a tecnologia se
encarregaria de reverter os efeitos da degradação dos processos de
produção...convertendo o discurso da sustentabilidade na nova
pedra filosofal que asseguraria o perpetuum mobile do crescimento
econômico.(LEFF, 2001.26-27)

Ainda sobre este ponto, reside uma idéia de que só se pode atingir a
sustentabilidade ambiental se chegar-se primeiro à sustentabilidade econômica. O
discurso que propala aos quatro ventos que somente à luz da teoria econômica se
pode desvencilhar dos cenários mais pessimistas ou da “rota de colisão do planeta”
é falacioso e contraditório. Dupuy (1980) argumenta sobre estas incoerências,
mostrando como os principais pontos debatidos no âmbito do movimento
ambientalista se interpenetram e traz à luz a contradição da racionalidade
econômica como força motriz da sustentabilidade. Os pontos sintetizados são os
6

Sentido dado à geração continuada de sistemas e espaços com alta entropia, perdendo a capacidade regenerativa.
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seguintes: a questão da sobrevivência da humanidade; a crítica ao fetichismo das
forças produtivas e a da economia; a crítica das ferramentas e do modo de produção
industrial e a crítica ao estado e à heteronomia política.
A questão da sobrevivência da humanidade evoca a idéia de unicidade da Terra
enquanto totalidade indissociada (Gaia) e torna-se o ponto chave da discussão. Ela
suscita a idéia do divórcio entre o estilo de desenvolvimento e a capacidade de
suporte da Terra, bem figurada na tragédia dos comunais, discutida por Hardin
(1968) e Dupuy (1980). Neste ponto aparecem os grandes temas das mudanças
globais e seus impactos sobre a humanidade: o aquecimento global, a
desertificação, os hazards 7, etc.
A crítica ao fetichismo das forças produtivas e da economia é detectada como
mecanismo principal da destruição em escala global, motivada pelo consumismo e
pela agregação de valor de uso falacioso, as mercadorias, etc.
A crítica das ferramentas e do modo de produção industrial é a crítica às formas
utilitárias e degradadoras da apropriação dos recursos naturais, a obsolescência
planejada que compromete recursos naturais em um consumo perdulário e
desnecessário, etc.
A crítica feita ao estado e à heteronomia política é a que diz respeito à forma
autoritária com que se dá a relação entre estado e sociedade, onde o primeiro
inegavelmente torna-se apenas mecanismo de manipulação de uma elite que se
esconde por trás do manto nobre da “neutra” iniciativa privada.
O atual estágio de uso e apropriação dos recursos naturais permite observar que,
dos quatro pontos do debate ambientalista, pelo menos dois deles mostram
claramente a contradição do atual sistema econômico e político. Sendo assim,
somente o uso de suas ferramentas não é úteis para combater a crise ambiental e
os seus efeitos.
As teorias de valor econômico do meio ambiente não conseguem “arbitrar o valor
econômico” deste, simplesmente porque representam um valor de uso intangível
pelos mecanismos econômicos e pelo fato de que as gerações futuras não estão
presentes para definir o que querem fazer dele e com ele ou porque é impossível
estabelecer
7

valores

de

demanda

futura

sobre

estes

recursos,

tornando

Termo da língua inglesa que exprime a ocorrência de fenômenos naturais catastróficos de grande magnitude.
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extremamente complexa sua equalização do ponto de vista de uma “contabilidade”
ambiental.
Os parâmetros, hoje utilizados, são equivocados se quiserem convencer, por
exemplo, pequenos produtores a proteger suas nascentes, remanescentes de
matas, pastos, etc, somente se enxergarem neles uma fonte de lucro. Obviamente a
necessária proteção ambiental não será conseguida apenas com consciência
ecológica de cunho preservacionista, mas, não se pode crer que o único caminho
para isso seria o possível lucro a ela atribuído. Os serviços intangíveis da natureza
são essenciais à produção da riqueza tangível desta e isto precisa ser equalizado.

2.2.2 Entre a econometria e a consciência: o racionalismo econômico.
No que tange aos aspectos avaliativos do ambiente e seu posicionamento no
sistema econômico entra em cena o conceito de “serviços dos ecossistemas 8” ou
“serviços da natureza” que tende a mostrar certas rupturas aos métodos tradicionais
de análise econômica de cunho neoclássico, pois, fica mais claro que:
“À medida que o empreendimento humano continua a expandir, os
produtos e serviços fornecidos pelo ecossistema da Terra são cada
vez mais escassos e o capital natural está rapidamente se
transformando no fator limitador, enquanto o capital criado pelo
homem é cada vez mais abundante” (BROWN, 2003:23).

A elevação da produção econômica mundial está causando enorme pressão na
base produtiva cuja noção passa a ser paulatinamente incorporada às demandas do
mercado, não como verdade ecológica, mas, como atribuição de um custo ou
valoração de fornecimento e usufruto futuros.
Neste contexto, os economistas Herman E. Daly & John B Coob elaboraram em
1989, uma importante crítica à escola pós-keynesiana, no sentido de um
“redirecionamento do pensamento e da ação econômico-política com vistas a uma
sociedade comunitária, dentro das limitações biofísicas e ecológicas do planeta”
(ALMEIDA

JR.,

2000:13).

Mostram

a

incompatibilidade

de

“equacionar

desenvolvimento sustentável com crescimento sustentável” (idem). Antepondo-se a
8

Segundo Constaza, 1997, (apud TOMMASINO e FALADORI, 2001), os “servicios de los ecosistemas consisten en flujos de
materiales, energía e información desde el stock de capital natural, los cuales se combinan com servicios de capital
manufacturado y humano para producir bienestar humano. Los principales servicios de los ecosistemas son: regulación de los
gases atmosféricos, regulación climática, regulación de disturbios (tormentas, inundaciones), regulación del flujo hidrológico,
abastecimiento y retención de agua, retención de sedimentos y control de la erosión, formación de suelo, ciclo de nutrientes,
tratamientos de desechos, polinización, control biológico (regulación de poblaciones), refugio, producción de alimentos,
materias primas, recursos genéticos, recreación, cultural”.
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esta lógica, autores como Pearce & Turner apontam que o conceito de
desenvolvimento sustentável obedece ao princípio de “maximização dos benefícios
líquidos do desenvolvimento econômico, enquanto mantém os serviços e a
qualidade dos recursos naturais ao longo do tempo”[...], enfatizando que a eficiência
econômica é o “modo de se obter o máximo de bem-estar e riqueza a partir dos
recursos disponíveis” (idem).
Para autores como El Serafy (1997), Daly (1993 e 2004), entre outros, o conceito
clássico de capital valoriza a idéia de "estoque real” de bens que possui e o poder de
produzir mais bens e serviços no futuro, provendo a sociedade de riqueza e bemestar, ou seja, a noção de capital como produção. Os autores, em uma visão mais
ponderada, mostram a idéia de capital como o estoque de matéria ou informação
disponível em determinado momento do tempo. Conforme o fluxo deste, o estoque
deste capital variará positiva ou negativamente, na medida em que não for utilizado
corretamente. Para os autores, o "estoque de capital" compreende: capital natural
(florestas, minerais, atmosfera etc.); capital manufaturado (máquinas, estradas etc.)
e capital humano dos corpos físicos. O capital da informação, por vezes, toma
formas intangíveis, pois, está armazenado nos cérebros humanos, computadores e
ecossistemas.
Juntamente com o conceito de “serviços ambientais”, surge com força a idéia de
“capital natural 9”, assim, o que era considerado como mera externalidade econômica
passa a ter novo tratamento em face à escassez.
Fica claro que há profundas diferenças na idéia de natureza dentro das duas
acepções de economia aqui tratadas. O quadro n.2 expõe uma breve síntese destas
diferenças.
Quadro n° 2.2 Diferenças na noção de natureza em duas escolas da economia.
Economia neoclássica

Economia ecológica

Fonte provedora de matérias-primas.

Fonte com finitude previsível.

“Lugar” de recepção de dejetos.

Recirculação de energia e matéria.

Seu valor é mera externalidade.

Maior equidade entre valor de uso e valor de troca.

Fonte: Elaborado por Tomasoni, 2008, baseado em El Serafy(1997).

9

A noção de capital natural, assim como serviços ambientais abarcam um grande conjunto de elementos tangíveis e
intangíveis, quanto ao primeiro podemos exemplificar: a mensuração de um recurso como uma jazida ou uma massa florestal,
p.ex. Já o segundo, tem um caráter difuso, como a purificação da água, amenização de fatores climáticos, valor estético, ou
patrimônio ambiental realizável, como p.ex. a biodiversidade.
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Segundo Márquez (1997), o conceito de serviços da natureza baseia-se na noção de
valor de usufruto de bens naturais ou do patrimônio ambiental e possui os seguintes
princípios básicos, a saber:
• Satisfação de necessidades básicas;
• Produção econômica;
• Prevenção de riscos ambientais;
• Relações políticas, sociais, culturais e históricas;
• Manutenção de equilíbrios ecológicos básicos;
• Função de sumidouro ou depósito de resíduos e
• Provisão de recursos naturais.
Em seu artigo, o autor traz uma importante contribuição sobre ecossistemas
estratégicos,

ao

discutir

as

bases

conceituais

e

metodológicas

deste

reconhecimento, bem como aplicando metodologias de avaliação, como a Pegada
Ecológica. Em uma revisão geral sobre o tema, podemos agrupar a preocupação
quanto aos serviços da natureza nos seguintes aspectos:
A regulação que define a capacidade dos ecossistemas naturais e semi-naturais
regularem processos ecológicos e sistemas de suporte de vida essenciais,
contribuindo para a manutenção de um ambiente saudável, prevenindo riscos,
fornecendo ar, água e solo limpos; O suporte que caracteriza os ecossistemas
naturais e semi-naturais, como fornecedores de espaço, substrato ou meio
adequado para o desenvolvimento das diversas atividades humanas, tais como
habitação, cultivo e lazer; A produção, diretamente ligada à noção de recursos
fornecidos pela natureza, tais como comida e matérias primas para uso industrial,
recursos energéticos, material genético, entre outros, e a informação, diretamente
ligada à dimensão da topofilia e da experiência sensorial, contribuindo diretamente
para a manutenção da saúde biofísica e psicológica dos indivíduos e grupos sociais.
Embora estas avaliações passem por critérios relativamente subjetivos, alguns
autores trazem propostas que visam modificar o quadro analítico da mensuração de
riqueza nacional, a fim de que possam compor “políticas e projetos de tal maneira
que permitam uma gestão do sistema econômico prevendo e reduzindo ao mínimo a
deterioração ambiental” (MUNASINGHE et al., 1993:46).
O reconhecimento destas questões relativas à mensurabilidade dos serviços da
natureza não é trivial, mas, influenciam a formulação de propostas que visam
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incorporar novos valores aos processos de aferição econômica. Romero (1998:11)
traz uma proposta de modificação do sistema de contas nacionais, ressaltando
indicadores macroeconômicos como o Produto Nacional Bruto (PNB) para o PNBE
(Produto Nacional Bruto Ecológico) e Produto Nacional Líquido (PNN) para Produto
Nacional Ecológico (PNNE) resultando nas seguintes formulações de avaliação:
“1. PNBE = PNB + SA ± DA1 - GD – CU,
Onde SA = Serviços ambientais. Proposta de Peskin (1989); - DA1 = Danos
ambientais. Proposta de Peskin (1989); + DA1 = Danos ambientais. Proposta de
Harrison (1989); GD = Gastos defensivos (associados a danos naturais). Proposta
de Leipert (1986) e Juster (1973) e CU = Custo do usuário. Proposta de El Serafy
(1989)

2. PNNE = PNN + DES - DEPR – DA,
Onde, DES Descobrimentos. Proposta de Repetto et. al (1989) e Hartwick (1990);
DEPR Depreciação. Proposta de Repetto et. al (1989) e DA2 Dano ambiental ou
degradação. Proposta de Bartelmus et. al (1991) e Hueting y Bosch (1990).
Assim, propõe um conceito de poupança e poupança genuína (S), onde para que a
capacidade produtiva total não exceda o valor da depreciação total do capital
manufaturado (DKm), seu correspondente a recursos naturais (AKn) e a degradação
ambiental gerada (DKn).
Ou seja,
S > DKm + AKn + DKn
· Se a segurança é positiva (S > 0) é uma condição mínima de sustentabilidade
· Se a segurança é negativa (S < 0) dá-se uma condição segura de não
sustentabilidade” (Romero, 1998:12).
Desta forma, taxas menores que zero representariam uma condição de diminuição
de bem estar.
Motta (1996) define que o valor econômico do meio ambiente obedeceria à seguinte
expressão:
Valor econômico total = valor de uso + valor de opção + valor de existência.
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Onde, segundo ele, o “valor de uso é aquele atribuído pelas
pessoas que realmente usam ou usufruem do meio ambiente em
risco. Por exemplo, as populações que se abastecem de um rio ou as
comunidades que sobrevivem de atividades extrativas em florestas
tropicais atribuem um valor de uso ao consumo direto do meio
ambiente. Outras pessoas podem usufruir também de um serviço
ambiental como a apreciação de uma beleza natural como uma
catarata ou a vista de um vale. Aquelas pessoas, porém, que não
usufruem do meio ambiente podem também valorá-lo em relação a
usos futuros, seja para elas mesmas ou para as gerações futuras.
Este valor é referido como valor de opção, ou seja, opção para uso
futuro ao invés do uso presente conforme compreendido no valor de
uso. A terceira parcela, o valor de existência, é a mais difícil de
conceituar, pois representa um valor atribuído à existência do meio
ambiente independentemente do seu uso atual e futuro. Na verdade,
as pessoas parecem conferir valor a certos ativos ambientais, como
florestas e animais em extinção, mesmo que não tencionem usá-los
ou apreciá-los” (MOTTA, 1996:73).

Independente da metodologia aplicada na definição dos diferentes componentes da
equação, o desconhecimento da extensão dos riscos e do impacto ambiental é
complexo. A sinergia que compõe os sistemas, fatores e seus elementos é elevada
e implica em muito esforço de pesquisa.
As tentativas de aproximação para uma valoração mais eqüitativa são diversas e
alguns autores admitem que só uma política fiscal severa seria o caminho para a
construção de uma sólida eco-economia, como apregoam Daly, Brown, Motta, entre
outros. Subsídios e impostos pela natureza, podem produzir riscos ainda maiores,
pois, sua existência é territorial.
Buscando uma noção alternativa à teoria econômica mais clássica e aliando a esta à
noção de resiliência, aspecto focal da economia ecológica, Antony Cole, Nick Abel,
David Cumming, entre outros, propõem a teoria do “ciclo adaptativo”.
Esta teoria busca relacionar o conceito de resiliência à idéia de elasticidade e
possibilidades de uso e desenvolvimento a partir da base de recursos existentes e o
quanto de pressão se pode atingir. Ou seja, a adoção do conceito de resiliência
admite o aumento da entropia 10 ligado ao conjunto das atividades humanas, desde
que o ecossistema e, no limite, a biosfera seja capaz de suportar os fluxos destas
atividades.

10

Ver AYRES, R.U. Eco-Thermodynamics : economics and the second law. Ecological Economics, vol. 26, pp. 189-209, 1998.
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Baseia-se na idéia de ciclicidade, semelhante à proposta de David Drew (1986), em
quatro estágios: Crescimento/exploração; Conservação; Colapso/renovação e
Reorganização, como exposto na figura n° 2.2.
Figura n° 2.2. Síntese da idéia de “Ciclo adaptativo”.
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Associação

Renovação

Fonte: Adaptado de Abel, 2006.

“A teoria propõe que, durante estas fases, três tipos de mudanças
podem acontecer: Na primeira, o sistema pode reorganizar e
permanecer dentro do mesmo regime. Na segunda, pode trocar a um
regime diferente, caracterizado por mudanças nos processos de
feedback ou mudanças na escala na qual os processos dominantes
operam, mas, com as variáveis de estado permanecendo as
mesmas. Finalmente, pode transformar-se em um novo regime
caracterizado por mudanças na escala, variáveis de estado e
feedback” (Walker et al. 2006. in: ABEL et al,2006).

A seguir, na figura n° 2.3, apresenta-se uma síntese gráfica dos diferentes estágios
de evolução propostos na “teoria do ciclo adaptativo” e sua relação espacial com a
área em estudo e as intervenções propostas e realizadas. Estão em curso uma série
de atividades em uma área da bacia do rio de Ondas a qual é considerada zona de
desembarque de ações que visam atuar sobre a realidade, reestruturando e
reorganizando aspectos desta. Entre as ações físicas realizadas estão: o desenho
ecológico de estradas, terraceamento, sistemas agrosilvopastoris, agroflorestas e
recomposição da vegetação, entre outras ações.
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Figura n° 2.3. Ciclo adaptativo aplicado ao Oeste Baiano.

Fonte: Abel (2006), adaptado por Tomasoni, 2008.

É interessante observar que os diferentes caminhos que o sistema pode tomar estão
associados a escalas variadas. Unidades territoriais dentro de um mesmo conjunto,
podem apresentar desenvolvimentos diversos e graus de adaptabilidade e
renovação diferenciados. Aspecto de que trataremos mais adiante.
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2.2.3 Recursos hídricos: Uma abordagem via a noção de Capital Natural
É cada vez mais corrente a idéia de aplicação de Instrumentos Econômicos (IE) na
gestão ambiental, substituindo e complementando os instrumentos de comando e
controle. Segundo Motta (1996), esta ancora-se no aspecto de que a elevada taxa
no uso de recursos naturais tem implicado em diversos níveis de escassez ou sobreutilização que tendem a afetar os padrões de crescimento. Como conseqüência
disso, novos padrões de valoração de recursos naturais devem ser estabelecidos
pela noção de serviços ambientais 11. Os instrumentos econômicos na gestão
ambiental podem ter duas formas básicas: incentivos atuando na forma de prêmios e
incentivos atuando na forma de preços.
A idéia de sustentabilidade por esta via é bastante controvertida como já afirmamos
anteriormente, mas, a grande e acelerada pressão sobre o “capital natural” requer
que se realizem compensações via aplicação dos princípios da economia ecológica,
mensurando economicamente aspectos cujo valor intrínseco está no seu uso.
A adoção desta idéia evoca, entre outros aspectos, o princípio do direito ambiental
intitulado “poluidor pagador” que, por sua vez implica na estimativa dos “custos
ambientais” das ações a serem reguladas. Mas, este custo, segundo Daly (1993) e
Motta (1996) não é captado pelas atuais relações de mercado e pela noção de
direito publico ou privado de propriedade, levando, assim, para a sociedade como
um todo, o custo da degradação e impondo-o, compulsoriamente, às futuras
gerações.
Na contramão do ambiente
O conhecimento acumulado ao longo tempo ‘parece’ indicar que existem
importantes limitações no planeta, limitações estas não apenas de caráter
tecnológico, associadas à forma de utilização dos recursos, mas, também, dos
próprios sistemas naturais.
Esta questão remete-nos a avaliar melhor a dimensão do conceito de Capacidade
de

Suporte,

imprescindível

no

repensar

das

possibilidades

concretas

da

continuidade da organização humana. A menção sobre a existência de limites
parece evocar as idéias de Malthus, em sua tentativa apocalíptica de decretar o
11

Serviços ambientais referem-se a conjunto de aspectos gerados pela preservação ou conservação do capital natural e que
não correspondem ao uso direto do recurso natural na forma de insumo.
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esgotamento dos recursos da Terra, face ao crescimento geométrico da população e
aritmético da oferta dos recursos ou a reedição e apresentação dos “Limites do
Crescimento” (MEADOWS, 1972) pelo Clube de Roma e a Iª Conferência Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, ocorrida na cidade de Estocolmo
em 1972, cuja conotação política já foi bem discutida em outras obras.
Recentemente, o “Nosso Futuro Comum” (CNUMAD, 1988) vem refletir sobre a
mesma problemática, a da sobrevivência humana, apontando para a necessidade de
um modelo alternativo ao vigente, a partir da estruturação do conceito de
“desenvolvimento sustentável”.
Mas, as alternativas ao presente processo de produção e consumo em larga escala
impõem um enorme esforço e um grande conjunto de questões complexas que não
se traduzem em receitas de curto prazo, embora seja necessário considerar a
necessidade urgente de uma inflexão do modelo econômico vigente, pois, o que
parece avizinhar-se são cenários de escassez e deterioração dos sistemas de
sustentação da vida.
Na medida em que se ampliam o conhecimento e a informação sobre a necessidade
de uma gestão territorial mais responsável que incorpore as diretrizes do tripé que
fundamentam o discurso do D.S, ou seja: permanência dos processos econômicos,
prudência ecológica e justiça social, paradoxalmente, as florestas encolhem ao
passo que cresce espantosamente o comércio global de produtos florestais, de US$
29 bilhões em 1961 para US$ 139 bilhões em 1995. Os grandes pesqueiros entram
em colapso, à medida que aumentam as exportações de peixe, com possibilidade de
extinção de inúmeras espécies comerciais, bem como de espécies associadas à sua
complexa teia alimentar. Esta indústria cresceu entre 1970 e 1997 cerca de US$ 52
bilhões, gerando também conflitos em áreas oceânicas internacionais e mares
territoriais, ameaçando a soberania de algumas nações, entre elas o Brasil. A saúde
humana também está ameaçada com as exportações crescentes de agrotóxicos
ampliando-se quase nove vezes desde 1961, chegando à cifra de US$ 11,4 bilhões
em 1998 (BROWN, 2001,2002).
“Tudo isso implica em um crescente aumento da [...] “produção anual
da economia mundial que cresceu de US$ 31 trilhões em 1990, para
US$ 42 trilhões em 2000; comparativamente, a produção total da
economia mundial em 1950 foi de apenas US$ 6,3 trilhões. E, em
2000, o crescimento da economia mundial disparou para uma taxa
anual de 4,7 %, a maior da última década” (FLAVIN, 2001:12).
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Então, a internalização de valores advindos da economia ecológica, a partir da
valoração de serviços da natureza, qualificando e validando indicadores, deve ser
importante empreendimento para um salto qualitativo rumo às inflexões do modelo.
No campo das ciências, importantes contribuições foram realizadas no sentido de
compreender os mecanismos gerais de funcionamento da natureza, buscando
suplantar sua visão mítica. Valem mencionar a “teoria geral dos sistemas” de Ludwig
von Bertalanffy (1950), as formulações da “ecodinâmica” de J. Tricart (1977 e 1979)
e dos “geossistemas” pelos soviéticos e franceses, entre outras contribuições
importantes que visam evidenciar o caráter integrativo/interativo, sistêmico,
sinergético e complexo da natureza como, também, dos efeitos do modelo de
desenvolvimento sobre os recursos; portanto, das relações entre sociedade e
natureza em um sentido mais amplo.
2.2.4 Sobre o Desenvolvimento Sustentável
O conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido pela Comissão Mundial
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento afirma que este é/seria capaz de satisfazer
as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de satisfação
das gerações futuras, o que leva a propugnar estratégias concretas para
continuidade das sociedades humanas, sendo, portanto tangível pois, as estratégias
para atingi-lo estão calcadas no âmbito das realidades locais e regionais e não em
um modelo global que não leva em consideração as especificidades locais. Outra
terminologia que exprime esta idéia é a de ecodesenvolvimento 12.
Antes de adentrar neste tema, deve-se examinar algumas questões relacionadas às
terminologias empregadas nesta discussão, especialmente no que tange à
diferenciação entre modelo e estilo. Um modelo de desenvolvimento é caracterizado
por quatro grandes sistemas: o econômico, o político, o cultural e o natural (Sérgio
Martins, 1995). Em função das particularidades dos dois últimos sistemas, todos os
países possuem um modelo de desenvolvimento. Já o estilo é a forma como os
sistemas político e econômico se relacionam com o cultural e o natural. “Neste
sentido, podemos afirmar que os modelos de desenvolvimento, apesar de serem
todos diferentes, possuem um mesmo e inequívoco estilo: concentradores de renda

12

Segundo Sachs (1982) a perspectiva do ecodesenvolvimento agrega no processo de identificação, valorização e manejo dos
recursos naturais, a solidariedade diacrônica com as gerações futuras.
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e redutores de mercado, com relação às pessoas e apropriadores e degradadores
com respeito à natureza” (MARTINS, 1995:28).
Um primeiro problema gerado pelo emprego desta terminologia reside na conotação
política do uso aleatório que o conceito de sustentabilidade ambiental tomou
proposital e ideologicamente, passando a ser redefinido como Desenvolvimento
Sustentável.
Assim, o DS deve ser diferenciado do Desenvolvimento pura e simplesmente. No
sentido etimológico a palavra desenvolvimento não necessita de adjetivações
redundantes pois, desenvolvimento que não equaliza as três dimensões não pode
ser caracterizado como desenvolvimento. Tal assertiva pode ser válida se for
considerada apenas a palavra em si, mas, ao se lançar um olhar sobre o seu real
alcance, notar-se-á claramente sua conotação (face) economicista (haja vista sua
definição lingüística como algo relativo a aumento, acréscimo, etc), colocada a
serviço de uma lógica capitalista imediatista, onde a qualidade de vida e recursos
naturais são componentes postos em um plano posterior na equação do
desenvolvimento ou como mera externalidade dentro de um discurso ideológico
capcioso. Como exemplo claro dessa lógica formal e avaliativa, tem-se os
indicadores de desenvolvimento baseados em dados médios e relativos como o PIB,
renda per capta, etc, que não são capazes de ocultar a verdadeira face das políticas
públicas de “desenvolvimento econômico” desbalanceado. Na busca de proposições
que retratem uma aproximação maior entre as condições econômicas, sociais e
ambientais, parte-se para a formulação de indicadores como o Índice de
Desenvolvimento Humano e o Índice de Liberdade Humana como elementos de
qualidade de vida. Mesmo assim, constituem-se em aproximações de aspectos de
sustentabilidades setoriais.
Ignacy Sachs (2000:85-88) enumera um conjunto do que ele chama de “critérios de
sustentabilidade” que devem ser avaliados quando se faz referência a uma
experiência ou modelo. Assim, a sustentabilidade depende da realização destes
critérios, quais sejam: social; cultural; ecológico; ambiental; territorial; econômico;
político (nacional e internacional). Já (MELO e SOUZA, 2003:36) faz um apanhado
bem consistente destes critérios e complementa fazendo referência a outras três
dimensões importantes: demográfica, institucional e espacial.
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Não obstante as imprecisões do termo, e amplitude de aspectos a serem avaliados,
existe certo consenso em atribuir ao DS uma noção de permanência e realização de
formas e processos relativos à organização humana, em três dimensões amplas, a
saber: a social, ecológica e econômica.
Neste sentido, compreender as inter-relações das dimensões que engendram a
sustentabilidade é tarefa fundamental. A sustentabilidade ecológica pode ser
definida como a capacidade de um sistema manter seu estado ao longo do tempo,
mantendo os parâmetros de volume, taxas de troca e circulação invariáveis ou com
flutuações cíclicas em torno de valores médios (Gligo, 1987, apud ROMERO 1998),
ou seja, a conservação do potencial do capital natural disponível para reprodução
das

necessidades

dos

ecossistemas

e

dos

diferentes

usuários.

Já

a

sustentabilidade econômica apresenta-se como possibilidade de permanência de
atividades e processos, sem que estes suplantem a oferta de ingresso do sistema
produtivo, ou seja, que leve em conta “uma gestão eficiente dos ativos ambientais”
(MELO E SOUZA, 2003:36), associada a um “desenvolvimento econômico
intersetorial equilibrado” (SACHS, 2000:86). Como debatido por Leff (2001), tal
produção só é possível em pequena escala e, por fim, a sustentabilidade social
quando os custos e benefícios são distribuídos de maneira adequada, tanto entre o
total da população atual (equidade intrageracional) como entre as gerações
presentes e futuras (equidade intergeracional) (CMMAD, 1989).
O contexto ambíguo em que se apresenta o termo desenvolvimento sustentável
mostra-se muito mais como uma vontade que, propriamente, a determinação para a
exeqüibilidade de instrumentos visando implantá-lo. Alguns autores enquadram esta
discussão na categoria de energe filosófica. Grande parte dos autores que tratam
desta temática defende que este só seria possível, mediante uma nova ordem
econômica

mundial

e

uma

profunda

democratização

das

organizações

internacionais.
Nesta linha de abordagem, Veiga (2007) define dois obstáculos para que o senso
comum efetivamente assimile a idéia do desenvolvimento sustentável: os reais
significados do substantivo desenvolvimento e do adjetivo sustentável, embora
acredite que o pensamento tenderá a mudar a compreensão entre os meios e os fins
do

desenvolvimento.

Reforça

a

idéia,

mostrando

que

o

fim

último

do

desenvolvimento é a liberdade e que o crescimento contínuo não é o único meio de
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alcançá-la. Complementa afirmando que nada poderá impedir que esse meio passe
a ser cada vez mais insuficiente, depois desnecessário e por fim, contraproducente.
Neste contexto o autor acredita que conservação, então deixará de ser mero sonho,
embora ele acredite que pouca coisa irá restar parcialmente intacta diante da sede
do crescimento contínuo.
Uma interessante expressão é utilizada por Veiga (2007) para definir a idéia
contraproducente da ideologia do desenvolvimentismo lastreado no crescimento
econômico: “A Ditadura do tutano sobre neurônio”. Enfatizando, assim, uma de
nossas vantagens competitivas na complexa evolução: a capacidade de pensar
diante da vontade desenfreada de consumir.
Herman Daly ao referir-se aos atributos éticos associados à temática da
sustentabilidade disse “(...) que de ela dependerá muito mais de nossos recursos
morais que econômicos e financeiros (...)” (2004). Embora esta premissa seja
importante, não se pode esquecer que a economia não pode manter fluxos
constantes de entrada, quando não se leva em conta a disponibilidade, reprodução e
disposição dos produtos por ela gerados. Nesta linha, o professor Martínez-Alier
(1995) propõe que a análise econômica da sustentabilidade passe a medir o espaço
realmente ocupado pela economia cuja característica básica é consumir recursos e
gerar resíduos.
Em novas aproximações é necessário adequar-se a análise da sustentabilidade a
um conjunto mais adequado de critérios e princípios.
2.2.5. Princípios da Sustentabilidade
Por tratar-se de um atributo que independe da ação humana, a sustentabilidade
pode ser entendida como busca na geração de “passivos ambientais 13” próximos à
zero, ou seja, respeitando a capacidade de suporte dos espaços territoriais.
A sustentabilidade ambiental depende da integridade dos elementos que compõem
o sistema, devendo proporcionar a realização do suporte de energia ambiental,
suporte às relações ambientais, suporte ao desempenho ambiental e suporte à
evolução no ambiente. Significa dizer que as energias física, química, biológica e
“antropogênica” devem realizar-se de maneira a não inibir ou desfuncionalizar o
13

Analogia à nomenclatura contábil, ou seja, quanto maior o impacto maior é o passivo a ser solucionado.
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potencial dos fatores ambientais básicos (ar, água, solo, fauna, flora e homem),
levando à “realização das suas auto-capacidades, expressas pela adaptação, pela
auto-organização e pela auto-superação” (MACEDO, 1996:26) dos sistemas
ambientais inscritos no território analisado. Juntamente com a figura dos passivos
ambientais reduzidos, aparece a da correção ecológica que visa à mitigação dos
impactos ambientais e a otimização na gestão ambiental de territórios cujos
instrumentos

práticos

são

o

zoneamento

ambiental

e

os

projetos

de

Desenvolvimento Sustentável, entre outros. Sua concretização depende de fatores
externos como adequação de uma política nacional que detenha um aparato legal e
uma estrutura funcional adequada, além de depender da internalização pelos atores
sociais destes procedimentos, apreendidos enquanto valor cultural e, portanto,
passíveis de socialização.
Sobre a questão dos limites do contínuo processo produtivo, um conceito
amplamente aceito na comunidade científica a cerca da termodinâmica (lei geral da
conservação de energia) é o de que ela “(...) tenta descrever os limites do impossível
em vez do possível” (SAMORRIL, 1982:98), desta forma, ela procura explicar, em
seu segundo princípio, que “uma importante propriedade da energia é que ela
sempre possui certo grau de desordem”, tendendo sempre em sua direção, o que é
denominado de entropia. A aplicação desse princípio aos sistemas físico-naturais
implica dizer que em qualquer unidade de organização espacial (global, regional ou
local) existem importantes condicionantes que limitam o seu uso desordenado e
perpétuo.
A alusão a uma lei física e sua aplicação a sistemas complexos, como o natural e/ou
social, não deve ser vista de uma forma simplificadora ou reducionista da realidade,
mas, dentro de uma compreensão da existência concreta de um limite tangível de
uso dos recursos, o qual pode-se chamar de Capacidade de Suporte. Compreendêlo exige uma visão crítica e analítica do uso do espaço e das implicações deste uso
em cenários temporais mais longos, o que implica na idéia de co-responsabilização
para com as gerações futuras, mesmo levando em conta as possíveis mudanças da
variável tecnológica.
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Ao discutir a questão da entropia, Kammerbauer coloca a seguinte questão:
“El ser humano prácticamente no puede trascender sus limitaciones
físicas, biológicas y ecológicas, y las leyes de la termodinámica y el
aspecto de la co-evolución con la naturaleza son las limitaciones
inherentes. Solamente por un tiempo corto unas pocas generaciones
podrían, tal vez, burlarlas, pero a la larga la entropía las alcanzaría.”
(2001:8).

Um exemplo de limitação reducionista do conceito de entropia e de capacidade de
suporte estaria na evocação simplória do Maltusianismo ou outras contribuições do
gênero, pois, passadas décadas de tais elaborações, percebe-se claramente que
mazelas, como a fome e a miséria, não são frutos da falta de recursos, mas, sim,
das disparidades engendradas na teia de relações econômicas em diferentes
escalas, expondo um imenso contingente populacional a estas fragilidades. Tal
questão é extensamente tratada por inúmeros economistas, filósofos, sociólogos,
entre outros, que mostram, sob diferentes pontos de vista, que a concentração de
renda e exclusão imposta pelo mercado são as causas principais destes problemas.
Os antagonismos do tipo: superdesenvolvimento e subdesenvolvimento, opulência e
miséria são próprios desse modelo que busca implementar uma diferenciação
“desigual e combinada” sobre o espaço geográfico. Tal visão é alicerçada em uma
concepção economicista que relega a segundo plano os demais pilares do pleno
desenvolvimento como apontado por inúmeros cientistas, a saber: o social e o
ambiental.
Em complementação à discussão sobre os fundamentos da sustentabilidade, Rohde
(1998:48-50) aponta que “a possibilidade da construção da sustentabilidade deve
levar em conta os princípios extraídos dos recentes avanços nos paradigmas e
teorias científicas [...]”. Assim, ele define seis (seis) princípios filosófico-científicos
que emergem deste processo, contribuindo para uma melhor aproximação do
conceito de sustentabilidade. Os princípios estão expostos no quadro n 2.3 a seguir.
Quadro n° 2.3 Princípios científicos da sustentabilidade
Princípio
Objeto / característica

Contingência

Possibilidade ontológica do novo contexto filosófico da Teoria
da auto-organização ou ainda “propriedades emergentes” dos
sistemas (fundamentalmente os biológicos). Contraponto a
explicação mecânica e causalista.
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Complexidade

Caracteriza-se por buscar fornecer “razões abertas”. Segundo o
autor, a complexidade traz embutida a necessidade de associar
o objeto ao seu ambiente, ao seu observador. O elemento mais
simples desintegra-se e age nas diferentes escalas.
Contraponto ao reducionismo, racionalismo.

Sistêmica

“Engloba a perspectiva cibernética e a abordagem holística
quanto à totalidade...” relaciona-se com integração.
Contraponto ao reducionismo

Recursividade

Define-se no contexto da auto-organização ou “reorganização
permanente”.

Conjunção

“É o contraponto teórico e prático da disjunção mecânicocausalista anterior, ou seja, a articulação dos campos do
conhecimento”.
Relaciona-se com todos os anteriores e procura articular os

Interdisciplinaridade diferentes saberes. Observa um fenômeno em sua abordagem
complexa.
Fonte: Rohde, 1998, adaptado por Tomasoni, 2008.

Ainda no que tange às bases da discussão sobre a sustentabilidade, Kammerbauer
(2001) ressalta que as dimensões da sustentabilidade devem ser avaliadas segundo
alguns fundamentos inerentes a cada uma delas. Assim, ele apresenta cinco
parâmetros e regras visando aproximar a compreensão da dimensão ecológica no
contexto da sustentabilidade, apresentadas no quadro 2.4.
Quadro n° 2.4. Princípios para reconhecimento do caráter da sustentabilidade.
Regras da sustentabilidade
Características
Baseia-se no princípio de que o todo é maior
O caráter sistêmico e suas
que o somatório das partes. Define a
limitações
O mito do equilíbrio
ecológico estável

Resiliência e
irreversibilidade dos
ecossistemas
Sustentabilidade intrínseca
dos ecossistemas
Concentração e dispersão
global de recursos e
resíduos

complexidade como característica fundamental
dos ecossistemas.
Nos diferentes ambientes não existe
possibilidade de uma manutenção fixa nos
fluxos de energia e matéria, ou seja, há uma
continua e permanente transição de estados,
não permitindo um único padrão.
Propriedade que define a capacidade que um
determinado sistema tem em absorver
mudanças e persistir através de auto-regulação.
Define-se pela capacidade de auto-realização
dos fluxos de energia e matéria na unidade
espacial selecionada.
Relaciona-se ao desequilíbrio provocado pela
concentração de recursos ambientais e geração
de resíduos e contaminantes.

Fonte: KAMMERBAUER, 2001, adaptado por Tomasoni, 2008
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No que tange ao modelo sistêmico e suas características, este baseia-se em uma
teoria estruturalista (A Teoria Geral dos Sistemas) que visa construir um modelo
consistente, onde interagem um conjunto de elementos. Do ponto de vista da
classificação, os modelos se dividem em: descritivos, explicativos e os normativos.
Segundo Bolós (1992) Os sistemas têm alguns princípios norteadores. O primeiro
deles é o caráter multivariável, ou seja, a quantidade de elementos e variáveis é alta
ou extremamente alta, como o caso do “geossistema”. Neste caso, é necessário
eleger quais são as mais importantes, segundo o objeto estudado. Um segundo
princípio diz respeito ao caráter global e o de totalidade que, dada a
multivariabilidade, apresenta conexões escalares diversas, sendo esta idéia definida
pela concepção holística. Outro princípio é o da organização taxonômica por níveis
ou de hierarquia, dependendo diretamente do seu grau de complexidade e um
quarto princípio que é o caráter dinâmico dos sistemas, especialmente os
ambientais, que se definem como abertos, pois, trocam energia e matéria
constantemente com seu entorno. Assim, pode-se dizer que os sistemas são
recortes espaços-temporais que, pela natureza complexa que representam,
precisam ser circunscritos a um dado objeto de pesquisa.
Ao buscar uma maior compreensão sobre a dimensão científica da sustentabilidade,
Kammerbauer agrupa as idéias subjacentes ao debate sobre a sustentabilidade em
três grandes grupos quadro n°2.5. A primeira delas é a Analítica, baseada no
princípio do manejo racional dos recursos com seus respectivos indicadores de
causa-estado-efeito-reação; a segunda é a Sistêmica, baseada na visão holística,
orientada pelo princípio da incerteza intrínseca dos ecossistemas, chegando ao
princípio da precaução 14 no manejo dos recursos, definindo indicadores como a
capacidade de carga do sistema e, por ultimo, a vertente Normativa que busca tratar
de definir objetivos e indicadores em uma situação complexa através de um
processo de aproximações de consenso por parte dos afetados e interessados
(2001:07-08).

14

“As incertezas dos efeitos nefastos da adoção irrestrita da tecnologia sobre os ecossistemas e os ciclos de regulação da
vida no planeta, conduziu o filósofo alemão Hans Jonas (1973) a elaborar o “Princípio da Responsabilidade”, mais tarde
denominado “Princípio da Precaução” em termos ambientais. Esse princípio advoga que, havendo incerteza científica sobre os
possíveis danos que possam ser causados aos sistemas ambientais em decorrência do uso de tecnologias cujos impactos não
forem suficientemente conhecidos, a aplicação das mesmas deve ser evitada por responsabilidade para com os entes e
viventes no planeta, agora e no futuro” (MELO E SOUZA, 2003:80).
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Quadro n° 2.5. Aproximações ao paradigma da sustentabilidade.
Modelos analíticos
Modelos sistêmicos
Modelos normativos
Tradição científica das
ciências naturais, do
positivismo e da economia
neoclássica.
Certeza na capacidade
racional humana de
entender os fenômenos
naturais na sua totalidade.
Situação de risco
Indicadores de causaestado-efeito-resposta.
Exemplos:
·Taxa de
desmatamento/ano
·Quantidade e qualidade
de água numa bacia
·Número de espécies em
extinção
Pratico, apropriado para
sistemas de monitoramento
local, regional e global.
Princípio de manejo
racional dos recursos
naturais e ambientais

Visão holística de uma
ecologia fundamental, da
política e da economia
ecológica.
Aceitação de limites
neurofisiológicos da
percepção humana sobre a
totalidade.
Situação de incerteza
Indicadores sistêmicos de
aspectos fundamentais.
Exemplos:
·Pegada ecológica
·Intensidade de uso de
materiais por
serviço·Índices globais de
impactos ambientais
Pouco pratico, apropriado
para o estudo científico.
Princípio de precaução no
manejo dos recursos
naturais e ambientais

Visão multidimensional
considerando os aspectos
ecológicos, econômicos e
sociais.
Interpretação heurística
das dimensões e definição
de objetivos
Situação de complexidade
Indicadores de causaestado-efeito-resposta e
sistêmicos.
Exemplos:
·Como os modelos
analíticos e sistêmicos
·Índices com ponderação
Prático, apropriado para
os afetados e
interessados.
(“stakeholders”)
Princípio de consenso
buscando uma maior
sustentabilidade em suas
dimensões

Fonte: Kammerbauer (2001)

Segundo o mesmo autor, a revisão da literatura no que tange a compreensão da
sustentabilidade, mostra a existência de experiências pontuais que podem ser
agrupadas nos seguintes aspectos: modelos de regulação de fluxos de energia e
matéria, inovação tecnológica, novos sistemas de manejo e gerência, e mudanças
na estrutura do pensamento e valorização humana. (2001:11)
Quadro n° 2.6. Síntese de características para a sustentabilidade.
Caminhos para
Exemplos e características
sustentabilidade
Modelos de regulação de
fluxos de energia e matéria
Inovações tecnológicas
Novos sistemas de manejo
e gerência
Mudança na estrutura do
pensamento e valoração

Sistemas de produção agrícolas integrados; Sistemas
agroflorestais; Sistemas de produção ecológica e
Uso de energia alternativa; eólica, solar, biomassa, etc.
Bioprospecção; Tecnologia de uso eficiente de energia;
Desmaterialização da economia e Desenvolvimento das
comunicações.
Sistemas de unidades de conservação integrais;
Manejo integrado de bacias e Responsabilidade local
do manejo (desentralização)
Certificação de produtos ecológicos; mplementação
conjunta de fixação de carbono; Impostos ecológicos e
Princípio de suficiência.

Fonte: Kammerbauer (2001), modificado por Tomasoni2008.
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Tendo em vista a breve explanação das dimensões e princípios que cercam a
sustentabilidade, pode-se observar que muitas abordagens, ainda hoje adotadas,
são simplistas e reducionistas quanto ao universo dos fenômenos e processos que
pretendem qualificar ao utilizar o termo sustentável para defini-los. Autores como
Rohde (1998), entre outros, defendem que as premissas da sustentabilidade só se
viabilizam em um contexto de profundas mudanças sociais e econômicas no que
chama de “modelo civilizatório de insustentabilidade”, bem como na radical
transformação dos alicerces do conhecimento disciplinar hoje praticado.
Em uma síntese do conceito de sustentabilidade avalia-se a necessidade de serem
observadas suas dimensões e princípios, conforme descritos anteriormente e
colocados sob um plano institucional, resultando também no esquema a seguir
(figura 2.4):
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Figura n° 2.4 Aproximação ao conceito de sustentabilidade

SISTÊMICA
INTERDISCIPLINARIDADE

ECOLÓGICA
Fonte: Elaborado por Tomasoni 2008.

Então, como uma aproximação ao conceito de sustentabilidade, esta seria seria
caracterizada por processos e fenômenos de espacialidade e temporalidade
circunscrita, mas, interconectada a escalas maiores que podem ser qualificados e
quantificados pela sua acomodação às relações de sinergia físico-quimica-biológica
e social, gerando entropia de baixa assimilação que deve permanecer mais ou
menos constante por determinado período.
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Kammerbauer resume bem o sentido prático a ser tratado para que se atinja a
sustentabilidade:

“Las políticas de desarrollo sostenible deben incrementar las
opciones y oportunidades disponibles para una comunidad o una
sociedad. Las políticas, programas y proyectos de desarrollo tienen
que identificar estrategias para la inclusión de las tres dimensiones
de la sostenibilidad: la ecológica, de mantener la base productiva de
los recursos naturales y el sistema de soporte de la vida; la
económica, en el sentido de mantener un flujo de beneficios para
satisfacer las necesidades humanas; y la social, en el sentido de una
equidad distributiva y respetando los valores culturales y de la
sociedad (2001:11-12).”

Ressalta-se que buscar entender a sustentabilidade como mero mecanismo
gerencial é um equívoco, pois esta implica no conhecimento profundo da dinâmica e
funcionamento dos sistemas de suporte da vida e suas relações. Portanto, entendese a sustentabilidade não como atributo global, mas sim, enquanto aspectos
setoriais e, neste contexto, tem-se dois pólos de urgente resolução: uma
sustentabilidade social e outra ecossistêmica, embora sejam indissociáveis do ponto
de vista operacional.
Sergio Martins definiu o termo da seguinte forma: “Desenvolvimento sustentável é
um conceito social, não organizacional” (MARTINS, 1995:26).
Entendendo a sustentabilidade nestes limites e, como um conceito dinâmico,
percebe-se ainda um tímido esforço em seu dimensionamento e direção, cujo
objetivo primeiro é, sem duvida, a mitigação do passivo ambiental, social e
econômico postos como legado do modelo vigente.
Ao avaliar os diversos condicionantes que restringem o desenvolvimento da
sociedade, ao que Bossel (1999:3) chamou de limites de acessibilidade, demonstrou
que estes se encontram restritos a um conjunto de opções disponíveis, algumas
relativamente abertas a algumas escolhas e outras escolhas mais limitadas ou com
poucas opções ou como ele prefere: com baixa plasticidade (figura n°2.5).
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Figura n° 2.5. Condicionantes ao desenvolvimento sustentável.
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Fonte: Bossel, 1999, adaptado por Tomasoni 2008.

Onde: c1= Limites e leis da natureza; c2= Condicionamentos físico ambientais; c3=
Fluxos de energia e estoques de recursos materiais; c4= Capacidade de carga; c5=
capacidade inventiva, capacidade criativa do homem; c6= Organizações humanas,
cultura e tecnologia; c7= Papel da ética e dos valores; c8= Papel das escalas de
tempo e c9= Espectro de opções.
Entendendo a sustentabilidade como um conceito dinâmico, este apresenta-se
associado a um grande número de condicionantes, pode-se dizer que, dentre eles,
existem alguns aspectos que possuem certa mobilidade ou flexibilidade, mas, a
maioria de seus condicionantes são mais ou menos rígidos ou imprevisíveis. A gama
total de possibilidades futuras (cenários) está reduzida por estes condicionantes,
restringindo o futuro a um certo espectro de possibilidades que Bossel chamou de
“espaço de acessibilidade”. A continuidade do desenvolvimento futuro da sociedade
é então limitada a um espaço de possibilidades, de escolhas subjetivas e decisões
éticas inevitáveis. Estes condicionamentos ou restrições são de três ordens:
1. Condicionantes e limitações estabelecidas pelas leis naturais: onde, nem tudo é
possível. Os elementos que se enquadram aqui, se chamará de condicionantes N
(1,2,3 e 4);
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2. Condicionantes de natureza humana e suas metas: onde, nem tudo é desejável.
Os elementos que se enquadram aqui, se chamarão de condicionantes H (5,6 e 7) e
3. Condicionantes de tempo: onde, a direção e os passos são determinados pela
dinâmica e evolução. Os elementos que se enquadram nesta categoria serão
chamados de condicionantes T (8 e 9).
Definidos estes 9 condicionantes da seguinte maneira:
O condicionante 01 é definido pelo conjunto de limites e leis da natureza. Deve ser
avaliado sob alguns aspectos: a dinamicidade e inconstância destes limites bem
como a sua mutabilidade. A noção melhor empregada neste contexto é o do
equilíbrio dinâmico dada à contingência dos processos que cercam esta evolução.
O condicionante 02 é definido pelo espaço disponível e sua capacidade de absorção
dos impactos humanos, a disponibilidade de recursos renováveis e não-renováveis,
a fertilidade do solo e clima, etc. Classificam-se em limitações de estado e taxas de
limite.
O condicionante 03 define os fluxos de energia especialmente a solar que apresenta
fluxo quase constante e possibilitando a contínua reciclagem através dos grandes
ciclos da matéria e os estoques de materiais existentes. Encontra-se abaixo do
condicionante 01, pelo fato de representar um limite de prudência no manejo destes
estoques.
O condicionante 04 representa a capacidade de carga 15 e apresenta-se no limite
inferior ao anterior, pelo fato da capacidade de carga de um sistema qualquer,
sempre encontrar-se teoricamente abaixo do total de matéria ou energia existente no
sistema, pode representar, também, uma zona de resiliência. Apresenta-se em curva
descendente por dois fatores: primeiro, por que a própria evolução de qualquer
sistema leva a uma entropia natural e, segundo, que a pressão sobre os recursos é

15

Os organismos e os ecossistemas, principalmente os humanos, requerem certas quantias de energia e matéria (fluxos de
energia solar, nutrientes, água, e assim por diante). A taxa de consumo depende do organismo e seu estilo de vida. Em termos
gerais, está limitado pela produtividade fotossintética de uma região, i.e., a quantia de biomassa de planta que pode ser
produzida lá por ano que é determinado pelo recurso (nutriente, água, luz), isto pode ser traduzido como a lei do mínimo ou Lei
de Liebig do fator limitante. Assim, a capacidade de carga é o número de organismos de determinadas espécies que podem
ser mantidos pela região, influenciando diretamente a possibilidade dos demais. Na escala dos ecossistemas esta definição
torna-se mais complexa, pois relaciona um maior número de variáveis e interdependências internas e externas. A aplicação do
conceito à esfera humana requer uma avaliação que extrapola o plano básico do território e passa a ser agregado ao conceito
de fluxos externos na sua mensuração, ganhando assim, uma dimensão mais globalizante, o que dificulta uma aproximação.
Neste contexto podemos aplicar as categorias de Wackernagel e Rees, quando na “pegada ecológica”, trabalham os conceitos
de territórios de uso.
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um fator crescente principalmente do ponto de vista energético e do potencial dos
recursos disponíveis.
O condicionante 05 representa fatores intrínsecos ao desenvolvimento humano,
como a capacidade inventiva, de antecipação, de iniciativa, etc. ele está
representado como tendência crescente devido à natureza exponencial do
conhecimento humano que, em tese, assume limites superiores às possibilidades de
resiliência, seu caráter ilimitado permite também a possibilidade de uma evolução
perceptiva dos condicionantes de natureza diversa, levando a uma boa aproximação
do conceito de sustentabilidade.
O condicionante 06 representa o papel das organizações humanas, culturas,
tecnologia e sua influência na aceitação de necessárias mudanças.
O condicionante 07 define que nem tudo o que aparece como acessível será
tolerado pelos padrões éticos ou valores culturais e normas de uma determinada
sociedade.
O condicionante 08 implica que os processos são dinâmicos e necessitam de tempo.
A construção de infra-estrutura ou introdução de uma nova tecnologia ou limpar a
água, devolver capacidade produtiva aos solos, etc. Entre as várias necessidades
estabelecidas para a sustentabilidade, estas diferentes escalas irão influir. Assim,
restrições severas poderão ter efeito em face à premência destas necessidades e
sua implementação. Segundo Bossel, as taxas de ameaça devem ser suplantadas
pelas taxas de resposta, ou seja, a capacidade de antecipação deve ser estimulada
juntamente com a prudência.
Por fim, o condicionante 09 define o papel da evolução, pois, o DS implica em uma
mudança adaptável que possibilite um espectro mais amplo possível de respostas
para novos desafios. Posturas conservadoras ou inovadoras devem estar
associadas a escolhas de horizontes factíveis.
A resolução da imbricada e anacrônica contabilidade entre sistema econômico e os
chamados “serviços prestados pela natureza” impõe, no reconhecimento de
diferentes racionalidades, uma racionalidade produtiva fundada na eficácia e
eficiência econômica e tecnológica e outra de natureza ambiental que incorpore
estes serviços não como meros valores de troca, mas sim de usufruto, o que se
constitui em um desafio ao tipo de racionalismo econômico hoje praticado. Nesta
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linha, a questão dos recursos hídricos torna-se um dos fundamentos centrais da
problemática ambiental, visto que a água é bem essencial à condição humana e
finito enquanto recurso de qualidade, sendo agora tratado com especial apreço.
À guisa de justificar esta discussão em busca de aproximações conceituais, ressaltase a importância de se chegar a um certo nível de consenso sobre estes, pois,
implicam diretamente em como se dão ações sobre a organização espacial.
Compreender a questão dos recursos hídricos neste contexto da discussão sobre
sustentabilidade, implica entender como a dimensão territorial está impregnada ou
não destes conceitos e, por conseguinte, como estes vão operacionalizar a gestão
sobre o território. Na medida em que se amplia e se constroi aproximações mais
precisas sobre as dimensões da sustentabilidade, aplicando princípios científicos
qualificados, propicia-se a construção de um arcabouço mais sólido para práticas de
uso sustentável do patrimônio ambiental e, no caso especifico deste trabalho, com a
gestão dos recursos hídricos.

2.3. Recursos hídricos: algumas considerações
A água ou de forma mais abrangente os recursos hídricos, constitui elemento central
na temática das chamadas emergências ambientais para o século XXI. O consenso
em relação à importância da temática é facilmente avaliado em documentos de
natureza diversa, especialmente os que desenham cenários e estratégias para o
futuro.
Componente essencial para a vida humana decorrente de seus múltiplos usos, bem
como para a dinâmica de todos os sistemas ambientais, a água, em seus diversos
estados, determina as características zonais e tipologias dos ecossistemas,
entendidos como conjuntos de biótopos e biocenoses em todas as escalas
espaciais. Suas características são também determinantes do potencial humano e
econômico a ser manejado sob as mais diversas condições ambientais de sua
oferta. Isto gera tensões e conflitos diversos em todo o mundo.
De todo o estoque hídrico existente, o que nos interessa diretamente são os
recursos de água doce, embora cada um dos demais tenha importância fundamental
na estabilidade do sistema ambiental global. No que tange à quantidade de água
doce disponível existem diversas estimativas. A adotare-se-á aqui a de Shiklomanov
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(1999) que aponta que o volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4
bilhões de km3, dos quais apenas 2,5%, ou cerca de 35 milhões de km3,
correspondem à água doce. Desta, apenas 200 mil km3 correspondem à parte
aproveitável, aproximadamente 0,006% do total de água doce; ver tabela n°2.1.
Tabela n° 2.1. Distribuição natural da água no mundo.
Quantidade
%
%
(1000 km3)
na
de água
hidrosfera
doce
Oceanos
1.338.000
96,5
- Subsolo
23.400
1,7
- Água doce no subsolo
10.530
0,76
30,1
Umidade do solo
16,5
0,0001
0,05
Glaciares e cumes
gelados
24.064
1,74
68,7
Lagos – água doce
91,0
0,007
0,26
Lagos – água salgada
85,4
0,006
Pântanos
11,5
0,0008
0,03
Rios
2,12
0,0002
0,006
Biomassa
1,12
0,0001
0,003
Vapor d’água
12,9
0,001
0,04
Total
1.386.000
100
Água doce
35.029,2
2,53
100

Renovação
anual (km3)
505.000
16.700
16.500
2.532
10.376
2.294
43.000
600.000

Fonte: Unesco & WWAP, Water for people, water for life, 2003, p. 68 in RIBEIRO, 2004.

No que tange ao ciclo hidrológico, o total da precipitação anual sobre o solo é da
ordem de 119.000 km3, dos quais 72.000 km3 se evaporam, restando cerca de
47.000 km3 de escoamento, dos quais, aproximadamente 4.000 km3 são captados
anualmente. Este escoamento e captação obedecem a grandes variações regionais,
conforme a escala proposta. Aqui entra o conceito de água renovável, amplamente
utilizado pelos organismos internacionais, que é a diferença entre as chuvas e a
evaporação relativas à parte continental da Terra.
Alguns outros conceitos relacionados à água aparecem com freqüência: reserva
primária de água, o total que ocorre em uma unidade geográfica que pode ser
utilizada de acordo com as tecnologias disponíveis, também chamada de reserva de
água utilizável; água consumida, aquela que é transferida a um bem ou ser vivo,
sendo inviável seu reuso; água retirada é a que é coletada do ambiente natural para
uso humano, sendo que parte dela pode ser reutilizada; e água virtual, é necessária
para a produção de uma mercadoria. (World Water Council, 2000:90-91, apud
RIBEIRO, 2004).
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No caso da América do Sul (Gleick, 1994), o total precipitado é da ordem dos 28.400
km3/ano, evaporando 16.200 e escoando cerca de 12.200 km3/ano. Na análise deste
rápido balanço, é necessário refletir sobre os impactos deste escoamento nos
diferentes manejos agrícolas e o imenso potencial erosivo ou de salinização de
terras que este pode acarretar, criando mais pressão sobre a qualidade e
quantidade dos recursos hídricos existentes.
No que tange ao aproveitamento da água para seus diversos fins, abastecimento
humano, agricultura e indústria, somado ao uso para geração de energia, se tem
afetado, de alguma forma, cerca de 60% dos 227 maiores rios do mundo (WHO,
2000). A fragmentação dos caudais, desvios, transposições e uma vasta gama de
intervenções

criaram

efeitos

diversos,

modificando

extensas

áreas

destes

ecossistemas e seus espaços contínuos, havendo vasta bibliografia relatando os
efeitos destas intervenções mundo afora. A estes impactos, ainda segundo a WCD,
soma-se um vasto contingente populacional, algo entre 40 a 80 milhões de pessoas
em diferentes partes do mundo, deslocadas por grandes barragens. Sob este
aspecto, a produção de energia hidroelétrica tem se mostrado duplamente
impactante, primeiro sobre os contingentes populacionais diretamente afetados e
deslocados, gerando problemas muitas vezes incomensuráveis e também sobre os
recursos hídricos, afetando diretamente o potencial biótico nestes ambientes
modificados, com sinergias pouco conhecidas. Os efeitos diretos e indiretos da
produção de energia hidroelétrica sobre o ambiente são subestimados ou ocultados
face ao mito da “energia limpa e renovável” que sustenta ações em diversas
escalas.

2.3.1 Uso e renda: acesso diferencial à água
Ribeiro (2004) avalia um outro aspecto importante no que tange ao consumo de
água e fato já amplamente aceito que é o aumento do consumo associado ao
aumento da renda. Não apenas o consumo direto, como a ampliação do consumo
indireto realizado através do processamento de mercadorias. Expõe uma tabela 2.2
onde mostra o consumo domiciliar e industrial/agrícola desigual da água por alguns
países, associado à sua classificação de renda.

71

Tabela n° 2.2 – Consumo anual per capita de água de países selecionados, segundo
a renda.
% usada
Uso
sobre o total Classificação
Uso
industrial e
Total (m3)
dos
segundo a
País
domiciliar
agrícola
3
recursos
renda
(m )
(m3)
hídricos
Estados
244
1.624
1.868
18,8
Elevada
Unidos
66
344
410
86,0
Elevada
Israel
125
607
732
16,3
Elevada
Japão
125
654
778
23,6
Elevada
França
54
191
245
0,5
Média alta
Brasil
94
948
1.042
2,8
Média alta
Argentina
46
340
386
29,3
Média alta
África do Sul
3
8
11
1
Baixa
Guiné-Bissau
13
42
55
1,3
Baixa
Moçambique
Fonte: Banco Mundial, Relatório sobre o desenvolvimento humano, 1995, pp. 244-245. Organizada
por Wagner Costa Ribeiro. In RIBEIRO, 2004:52. (modificado).

Podem-se observar interessantes disparidades entre os países de renda elevada e
os de baixa renda. A primeira no que tange ao consumo total é assustadora, quando
compara-se os Estados Unidos com Guiné-Bissau, por exemplo. A segunda
associada à pressão exercida sobre a oferta de recursos hídricos existentes quando
se compara o Brasil à Israel. Dados da (UNESCO & WWAP, Water for people, water
for life, 2003) demonstram outro dado interessante sobre consumos finais na
agricultura, indústria e uso domiciliar entre países de renda elevada e renda média e
baixa. No que tange ao uso domiciliar geral, o total consumido entre duas classes é
pouco variante 11 e 8%. Já o uso agrícola e industrial dos países de renda elevada
chega a 30 e 59% da água, respectivamente, e nos países de renda média e baixa
82 e 10% respectivamente, demonstrando claramente a dependência dos países de
renda média e inferior e o caráter agro-exportador destas economias e a sua
extrema dependência no segundo setor.

2.3.2 Água e agricultura
No que tange ao uso na agricultura, a demanda mundial de água chega a 70% do
total utilizado. Este elevado consumo tende a se ampliar, especialmente com o
aumento da irrigação. No relatório Planeta Vivo da WWF (2005:12-13) são
apresentados dados sobre captação de água para agricultura e os campeões de
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extração são o Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão, a diferença entre o
primeiro e o segundo é imensa: o Turcomenistão extrai cerca de 5.000 km3 ano e o
segundo menos da metade do primeiro. Este dado demonstra o elevado uso de
água e dependência econômica do setor agrícola destas economias pobres que
tendem a por ao limite tanto a extração hídrica, seja ela superficial ou subterrânea,
bem como seus recursos de solo, expondo à desertificação e salinização das terras.
O mesmo relatório e confirmado pela FAO (2004), estima que “cerca de 15%–35%
das captações para irrigação não são sustentáveis”, ou seja, uma externalização
crescente dos custos dos produtos primários importados pelas economias ricas.
A FAO (2004) calcula que a irrigação ocupava em 1970 aproximadamente 165
milhões de hectares (ha), passando para cerca de 270 milhões de ha em 2000 e a
extração hídrica subiu de 2.574 para 3.940km3/ano, respectivamente. Do total de
terras irrigadas cerca de 20% já sofrem com salinização, sendo acrescidos
anualmente cerca de 1,5 milhões de ha/ano. O problema da perda de áreas
agricultáveis, face ao descontrole no manejo dos mananciais superficiais ou
freáticos, tem levado a problemas como a salinização que resulta principalmente da
má gestão dos recursos hídricos no balanço água/solo, a erosão hídrica e o
rebaixamento de aqüíferos subterrâneos.
Sobre esta temática, são inúmeros exemplos muito bem documentados em todo o
mundo, onde os problemas associados à má gestão das riquezas hídricas,
especialmente no que tange à irrigação, geraram inúmeros problemas, afetando por
fim os ecossistemas lacustres e fluviais, em diversas áreas.
Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e
Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2004, mostram que entre 1900 e 2000
houve um incremento na ordem dos 765,15% no uso agrícola da água, estando hoje
na casa dos 103Km3/ano. O mais grave dado apresentado não é o uso de grandes
vazões, mas, as perdas acumuladas, calculadas em mais de 30Km3/ano
Um outro aspecto que se tem mostrado crucial no que tange aos recursos hídricos é
o uso cada vez maior de reservas subterrâneas, as quais têm uma dinâmica peculiar
e sua sobreutilização pode trazer graves conseqüências. O Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) estima que mais de dois bilhões de
pessoas dependam diretamente de fontes de armazenamento subterrâneo (UNDP,
2000), extraindo um montante de aproximadamente 700km3. Em muitas regiões o
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bombeamento tem sido muitas vezes superior à recarga dos aqüíferos, levado a um
crescente stress dos lençóis freáticos em todos os continentes. Este fato serve
portanto, de motivo de alerta, não somente pela sua diminuição como pela sua
qualidade que vem deteriorando a passos largos, conforme expõe Payal Sampat
(EDM, 2001) em um excelente trabalho sobre o tema, onde são analisados em
detalhe estes aspectos, em todas as partes do mundo. Destaca-se também, a
análise feita por Ribeiro (2004) que afirma existir uma falsa idéia de boa oferta
hídrica para populações em zonas rurais, uma vez que estas se encontram mais
vulneráveis à contaminação de suas fontes, principalmente as subterrâneas.
Na escala deste trabalho, estudos iniciais sobre as condições hidrogeológicas da
região, apontam a grande importância do aqüífero Urucuia, mas, alertam sob a
possível sobrecarga deste aqüífero e as presumíveis modificações no âmbito do
ciclo hidrológico em curso no Oeste Baiano e, como estas, poderão afetar a região,
questões estas que serão aprofundadas a posteriori.

2.3.3. Água e o desafio urbano
Alguns autores nesta temática insistem haver relação direta entre o aumento da
população e oferta de água. Em 1950 o consumo da Terra era de 1.200Km3, tendo
uma população perto da casa dos 3 bilhões de habitantes; já em 2000, segundo a
UNESCO & WWAP (2003:13) a população dobrou e o consumo quadruplicou algo
em torno dos 5.200Km3, mostrando que a relação se concentra no padrão de
consumo e produção mais do que uma simples relação malthusiana.
Resguardadas as peculiaridades e os problemas que residem no enquadramento e
definição do que seja rural ou urbano, a concentração de seres humanos em
cidades é um fato incontestável. A acelerada urbanização como fenômeno global é
um dos principais problemas a serem enfrentados por quase todos os países. (ver
tabela n° 2.3).
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Tabela n°2.3 Percentual de população urbana entre 1975 e 2025.
ANO % Global % América Latina
% Brasil
1975

38

61

61

2002

> 50

76

81

2025

>60

85

89

Fonte: Agenda 21 (cidades sustentáveis)

Mesmo escondendo algumas discrepâncias regionais, observa-se a diferença das
taxas de crescimento anual para o mundo, América Latina e Brasil. Contrastando
com os 37,73% da população mundial que, em 1975, habitavam em assentamentos
humanos urbanos, em torno do ano de 2005, com o salto estatístico da urbanização,
esse percentual ultrapassará os 50% e, em 2025, este será 61,07% dos cerca de
seis bilhões de habitantes do globo. Na América Latina, o percentual já era elevado
em 1975, salta para 76,51% no ano 2002 e atingirá, segundo estas projeções
84,67% em 2025. No Brasil, de 61,15% em 1975 saltará nesta previsão para 88,94%
em 2025.
Embora a urbanização ocorra em todas as regiões do mundo, a África e a Ásia ainda
detêm maiores percentuais de população rural e, ao que parece, deverão ser mais
afetadas pela urbanização, diferentemente da América Latina e do Brasil, já bastante
urbanizados, mas, já enfrentando enormes desafios no âmbito da infra-estrutura
sanitária. Estes sofrerão mais com os impactos da crescente e descontrolada
urbanização, pois, a velocidade da oferta de serviços é muito inferior à demanda. A
mesma concentração de problemas urbanos, em regiões ainda subdesenvolvidas,
ocorrerá com o surgimento de novas metrópoles aqui definidas como cidades e
conurbações com mais de 10 milhões de habitantes. Hoje, as grandes metrópoles
encontram-se concentradas nos países subdesenvolvidos e, em 1990, das 30
maiores metrópoles, 20 já estavam em países como a Índia, China, Paquistão,
Brasil, México, etc. Esta tendência elevou-se brutalmente e, em proporções maiores,
os problemas de infra-estrutura reduzem dramaticamente as condições de vida em
grandes metrópoles como Bombaim, Delhi, Pequim, Tianjin, Calcutá, Karachi, São
Paulo, etc.
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As maiores taxas de crescimento urbano são estimadas para cidades africanas
(3,81% a.a. entre 2000-2025). Para o Brasil, no mesmo período, estima-se um
crescimento urbano de 1,47% a.a, bem menor do que no passado.
Neste quadro, os desafios à gestão urbana serão imensos, especialmente na área
de infra-estrutura e saneamento ambiental. No que tange à gestão dos recursos
hídricos, esta “crise urbana” revela-se como uma imensa fonte de problemas cuja
ineficácia social e ambiental tem sido aspecto marcante. A celeridade do processo
urbano pressiona sobremaneira os recursos hídricos e impõe umo modelo de gestão
bastante diferenciado do adotado.
No caso brasileiro, 67% da população total e 88% da população urbana do país são
atendidos por serviços de abastecimento de água, obviamente com grandes
discrepâncias regionais. Ainda, segundo a Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária-(ABES), somente 31% da população brasileira são atendidos com rede de
esgoto sanitário, sendo que apenas 8% desse esgoto produzido têm tratamento
adequado.
O problema da inexistência ou do inadequado tratamento do esgoto, somado ao
quadro alarmante da disposição de resíduos sólidos, exerce uma enorme pressão
sobre as frágeis drenagens e reservatórios urbanos e periurbanos, justificando um
alerta geral em relação à escassez qualitativa e quantitativa de água. Alertas destes
sinais têm disparado constantemente há décadas, com claros sinais de colapso
próximo. Os custos da contaminação são cada vez mais externalizados e a ABES
estima que, para cada 1.000 metros cúbicos de água tratada, gaste-se entre R$ 2,00
para o tratamento de água de baixíssima contaminação e de R$ 8,00 para igual
quantidade de água bastante contaminada. Revela-se, assim, um grave quadro que
expõe as fragilidades do saneamento ambiental, no país, e que precisa ser
urgentemente atacado, sob pena de ampliação exponencial dos problemas hoje
detectados.
Relacionando-se as tendências sobre aquecimento global e a urbanização, um
estudo da agenda XXI 16 revela que das 19 mega-cidades mundiais (com mais de 10
milhões de habitantes), 13 estarão localizadas em áreas costeiras. Então, os efeitos
projetados do aquecimento global, como eventos climáticos mais extremos e a

16

Agenda 21 Brasileira: Cidades sustentáveis.
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elevação do nível do mar, etc, simplesmente multiplicarão as perdas potenciais e
uma longa série de problemas, entre eles as enchentes urbanas e suas
conseqüências. Segundo o documento, uma em cada três pessoas, cerca de 2
bilhões, vive hoje a 100 quilômetros do litoral, o que implica em um novo conjunto de
preocupações a serem projetadas.
Entre elas, os custos de contaminação de aqüíferos de vastas áreas da zona
costeira, pelo avanço da cunha salina, por exemplo. Implicando em ampliação e
interiorização de redes de captação cada vez mais longas e vulneráveis.
Tais problemas ampliam os cenários de escassez eminente provocados por
impactos de natureza diversa e uma incompatibilidade crescente entre usos e
potencialidades dos recursos hídricos, em várias regiões do mundo. Tal
possibilidade tem demandado novas formas de intervenção que exigem um
planejamento e manejo integrado do recurso água. Para isso é necessário:
“Reconhecer o caráter multissetorial dos recursos hídricos no
contexto do desenvolvimento socioeconômico, bem como os
interesses múltiplos na utilização desses recursos para o
abastecimento de água potável e saneamento, agricultura, indústria,
desenvolvimento urbano, geração de energia hidroelétrica,
pesqueiros de águas interiores, transporte, recreação, manejo de
terras baixas e planícies e outras atividades” (AGENDA 21,
1992:156).

2.3.4. A Agenda 21 e a questão da água.
A ONU, por meio da Agenda XXI, propõe como em seu capitulo 18 um conjunto de
proposições e ações para gestão dos recursos hídricos que tem como
“objetivo geral assegurar que se mantenha uma oferta adequada de
água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo
tempo em que se preservem as funções hidrológicas, biológicas e
químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos
limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de
moléstias relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras,
inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias
para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegêlos da poluição” (AGENDA 21, 1992:155).

Como programas a serem desenvolvidos pelos países membros, o documento
expõe as seguintes áreas a serem desenvolvidas para o setor de água doce:
a) Desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos;
b) Avaliação dos recursos hídricos;
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c) Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas
aquáticos;
d) Abastecimento de água potável e saneamento;
e) Água e desenvolvimento urbano sustentável;
f) Água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural
sustentável;
g) Impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos.
No que tange às áreas de programas, tem-se especial interesse sobre o
desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos, Avaliação dos recursos
hídricos e Impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos.
Considera-se importante que sejam buscadas formas efetivas de reconhecimento da
importância dos recursos hídricos no processo econômico e o bem estar social;
estes recursos muitas vezes são vistos como mera externalidade econômica.
É reconhecido que enormes demandas de água têm crescido exponencialmente,
sendo a agricultura irrigada responsável direta por cerca de 75%, a indústria com
aproximadamente 20% e algo muito variante, próximo a 6% para o abastecimento
humano. Aqui é importante ressaltar que este rápido aumento tem a ver com
padrões de uso e consumo e não diretamente ligados ao crescimento populacional,
como alguns pensam.
O documento ressalta que a fragmentação de responsabilidades entre órgãos
setoriais tem sido muito danosa à gestão adequada destes recursos. Segundo o
documento:
“o manejo integrado dos recursos hídricos baseia-se na percepção
da água como parte integrante do ecossistema, um recurso natural e
bem econômico e social cuja quantidade e qualidade determinam a
natureza de sua utilização. Com esse objetivo, os recursos hídricos
devem ser protegidos, levando-se em conta o funcionamento dos
ecossistemas aquáticos e a perenidade do recurso, a fim de
satisfazer e conciliar as necessidades de água nas atividades
humanas. Ao desenvolver e usar os recursos hídricos deve-se dar
prioridade à satisfação das necessidades básicas e à proteção dos
ecossistemas. No entanto, uma vez satisfeitas essas necessidades,
os usuários da água devem pagar tarifas adequadas.” (AGENDA 21,
1992:156).

Outro aspecto relevante é que o manejo integrado dos recursos hídricos e sua
integração com os processos de uso do território devem ser realizados em uma
unidade ambiental compatível, qual seja: a bacia hidrográfica ou sub-bacia de
captação. Para que isto seja feito de forma adequada, o documento destaca que:
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deve-se promover uma abordagem dinâmica, interativa e multissetorial do manejo
dos recursos hídricos, incluindo a identificação e proteção de fontes potenciais de
abastecimento

de

água

doce

que

abarquem

considerações

tecnológicas,

socioeconômicas, ambientais e sanitárias; os planos de utilização, proteção,
conservação e manejo sustentável e racional de recursos hídricos devem ser
baseados nas necessidades e prioridades da comunidade e que esta tenha ampla
participação no processo decisório e que estas decisões estejam em respeito às
políticas nacionais e que estas propiciem meios adequados (legais, institucionais e
financeiros) para desenvolver tais políticas.
Entre os muitos aspectos que são destacados como ferramentas neste processo,
pode-se definir que o desenvolvimento de bancos de dados interativos (baseados
em sistemas de informação geográfica), modelos de previsão, modelos de
planejamento e métodos de manejo e planejamento hídrico, incluindo métodos de
avaliação do impacto ambiental e indicadores ambientais devem ser desenvolvidos.
Isto tudo requer um grande aprofundamento na pesquisa e no reconhecimento dos
aspectos quantitativos e qualitativos dos sistemas aquáticos, entendendo seu
funcionamento de forma holística. Informações precisas e confiáveis são
necessárias para que a avaliação dos recursos hídricos e, conseqüentemente, sua
proteção, visando a manutenção, qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos,
seja prudentemente orientada. Embora o viés tecnicista apareça aqui, não há como
assegurar o uso adequado deste recurso, sem o domínio de informação de
qualidade. Ainda no que tange ao tópico informação e conhecimento, faz-se
necessário buscar entender como os cenários imprecisos provocados por mudanças
climáticas podem afetar tais recursos. As incertezas que pairam sobre o tema são
imensas e requerem investigação em larga escala, mas, isto ainda está longe de
acontecer devido à precariedade de investimento financeiro e humano, para a
pesquisa no âmbito das incertezas do sistema global, o que ficará por conta do
desenvolvimento de modelos estatísticos e pesquisas pontuais cujo grau de
generalização as torna pouco confiáveis.
Mesmo reconhecendo a água como um bem social, os tópicos presentes na agenda
21 são ainda genéricos, estimulam a cobrança do uso desta. Neste contexto
entende-se que: a água é um bem humanitário essencial, seu uso pode e deve ser
regulado mediante o interesse público e com finalidade pública, o que não significa
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que não se devam cobrar tarifas pela sua utilização, seja ela em que setor for,
doméstico, urbano, industrial ou agrícola, entretanto a primazia da cobrança deveria
incidir sobre usuários econômicos deste bem e não usuários ‘sociais’ cujo campo de
discussão encontra-se aberto nos atuais modelos de gestão.

2.3.5. Um Cenário complexo:
A parca quantidade relativa disponível e a contínua pressão das crescentes
demandas agrícolas, especialmente com irrigação, a produção industrial e o
consumo humano, têm afetado, sobremaneira, o estoque hídrico. A escassez é um
fato em diversas regiões do mundo, segundo a FAO (2004), o estresse hídrico já
afeta cerca de um terço da população mundial. Embora haja muitas estimativas
postas, a CSD (1997) calcula que, entre 2015 e 2020, dois terços da população
estará vivendo em países com estresse hídrico, embora os dados que exemplificam
a problemática possam ser diferentes em alguns aspectos. O quadro geral destas
fontes é relativamente alarmante.
Muitos são os trabalhos relevantes ligados à temática da água e impactos, entre eles
a publicação anual, intitulada Estado do Mundo do Worldwatch Institute, traz
importante análise neste âmbito. No relatório de 2000, Sandra Postel em seu artigo
“Replanejando a agricultura irrigada”, expõe a questão dos déficits hídricos, dos
conflitos internacionais, das alternativas e questões de ordem político-institucional
sobre o tema. Payal Sampat (2001) faz um rica análise sobre a questão das águas
subterrâneas e tece um quadro bastante complexo sobre a questão da
contaminação hídrica e problemas da superexploração destas fontes em seu artigo,
“Expondo a poluição freática”, e traça um cenário pouco alentador no que chama de
“trilha de uma crise oculta”, um sugestivo tema, dado a pouca importância
equivocadamente atribuída à água subterrânea, e que, no entanto, sofre grande
impacto das atividades humanas.
Ainda como elemento potencializador de alterações neste quadro, deve-se
considerar os impactos diretos e indiretos da mudança climática e da poluição sobre
a oferta de água. No que tange à mudança climática, pode-se considerar o efeito de
variações positivas do nível do mar, reposicionando as cunhas salinas e
contaminando aqüíferos da zona costeira e no âmbito da poluição ou alterações do
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ciclo hidrológico com efeitos regionais, por exemplo, bem como as variadas formas
de poluição hídrica (industrial, agrícola e urbana), seja por resíduos sólidos ou
efluentes líquidos, poluição atmosférica e chuvas ácidas e seus efeitos sinergéticos.
O parco estoque de água doce e sua desigual distribuição impõem limitações e
dificuldades a serem transpostas em quase todas as regiões do planeta. Mesmo
países que possuem relativo estoque deste bem enfrentam problemas de
distribuição e de qualidade dos seus mananciais.
Em relação à qualidade dos recursos hídricos, observa-se que, a cada ano, as
doenças provocadas por veiculação hídrica aumentam exponencialmente e estimase que causem aproximadamente 3 milhões de mortes no mundo por ano (ONU,
2005). Das várias doenças associadas à água de baixa qualidade, anualmente
ocorrem cerca de quatro bilhões de casos de diarréia com cerca de 2,2 milhões de
mortes, os vermes intestinais infectam cerca de 10% da população do mundo em
desenvolvimento e aproximadamente seis milhões de pessoas ficam cegas com
seqüelas do tracoma e 200 milhões de pessoas são afetadas com esquistossomose
(CSD, 1997; WHO e UNICEF, 2000). Um estudo da Organização Mundial da Saúde
(WHO/OMS) mostra que cada dólar investido em saneamento economizaria US$4
dólares em leitos hospitalares necessários ao atendimento de doenças relacionadas
à qualidade da água (SINTAE, 2001). Embora seja um dado de caráter genérico,
pois, inúmeros fatores podem intervir para sua determinação, ele serve como
importante alerta quanto à necessidade do investimento preventivo, uma vez que, a
remediação dos passivos socioambientais é muito mais onerosa e complexa.
Outro aspecto a ser considerado refere-se ao tipo de uso que se faz da água,
levando a uma crise mundial que exige ações eficientes a curto, médio e longo
prazo. Conforme salientado pelo IUCN, UNEP e WWF (1991), estima-se que o
consumo de água tenha aumentado mais de 35 vezes nos últimos três séculos.
Em meio a estas projeções de fontes científicas, diversas declarações e estudos têm
sido realizados no sentido de atribuir à água o mote de grandes conflitos neste
século. Autores como Sabatini (1997), Ribeiro (2004), Swain (1998), Gleick (1994),
entre outros, apontam para este enfoque mostrando que, mesmo escondida em
outras reivindicações, a posse e controle da água está por trás de muitos conflitos.
Ao adentrar na categoria de bem raro para alguns e estratégico para outros, sua
disputa tende a acirrar novos cenários, no século XXI.
81

Ribeiro faz um largo levantamento, indicando a natureza destes conflitos e conclui
mostrando que “Lamentavelmente, parte dos países que desperdiçam água são
potências militares” (2004:188). Embora a estratégia da força tenha sido usada em
alguns casos, ela apresenta inconvenientes sérios, também tratados pelo autor que
assim como outros, mostra que pressões econômicas e políticas têm mais eficiência
no controle dos recursos hídricos. O largo mapeamento de tais conflitos deve ser
levado em conta como um apelo à racionalidade humanitária em relação ao futuro
destas disputas.
Possas (1998), enfatiza o problema humanitário da questão ao afirmar que 250
milhões de pessoas distribuídas em 26 países já enfrentam a escassez crônica da
água e que, em 30 anos, este número deverá saltar para três bilhões em 52 países.
Já o World Water Council, (2000), mostra que um terço da população mundial vive
em países que sofrem de estresse hídrico entre moderado e alto e que cerca de 80
países que abrigam cerca de 40% da população mundial, já sofriam de grave
escassez de água em meados da década de 1990. O mesmo documento projeta
para 2020, que o uso da água aumentará em 40% e que será necessário um
adicional de 17% de água para a produção de alimentos, a fim de satisfazer as
múltiplas necessidades e desejos da população em crescimento.
No contexto da avaliação dos recursos hídricos, aparecem inúmeros dados e
conceitos para tratar o tema; os dois principais são escassez e estresse hídrico. A
escassez pode ser física quando a relação entre estoque hídrico, água renovável e
população apresenta-se desfavorável, ou seja, estoques limitados ou insuficientes.
Ela pode ser econômica quando ocorre uma limitação no processo de distribuição
dos estoques hídricos. Embora haja muitos critérios de definição destes conceitos, a
ONU considera estresse hídrico a partir da relação entre água utilizada sobre as
reservas renováveis, pois, a capacidade de renovação é mais importante que os
estoques em si. É considerado como em estresse hídrico os países que apresentam
um índice inferior a 1.700m3 per capita ao ano (Unesco & WWAP, 2003:10). Ao
serem avaliadas as chamadas “necessidades mínimas” que levariam a definição dos
valores per capita diários, encontram-se variações diversas entre 40 até 100
litros/dia/habitante. Outros autores mostram que, se forem agregados os gastos do
processo produtivo, agrícola e industrial, este consumo se elevaria à ordem dos
2.000 litros/dia/habitante, isto se não forem somados os montantes na produção de
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energia, o que elevaria mais ainda o consumo e, por fim, um equacionamento dos
diferentes padrões culturais e econômicos que dificulta enormemente esta avaliação.
Diante deste cenário complexo,
“surgem uma série de tentativas de discussão dos recursos hídricos
em escala internacional, procurando construir um subsistema da
ordem ambiental internacional que trate diretamente da água. Esse
processo, iniciado há mais de 30 anos, ainda não permitiu a
elaboração de uma regulamentação internacional para o acesso aos
recursos hídricos, indicando as dificuldades que o tema apresenta.
Combinar escassez e práticas que envolvem o desperdício em um
mesmo documento exigirá muitos esforços acadêmicos e políticos.
Talvez, somente com uma nova ética isso seja possível de ser
consolidado (RIBEIRO, 2004:127)”.

O cenário do Brasil
O professor Aldo Rebouças (1999) afirma que a crise mundial de água é proveniente
do modelo de utilização aplicado e que a relativa abundância de água não desperta
um interesse mais prático na aplicação de um modelo de gestão sustentável, o que,
segundo ele, implica em uma mentalidade “extremamente irresponsável” [sic].
Na tabela n° 2.4 são apresentados alguns dados sobre disponibilidade hídrica e
demanda de algumas bacias brasileiras.
Tabela n° 2.4 – Disponibilidade hídrica e demanda para algumas bacias brasileiras.
#
#
#
Bacia
Área
Q total
Di
D
D/Di
total
Disponibilidade
Demanda
(m3/s)
%*
3
*
hídrica
Km
(2005)
2
(Mil Km )
Km3*
Amazônica

3.900.000

133.380

4332,1

6,56

0,15

Paraná/Paraguai

1.245.000

12.290

387,58

8,87

4,11

Atlântico
Norte/Nordeste

1.029.000

9.050

98,71

5156

5,22

Tocantins1/Araguaia2

757.0001+2

11.8001+2

372,11

2,0721

0,561

São Francisco

634.000

2.850

89,88

16,008

17,81

Atlântico Leste

545.000

4.350

137,2

4.482

3,27

Fonte: SIH, ANEL, 1999. Adaptado de Lima & Silva e

#

FGV, 1998.

Muito embora a relação entre demanda e disponibilidade hídrica seja muito inferior a
100% para valores médios, segundo Tucci (2001), isso não significa que não
existam déficits. A relação estabelecida na tabela não identifica o conjunto de
conflitos de diversas naturezas envolvendo recursos hídricos, bem como aspectos
da

qualidade

dos

mananciais,

alguns

fortemente

afetados

por

poluição,
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especialmente nas regiões metropolitanas e zonas de sazonalidade climática
acentuada.
Nos cenários projetados para 2015, a situação tende a ser grave, como é o caso da
bacia do São Francisco cuja disponibilidade média comprometida será da ordem de
26%, somados os conflitos de interesses na gestão, principalmente entre os maiores
usuários, ampliando os problemas de aproveitamento setorial não integrado e
restrições de uso dos recursos hídricos, em alguns trechos. Além disso, também são
detectados conflitos entre demandas para usos consultivos e qualidade inadequada
das águas.
Apesar do grande potencial dos recursos hídricos brasileiros, não significa que haja
relação direta com bem estar para o povo. No estado da Bahia, por exemplo, o
desperdício de água tratada é de, aproximadamente, 50% (ABES, 2001). Este
montante daria para abastecer satisfatoriamente 6 milhões dos seus 13 milhões de
habitantes. Apenas 58% da população têm abastecimento regular de água e cerca
de 9% têm coleta de esgoto (IBGE, 2002).
No Brasil essa falsa noção de que se possui água em abundância, mascara a
existência de regiões com baixos valores de produção hídrica de superfície como a
região Nordeste do país e o fato de ocorrerem períodos de prolongada escassez em
regiões mais úmidas. Mesmo assim, concorda-se com Damázio, Malta & Magalhães
(2000) quando comentam que o Brasil se encontra em situação privilegiada em
termos de recursos hídricos. Estes autores ainda comentam que o aproveitamento
com vistas ao desenvolvimento econômico e social enfrenta, além da escassez de
recursos financeiros, um problema de origem que é o chamado uso múltiplo da
água.
Mas, esta situação de relativo privilégio, em termos de oferta hídrica, também é
preocupante, pois, em um cenário de escassez futura, estas “ricas” zonas de água
doce tornam-se reservas estratégicas, podendo redesenhar, como afirma Ribeiro
(2004), uma nova geografia política dos recursos naturais.
Neste contexto, os cerrados apresentam-se como território de grande importância,
não só pelo seu potencial de incorporação ao agronegócio gerador de commodites,
como também área estratégica para manutenção do equilíbrio ambiental como um
todo.
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III CAPÍTULO

QUESTÕES TEÓRICO METODOLOGICAS DA PESQUISA

3.1 A Bacia Hidrográfica como unidade de abordagem
Uma bacia hidrográfica é muito mais do que um mero conceito morfológico, ela é
produto de uma simbiose histórica: um conjunto complexo de transformações em
múltiplas escalas.
Para a ampla maioria dos estudiosos, uma bacia hidrográfica é uma unidade
espacial que permite visualizar quase todos os fenômenos responsáveis por sua
dinâmica. É o testemunho de todo um processo geomorfológico em que relevo, solo,
topografia, clima, vegetação e intemperismo interagem levando sua modelagem. Na
bacia, também, estão guardados os processos históricos de ocupação com
testemunhos pretéritos da intervenção humana e, ainda, pode-se depreender formas
integradas de ação presente e futura projetando cidades, áreas agrícolas, de
preservação, de industrialização, e outras.
O reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade espacial não é recente. A
partir das noções impressas na Teoria Geral dos Sistemas a geografia física buscou
uma unidade espacial representativa da dinâmica ambiental, enxergando na bacia

tal unidade. Hoje a bacia hidrográfica é amplamente utilizada por vários
profissionais, pois, é possível “distinguir-se o estado dos elementos que compõem o
sistema hidrológico [...] e os processos a ele relacionados [...], somos capazes de
avaliar o equilíbrio do sistema ou ainda a qualidade ambiental nela existente”
(BOTELHO & SILVA, 2004:153).
No âmbito do planejamento e gestão ambiental, a bacia hidrográfica é reconhecida
como a melhor unidade para o manejo dos recursos naturais. Fisicamente pode-se
defini-la como uma unidade morfológica bem delimitada e identificada pelos seus
divisores de água e a rede de drenagem a ela ligada.
Christofoletti a define como "área drenada por um determinado rio ou por um
sistema fluvial" (1980:102), que recebe suprimento contínuo de energia através do
clima reinante e que, sistematicamente, perde energia através da água e dos
sedimentos que a deixam. Geomorfologicamente, Christofoletti (1980) a define como
um sistema aberto, onde se pode inferir através das características de seu deflúvio o
“estado de saúde” da mesma. Um sistema aberto processa continuamente energia e
matéria, visando um ponto de equilíbrio ou estabilidade relativa, diante da continua
entropia que atua sobre qualquer ponto do sistema.
Outro conceito interessante sobre bacia hidrográfica vem de Odum que afirmou que
"o conceito de bacia hidrográfica ajuda a colocar em perspectiva
muitos dos nossos problemas e conflitos. Por exemplo, as causas e
as soluções da poluição da água não serão controladas olhando-se
apenas para dentro da água; geralmente é o gerenciamento incorreto
da bacia hidrográfica que destrói nossos recursos aquáticos. A bacia
de drenagem inteira deve ser considerada a unidade de
gerenciamento” (ODUM, 1975:39/40).

Santos (2004:40) a define como “um sistema natural bem delimitado no espaço,
composto por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso
d´água e seus afluentes, onde as interações, pelo menos físicas, são integradas e,
assim, facilmente interpretadas”, ou seja, possui um limite geográfico nítido. A
mesma autora mostra que esta unidade geográfica é reconhecida em um “ato legal,
a resolução 001/86 do CONAMA, que, no artigo 5° item III, declara: [...] definir os
limites da área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos [...]
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”
(SANTOS, 2004:41).
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Em todos os casos, quanto maior for à bacia hidrográfica, maior será o número de
unidades cujo entrelaçamento torna-se cada vez mais complexo. Apesar do amplo
reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, esta pode
englobar diversas unidades territoriais e, em áreas mais urbanizadas, seu uso tornase mais complexo. Impasses de ordem técnica como os relacionados à produção de
dados em bases político-administrativas não condizem com os divisores naturais, o
que dificulta a realização de diagnósticos integrados e gestão. Mesmo sendo
constatadas estas dificuldades, a bacia hidrográfica constitui uma espécie de
espelho, onde o insucesso no seu gerenciamento é facilmente percebido através da
degradação do solo, perda de produtividade, assoreamento, redução de ‘vazão,
enchentes, baixa qualidade da água, retirada da cobertura vegetal dos mananciais,
entre outros processos que deterioram sua qualidade.
Do ponto de vista operacional, o planejamento em bacias hidrográficas envolve
diversas fases que podem ser inicialmente divididas em três: diagnose, prognose e
ação. Estas necessitam ser desenvolvidas de forma permanente, admitindo a
retroalimentação contínua, especialmente no âmbito das ações. A elaboração de
diagnósticos pode seguir um grande conjunto de metodologias. Uma das
experiências exitosas foi a elaborada por Pedro Hidalgo do Centro Interamericano
de Desenvolvimento de Águas e Terras (CIDIAT) com sede na Venezuela. O início
de sua aplicação data dos anos 80 do século XX, em projetos piloto na Região Sul
do Brasil, sendo o Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, uma dessas experiências.
Baseia-se numa metodologia interdisciplinar composta de sete diagnósticos, a saber:
a) Diagnóstico Sócio-Econômico (DSE) que fornecerá os fatores de degradação e
poluição ambiental provocados pela sociedade. Abrange os produtores, através de
amostragem

-

questionários

e

entrevistas,

tabulações,

análise

crítica,

recomendações e conclusões e, também, as sedes municipais da bacia; b)
Diagnóstico Recurso Solo (DS) que classifica e interpreta o uso, bem como os
conflitos de uso, fornecendo as categorias de classificação: sobre-uso (áreas que
ultrapassam sua capacidade com riscos de degradação) e sub-uso (áreas com uso
abaixo de sua capacidade produtiva). Gera um levantamento da capacidade de uso
do solo e um do uso atual, determinando os conflitos de uso; c) Diagnóstico do
Recurso Água (DA) que tem como objetivos avaliar quantitativamente as
disponibilidades, demandas atual e futura para os diferentes usos. A partir de dados
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hidroclimáticos e sedimentológicos, verifica a disponibilidade superficial e, a partir
das

informações

hidrogeológicas,

a

disponibilidade

subterrânea.

Fornece

informações referentes a demandas (urbana, industrial, rural, irrigação), enchentes e
infra-estrutura hidráulica; d) Diagnóstico do Recurso Vegetação (DV), fornecendo um
banco de dados - inventários/diagnósticos da vegetação: espécies predominantes do
uso social (alimentação, medicamentos, construção civil, etc.); espécies econômicas
(matéria-prima

para

uso

industrial);

espécies

energéticas;

espécies

conservacionistas e espécies ecológicas (pré-requisitos para a sobrevivência de
outras espécies); e) Diagnóstico do Recurso Fauna (DF), visa inventariar a fauna da
bacia; f) Diagnóstico da Contaminação Ambiental (DCA), que identificará as
situações críticas de: poluição hídrica (natural, agropastoril, urbana, industrial),
poluição atmosférica, poluição sonora e por resíduos sólidos (manejo de lixo, manejo
de lixo tóxico e manejo do lixo rural) e g) Diagnóstico Físico-Conservacionista (DFC),
ele é o passo inicial e final que sintetiza os demais, estabelecendo os diferentes
pesos e prioridades. O DFC é composto pela análise de um conjunto de parâmetros
provenientes de avaliações bioclimáticas e morfopedológicas, como: erosividade da
chuva, susceptibilidade à erosão, qualidade da cobertura vegetal, entre outros.
Obviamente, com o avanço técnico-informacional a quantidade de informação
possível

de

ser

armazenada,

produzida

e

correlacionada

aumentou

significativamente. Mas, isso não quer dizer muito, se não forem estabelecidos
marcos lógicos de intervenção e conhecimento interdisciplinar, pois, a compreensão
da dinâmica de uma bacia hidrográfica passa pelo olhar e métodos de várias
ciências.
No centro do discurso sobre os recursos hídricos está uma possibilidade de
integração entre as dimensões biogeofísicas e humanas que formam as
componentes que estruturam a bacia hidrográfica. Há uma busca de equalizar o
desenvolvimento econômico sem desfuncionalizar os componentes ecossistêmicos.
Tais decisões implicam numa busca de certa unanimidade sobre os destinos
traçados na gestão territorial, pois, neste “palco”, conflitos de diversas naturezas
estão estabelecidos, especialmente os de ordem econômica. No dizer de Pujolar
(2004) antagonizamos ainda entre discursos ecocêntricos e antropocêntricos sobre o
rio, mas ele, no entanto, continua a fluir e transformar-se, transformando tudo à sua
volta. Na figura n° 3.1, o autor esquematiza as diferentes abordagens do que chama
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de “discursos sobre o rio”, agrupando disciplinas que buscam subsidiar as diferentes
abordagens, uma de caráter antropocêntrico, baseada no que ele chama de doutrina
do excepcionalismo humano e outra de caráter ecocêntrico, pautada nos princípios
da ecologia profunda.
Figura n° 3.1. Disciplinas que configuram os discursos científicos segundo Pujolar.
Hidráulica – Química – Matemática – Microbiologia - Engenharia
Disciplinas fisiotécnicas

Hidrologia – Geomorfologia – Botânica - Ecologia

Demografia – Economia – Politica
Disciplinas humanosociais

Psicologia – História – Filosofia

Discurso Antropocêntrico

Discurso Ecocêntrico

Disciplinas de regulação da água

Disciplinas de ecologia fluvial

Previsão e controle da
quantidade e qualidade da água

Proteção e conservação dos
valores intrínsecos dos rios

Fonte: Pujolar, 2004:39.

Embora nesta abordagem de Pujolar possam ser detectadas lacunas quanto aos
campos disciplinares, é importante atentar-se para a integração de diferentes
matrizes disciplinares na abordagem de um tema que se propõe complexo desde
sua fundação.

3.2 Gestão de bacias hidrográficas (GBH)
Percebe-se, então, que a bacia hidrográfica como unidade de intervenção, num
sistema a ser gerenciado apresenta algumas vantagens e desvantagens. Lanna
(1995) comenta que uma vantagem é o fato de a rede de drenagem se apresentar
como um dos caminhos preferenciais de boa parte das relações de causa-efeito que
envolve o meio hídrico. Porém, como desvantagem, tem-se que quase todos os
limites municipais não coincidem com os divisores das bacias e, assim, na hora de
se resolver problemas, criam-se empecilhos político-administrativos. Soma-se a isto
o problema das bacias de grandes dimensões serem de difícil negociação, tornandose necessário subdividi-las para que se possam tomar decisões de forma articulada
entre as partes integrantes.
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Por outro lado, a bacia hidrogeológica possui, comumente, limites que diferem dos
da bacia de escoamento superficial. Desta forma, fica complicado gerenciar ambos
de forma distinta. Independente das criticas que se estabeleçam em relação à
escolha da bacia hidrográfica ou outra unidade ambiental qualquer, a unidade
escolhida sempre irá ser apenas um fragmento do ambiente e não o ambiente como
um todo, ou seja, a circunvizinhança de uma bacia é tão importante quanto à própria
bacia.
O gerenciamento de bacias hidrográficas no Brasil está aquém daquele que deveria
ter como objetivo final promover, de forma coordenada, o uso, proteção,
conservação e monitoramento de um determinado espaço com vistas ao
desenvolvimento sustentável (LANNA, 1995).
Conforme Lanna (op. cit.), o gerenciamento de bacia hidrográfica é o instrumento
que orienta o poder público e a sociedade, em longo prazo, na utilização e
monitoramento dos recursos ambientais – naturais, econômicos e sócio-culturais na área de abrangência de uma bacia hidrográfica, de forma a promover o
desenvolvimento sustentável. O gerenciamento deve ser considerado como
resultado da adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e
intervenção da gestão ambiental, onde se busca a harmonização das demandas e
da oferta da água.
Autores como Barth & Pompeu (1987) dizem que a gestão de recursos hídricos, em
sentido lato, é a forma pela qual se pretende equacionar e resolver as questões de
escassez relativa dos recursos hídricos.
Cabe aqui colocar o que Lanna (1995) chama atenção sobre a confusão que se
costuma fazer em torno dos conceitos de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica
(GBH) e o de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ou seja, o gerenciamento de um
único recurso ambiental – a água -, quando realizado no âmbito de uma bacia
hidrográfica.
Mesmo com esta diferenciação percebe-se que, fundamentalmente, Lanna (op. cit.)
se preocupa com a gestão para alcançar o desenvolvimento sustentável da bacia
hidrográfica e que Barth & Pompeu (1987) apenas se referem a administrar o
recurso que já se apresenta com alguma forma de escassez, demonstrando uma
preocupação que visa, apenas, o atendimento às demandas de água.
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Por outro lado, concorda-se, inicialmente, com Bursztyn & Oliveira (1982) que
afirmam ser o gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica um
conjunto de ações a se desenvolver para garantir às populações e às atividades
econômicas uma utilização otimizada da água, tanto em termos de quantidade como
qualidade.
A poluição dos cursos d’água, o mau uso dos solos ribeirinhos e o uso conflitante
dos recursos hídricos têm levado a uma preocupação ampla com o gerenciamento
dos recursos hídricos. Este só é possível de ser efetuado a partir da legislação, do
levantamento de dados e de métodos de avaliação e de decisão. Isto quer dizer que
para que se possam diagnosticar problemas e tomar decisões, além de se estar
informado sobre a legislação pertinente, devem-se, obrigatoriamente conhecer a
bacia hidrográfica e sua dinâmica.
Para que se possa efetivar o gerenciamento dos recursos hídricos de uma
determinada bacia hidrográfica faz-se necessário que se saibam quais os tipos de
uso destinados às suas águas. O tipo de uso pode ser mais ou menos consultivo,
isto é, as perdas de água podem variar de baixa a elevada. Conforme salientam
Borsoi & Torres (1997) a perda é a diferença entre o volume retirado do corpo
d’água para ser utilizado e o volume devolvido, ao final do uso, ao mesmo corpo
d’água. Em geral, as maiores perdas se dão na irrigação, principalmente naquelas
feitas por aspersão, e as menores na geração de energia elétrica.
Outro requisito relevante, de acordo com as mesmas autoras, é o da qualidade da
água que pode ser de diferentes padrões, dependendo do tipo de uso que a mesma
vai ter. Em geral, pensa-se que a água é de boa qualidade quando ela é potável, ou
seja, quando se pode beber e, realmente, esta assim deve ser quando se trata de
abastecimento urbano. Porém, para determinados usos industriais a água não
precisa ser potável e, mesmo assim, pode ser considerada como de boa qualidade.
Outro exemplo é o fato de que qualquer água para ser usada na descarga dos
dejetos sanitários é boa, não sendo necessário fazer-se uso de água potável que
pode ser cara e escassa.
Barth & Pompeu (1987) apresentam uma classificação sistemática para os diferentes
usos da água ressaltando características como: a ocorrência ou não de derivação de
águas de seu curso natural; a finalidade e os tipos de uso respectivos; as perdas por
uso consultivo decorrentes dos usos da água; os requisitos de qualidade exigidos
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em cada um dos usos; os efeitos da utilização, especialmente as alterações de
qualidade.
Nesta classificação cabe destacar o valor extremamente elevado para o uso
consultivo de águas para irrigação – 90 %. Este valor costuma ser elevado para os
sistemas de irrigação onde a tecnologia empregada é a de aspersão como nos pivôs
centrais comuns nas áreas de cultivos do cerrado brasileiro.
Na BHRO (Bacia Hidrográfica do Rio de Ondas), inserida na fronteira agrícola oeste
do Estado da Bahia que abriga o bioma Cerrado, existe um número muito grande de
pivôs centrais. A área tem importância estratégica do ponto de vista Hidrogeológico,
por ser considerada a sua função de produtora de vazão aportada ao rio Grande,
afluente que regulariza significativo volume de vazão do rio São Francisco no
território do Estado da Bahia. A ocupação da região Oeste do Estado da Bahia
atualmente abrange uma extensa área agrícola de aproximadamente 1,3 milhões de
hectares em substituição ao bioma Cerrado, além de extensas áreas ocupadas pela
pecuária, especialmente no vale (formação Bambuí), com perspectiva de expansão
para mais de 3 milhões de hectares ocupados pela agropecuária.
A história de ocupação do cerrado do Oeste Baiano e o estado hidroambiental da
bacia do rio Corrente recomendam um planejamento estratégico que estimule e
fomente a adoção de sistemas de uso e manejo dos recursos naturais apropriados à
realidade pedoambiental e hidrológica da região. Estudos e pesquisas realizados na
região chamam a atenção para evidências de que o uso não-planejado e
inadequado das terras, como a adoção do sistema convencional de cultivo,
supressão generalizada da vegetação sem considerar o que determina o código
florestal para APP's, torna o solo menos permeável, impedindo que este exerça o
papel de filtro e de condutor de água. Conseqüentemente, não ocorre a plena
recarga dos mananciais hídricos, ficando os níveis de base comprometidos, não
sendo suficientes para a manutenção da vida e para os usos múltiplos da água no
local e a jusante, gerando elevadas taxas de coeficiente de enxurrada com perdas
de água, solo, nutrientes e assoreamento de rios pela erosão.
Os chamados “Gerais” Baianos compreendem as bacias hidrográficas dos afluentes
da margem esquerda do Rio São Francisco (RSF) que constituem cursos d’água
perenes que garantem a disponibilidade hídrica para usos múltiplos no médio e
baixo São Francisco.
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O modelo de ocupação do cerrado tem implicado na supressão da vegetação e uso
intensivo mecanizado do solo com riscos da instalação de processos de degradação
acelerada dos recursos naturais enfatizando-se os solos, a quantidade e qualidade
dos recursos hídricos, inclusive em áreas de APP´s, podendo chegar a riscos de
arenização. Estudos antecedentes sobre a sub-bacia do rio de Ondas enfatizam
impactos positivos nos aspectos sócio-econômicos pela instalação de agronegócio e
negativos em aspectos hidroambientais, destacando-se: erosão acelerada nas
margens das estradas; supressão da cobertura vegetal de forma generalizada com a
degradação de veredas, nascentes, margens do rio, zonas de recarga de aqüífero,
erosão laminar, sulcos e voçorocas causando assoreamento; uso intensivo de
agrotóxicos e fertilizantes com riscos de contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Também ocorre ocupação desordenada das margens do rio por
comunidades rurais e urbanas, modificando a paisagem natural, além da geração de
resíduos sólidos e efluentes com destinação inadequada.
Conforme Barth & Pompeu (1987) alguns dos problemas apresentados – por uso
consultivo ou por alteração na qualidade das águas – estabelecem condicionantes
que devem ser considerados para se efetivar o balanço de disponibilidade e
demanda de recursos hídricos. A partir deste conhecimento é que se consegue
avaliar os requisitos de qualidade, as perdas que ocorrerão ou não e os efeitos
provocados em função do tipo de uso.
No contexto atual de crise na disponibilidade mundial de recursos naturais, em maior
ou menor escala, dependendo do tipo da área de ocorrência e de demanda, fica
difícil falar-se em gerenciamento de recursos hídricos sem se ater ao gerenciamento
ambiental como ponto de partida.
Coimbra, Rocha & Beekman (1999) comentam que o gerenciamento de recursos
hídricos pressupõe a existência de três instrumentos fundamentais: a base técnica; a
base legal; e o ordenamento institucional.
A base técnica que corresponde a um conhecimento detalhado da bacia hidrográfica
e de sua dinâmica deve abranger estudos que vão desde aspectos sobre
precipitação, vazão, cargas poluidoras e sistemas de uso da água. Deve-se enfatizar
o levantamento de informações hidrológicas e seu monitoramento envolvendo os
períodos de cheias e de secas visando sempre o aproveitamento dos recursos
hídricos.
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Essa base técnica deve ser apoiada por um forte fundamento legal (base legal), ou
seja, o gerenciamento deve contar com um adequado apoio jurídico que domine os
instrumentos disponíveis que vão desde o Código de Águas até as recentes Leis da
Agência Nacional de Águas, tratados no item anterior do presente trabalho.
O terceiro instrumento para gestão dos recursos hídricos é o ordenamento
institucional, haja vista os domínios e usos da água, bem como, as diversas
organizações governamentais e não–governamentais ocupadas com a questão
hídrica (Coimbra, et al, 1999). Este ordenamento institucional vem com as políticas
de planejamento onde, de acordo com os mesmos autores, devem-se destacar
alguns instrumentos básicos que viabilizam a implantação de um modelo de gestão
dos recursos hídricos. No quadro 3.1 os autores sintetizam alguns instrumentos que
viabilizam a gestão de recursos hídricos.
Quadro n° 3.1. Alguns instrumentos básicos que viabilizam a implantação de um
modelo de gestão dos recursos hídricos.
-

A cooperação técnica, institucional e financeira entre os usuários,
tendo em vista assegurar a sua participação no gerenciamento,
construção, operação e manutenção de obras hidráulicas de
interesse comum;

-

A participação das comunidades envolvidas nos processos
decisórios relativos aos recursos hídricos; a outorga dos direitos de
uso dos recursos hídricos, segundo critérios estabelecidos em
legislação;

-

O rateio de custos das obras de aproveitamento múltiplo dos
recursos hídricos, de interesse comum ou coletivo, entre os
usuários setoriais;

-

O incentivo à produção e instalação de equipamentos, criação de
tecnologias, conservação e proteção dos recursos hídricos e
capacitação de recursos humanos voltados para promover o uso
racional da água;

-

A instituição de áreas de proteção
abastecimento das populações;

-

A viabilização de planos e programas de curto, médio e longo prazo
visando à prevenção e correção de situações hidrológicas adversas,
a priorização das ações e a gestão integrada nas bacias
hidrográficas;

-

A cobrança pela utilização dos recursos hídricos, obedecendo a
critérios uniformes e compatíveis com as peculiaridades de cada
região.

aos

mananciais

para

Fonte: Coimbra, Rocha & Beekman, 1999:29.
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Para que se possa efetivar o gerenciamento dos recursos hídricos, faz-se necessário
o conhecimento dos diversos tipos de uso destinados às águas. É comum ocorrerem
usos conflitantes onde o poder de decisão, que visa resolver os conflitos, pressupõe
situações ideais para resolver os problemas. Ou seja, existe um único decisor
responsável pela escolha da melhor distribuição dos usos d’água (Damázio, Malta &
Magalhães, 2000).
Numa realidade democrática deveriam ser considerados múltiplos decisores
negociando entre si a solução dos conflitos. Porém, normalmente, o que ocorre não
é isso.
De acordo com Damázio et al (2000) os estudos e análises sobre utilização dos
recursos hídricos seguem, geralmente, as seguintes etapas:
-

Definição de objetivos;

-

Formulação de medidas quantitativas dos objetivos;

-

Geração de alternativas;

-

Quantificação das alternativas e

-

Seleção da alternativa ótima.

Essa proposta vem dando margem a erros porque pressupõe situações ideais onde
apenas um único decisor é responsável pela solução da melhor forma de distribuir
os montantes e os diversos usos da água.
Outras metodologias que vêm sendo utilizadas na solução de conflitos decorrentes
da utilização dos recursos hídricos são as que partem de modelos numéricos como,
por exemplo, a do Modelo Gráfico para Solução de Conflitos, desenvolvido por Fang
et al. (1988), e apresentada por Malta (2000) e por Damázio et al (2000). Porém,
estes modelos costumam ser generalizantes e não consideram as especificidades
de situação de cada tipo de bacia hidrográfica e sua dinâmica ambiental. Diversos
outros tipos de modelos devem ser analisados de forma a viabilizar o encontro de
soluções que melhor se ajustem a cada situação.
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3.2.1 Modelos de gestão de bacias hidrográficas
Todos os fatos relacionados à escassez da água e dos futuros conflitos que dela
podem advir levam-nos a pensar em termos concretos sobre quais os caminhos que
podem nortear a montagem de uma pauta sobre os conflitos d'água existentes e que
deverão surgir na BHRO. Pode-se seguir por diversos caminhos, mas como ponto
de partida, uma análise dos modelos já em funcionamento se evidenciam para que
se possa chegar à melhor forma de gerenciar os conflitos.
Coimbra et al (1999) definem modelo como sendo um conjunto de políticas e
sistemas que regem um determinado segmento da sociedade. Estes mesmos
autores especificam mais, quando se referem a modelo de gestão, dizendo que é o
ordenamento institucional de diferentes segmentos e instrumentos para a execução
de políticas. E mais, detalham melhor quando se referem a modelo de gestão de
recursos hídricos afirmando que este é o arranjo institucional que contempla a
definição da política hídrica e os instrumentos necessários para executá-la, com
papéis bem definidos de cada ator envolvido no processo. Assim sendo, pode-se
dizer que o modelo de gerenciamento dos recursos hídricos corresponde à
configuração administrativa adotada na organização do Estado para gerir os
mesmos (LANNA, 1995).
A necessidade de gerenciar os recursos hídricos passou a ser acentuada com o
início da revolução industrial. Uma espécie de reação natural num momento em que
a coleta, o tratamento e a distribuição da água passaram a fazer parte do processo
produtivo, propriamente dito. Em paralelo, se acentuaram, principalmente na Europa,
as necessidades de utilização da energia hidráulica, da construção de barragens, da
proteção dos solos e da regularização dos cursos d’água para lutar contra a erosão
e favorecer a navegação.
Em cada país, de acordo com suas peculiaridades, a evolução da idéia de
gerenciamento dos recursos hídricos de suas bacias hidrográficas vão se
desenvolver através de etapas diferenciadas. Porém, estas terão sempre o objetivo
de vencer uma necessidade natural ou criada de regular a quantidade de água
disponível, devido à escassez ou superabundância constatada, ou ainda à
necessidade de regular a qualidade de água devido a problemas graves de poluição
vivenciados (BURSZTYN e OLIVEIRA, 1982).
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Estes mesmos autores se referem a três fases distintas pelas quais todos os países
passam independentemente de suas características:
- Primeira fase – caracteriza-se pelo fato de as possibilidades de
aprovisionamento ainda superarem a demanda interna da região considerada.
O gerenciamento se concentra na luta contra as inundações e as secas,
regularização dos cursos de água para melhoria das condições de
navegabilidade, utilização da energia hidráulica e captação de água para
abastecimento público, entre outras. Em função da abundância do recurso água
esta fase pode se estender por períodos bastante longos.
- Segunda fase – são caracterizadas pelo rápido desenvolvimento das atividades
industriais, da agricultura e da construção de habitações, as necessidades
quantitativas crescem e o problema da pouca oferta relativa fica eminente.
Então, fazem-se necessárias obras que objetivem a melhoria do regime dos
cursos d’água. Inicia-se a complexidade do gerenciamento visando atender às
diferentes necessidades dos múltiplos usos. Neste momento, também se inicia
o comprometimento da qualidade das águas pela poluição gerada pelos rejeitos
do processo produtivo.
- Terceira fase – os problemas surgidos na fase anterior se acentuam. Os
processos produtivos se avolumam, o aumento populacional nos grandes
centros fica evidente. Em conseqüência, é maior a ameaça dos efluentes
industriais e residenciais às águas superficiais e subterrâneas. Ou seja, as
águas de mais fácil acesso são as mais impróprias para o consumo. As perdas
econômicas são decorrentes de maiores gastos para relocar algumas
atividades industriais e agrícolas e para tornar as águas poluídas em
consumíveis.
Com isto, pode-se dizer que, enquanto a água é abundante e não ocorrem
problemas graves de poluição, são repartidas entre todos os atores as
responsabilidades pelo gerenciamento dos recursos hídricos. Porém, à medida em
que há competição entre usuários das águas, por volume ou por qualidade das
mesmas, os conflitos surgem e passa a existir a necessidade de um gerenciamento
dos recursos hídricos.
Bursztyn & Oliveira (1982) ainda comentam que a organização, composição e
atribuições de uma estrutura de gerenciamento de recursos hídricos dependem de
um conjunto de elementos condicionantes que variam de caso a caso, o que impede
de apontar-se em um modelo de estrutura com aplicação universal. Daí a
incoerência que decorre do fato de se querer importar modelos prontos, o que deve
estar consciente é de que estes servem como norteadores e que cada situação de
cada bacia deve ser analisada através de suas peculiaridades.
Pode-se, agora, ver uma síntese dos diferentes modelos empregados na gestão de
recursos hídricos, avaliando suas principais características:
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Modelo Econômico-Financeiro
Neste tipo de modelo destaca-se o papel do Estado como empreendedor que
gerencia

bacias

Desenvolvimento

hidrográficas,
que

geralmente,

costumam

ter

grande

através

de

autonomia,

Companhias
tendo

fontes

de
de

financiamento específicas no orçamento do governo ao qual se subordinam. Estas
empresas possuem poderes para planejar, construir e operar projetos com múltiplos
propósitos ambientais, econômicos e sociais; como exemplo, tem-se a Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF e a Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu – DESENVALE que gerenciou o processo
de implantação da barragem de Pedra do Cavalo na Bahia.
Modelo Privado
O modelo privado ocorre quando uma empresa ou único proprietário explora os
recursos d’água de uma bacia hidrográfica para abastecimento ou outra finalidade
visando retorno na forma de lucro. Um exemplo é o abastecimento do Quincas no
Distrito do Pântano do Sul, no Sul da Ilha de Santa Catarina, que, até bem pouco
tempo, se constituía na única forma de fornecimento público de água (Possas 1998).
Modelos Participativos
O modelo participativo não é nenhuma inovação nos processos de gerenciamento
de políticas públicas, pois, diversas experiências têm sido realizadas em vários
âmbitos nos mais distintos níveis de decisão.
Essencialmente, é um processo onde a participação pública se dá desde a
identificação dos problemas e soluções até a tomada de decisões e planejamento
(Lanna, 2000). Porém, existem muitos casos em que esta participação da sociedade
não se dá de forma generalizada e ampla, ficando restrita a alguns dos níveis do
gerenciamento dos recursos hídricos.
Associações de Bacias
Conforme o comentado por Lanna (1995), um dos exemplos mais antigos de
participação dos usuários foi estabelecido, primeiramente, na Alemanha, no início do
século, na bacia do Rio Ruhr. O objetivo era resolver os conflitos existentes para o
abastecimento de água, fornecimento de energia e poluição hídrica em regiões
densamente povoadas / industrializadas.
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Este mesmo autor diz que as associações, apesar de serem compostas por
unidades locais de governo e por corporações privadas, utilizam diversas formas das
instalações fluviais, não contam com grande autonomia, pois, o Estado exerce uma
supervisão detalhada sobre qualquer decisão.
Modelo Sistêmico de Integração Participativa
De acordo com Lanna (1995), este modelo tem como melhores exemplos às
atividades desenvolvidas de formas diferenciadas na Inglaterra e na França.
Na Inglaterra este modelo ficou caracterizado por um sistema centralizado em
órgãos governamentais que controlam e gerenciam os recursos hídricos. Empresas
privadas de capital aberto executam o abastecimento de água e o esgotamento
sanitário determinados pelos órgãos governamentais e, minoritariamente, pelas
assembléias de acionistas. A participação de usuários e da comunidade fica restrita
aos Comitês Regionais de Serviços aos Consumidores do Escritório de Serviços de
Água.
Na França, questões mais amplas como a qualidade e o nível das tarifas da água
são controladas pelo Governo Central; o controle direto sobre a execução dos
serviços é altamente descentralizado e os Comitês de Bacias funcionam como um
Parlamento das Águas responsável pela supervisão regional.
Na realidade, os modelos sistêmicos de integração participativa, comentados acima,
se caracterizam por possuírem um elevado grau de centralização nas decisões de
gerenciamento dos recursos hídricos.
Comitês de Bacias
A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) tem como eixo a
descentralização e as participações do Poder Público, dos diferentes usuários e da
comunidade. Esta participação é garantida a partir da previsão de criação dos
Comitês de Bacia aos quais cabe propor, analisar e aprovar os planos e programas
de investimento vinculados ao desenvolvimento da bacia (Borsoi & Torres, 1997).
Lanna (2000) avalia que, apesar de alguns resultados estimulantes, a maioria dos
comitês ainda não assumiu as suas atribuições legais na sua totalidade. Isto se dá,
de alguma forma, em conseqüência da falta de uma maior base técnica para
respaldo das deliberações pelos membros dos comitês. Esta carência deverá em
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breve ser superada com a criação da Agência de Água, para cada bacia, prevista na
atual Política Nacional de Recursos Hídricos.
Neste tipo de gestão a participação da sociedade é uma das peças fundamentais,
mas, ela, por si só, não dá conta de toda a consistência operacional. Além da já
comentada carência de base técnica, é de extrema necessidade um bom cadastro
de usuários que dê o quadro real do consumo de água na bacia e que, através de
sua informatização, possibilite uma maior facilidade de atualização dos dados.
Outro elemento importante da gestão participativa dos recursos hídricos é a
determinação da forma como a água deverá ser utilizada através das outorgas que
deverão ser cobradas. Estes procedimentos devem ser orientados pelos Planos de
Bacia Hidrográfica por conter os objetivos qualitativos e quantitativos a serem
alcançados e as intervenções necessárias para que os mesmos sejam atingidos
(Lanna, 2000).
Gestão Patrimonial
Ollagnon (1997) comenta que este modelo de gerenciamento de recursos naturais é,
também, aplicado para gerir Recursos Hídricos na França. Não é um modelo de
aplicabilidade nacional, mas, sim, em determinadas situações específicas em que se
fazem necessárias outras formas de administrar conflitos.
Para gerir a qualidade das águas de uma região elas devem tornar- se um
“patrimônio comum” de todos os habitantes e de todos os atores efetivamente
implicados. Deve-se ressaltar que a noção de patrimônio implica numa relação que
articula elementos materiais e imateriais, ou seja, além de gerir algo, deve-se
considerar de mesmo modo à forma como aquilo é gerido.
Gestão Comunitária
Outro modelo de gerenciamento de recursos hídricos é o de gestão comunitária da
água em que o conhecimento tradicional, acerca da dinâmica da bacia hidrográfica,
é que determina as possibilidades de uso e possíveis intervenções no sistema. Um
exemplo é o realizado na cidade de Granada, Espanha - para a Bacia Hidrográfica
do Guadalquivir – onde os anciãos da região definem a quantidade dos mais
diversos tipos de uso da água sob a área de sua jurisdição.
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3.2.2 A experiência internacional na gestão dos recursos hídricos
Como comentado anteriormente, o gerenciamento de recursos hídricos depende de
um conjunto de elementos condicionantes que variam de bacia hidrográfica para
bacia hidrográfica, ou seja, não há modelos que sejam de aplicação universal e que
estes nos servem, apenas, como norteadores.
Alguns dos melhores exemplos de gestão de recursos hídricos são os europeus que,
desde 1996, por iniciativa de uma Comissão da Comunidade Européia, adotou o
programa de ação para gestão integrada das águas, o “EUROWATER Project”. Este
projeto de pesquisa é composto por cinco universidades e institutos de pesquisa
associados aos sistemas institucionais da Alemanha, França, Holanda, Portugal e
Reino Unido (Ferreira, 2001 e Correia, 1999).
Países da Península Ibérica
A localização geográfica de Portugal e Espanha, como sendo os únicos países a
ocuparem a Península Ibérica, impõe a necessidade de uma abordagem de forma
conjunta. Este aspecto é mais eminente, ainda, quando se observa a rede de
drenagem e percebe-se que algumas bacias hidrográficas estão localizadas
parcialmente em ambos os países e, assim, se faz necessário um gerenciamento
distinto dos recursos hídricos desta região da Europa.
A península Ibérica apresenta, por sua localização geográfica, diferentes
disponibilidades hídricas em função da variação dos índices pluviométricos:
elevadas precipitações nos litorais do Atlântico, escassez de chuvas na porção
central – Espanha – e, nas áreas sob a influência do mar Mediterrâneo, chuvas
espaesas nos meses de inverno, abundantes na primavera e no outono e escassas
nos meses de verão (FORNELLS, 1984).
Essa diversidade climática faz com que haja rios que apresentam cheias
arrasadoras e outros que, na estiagem, chegam a secar. Alguns destes rios são
trans-fronteiriços, ou seja, compõem bacias hidrográficas que são compartilhadas
por Portugal e Espanha e que requerem um gerenciamento especial. De modo a
evitar conflitos diplomáticos entre os dois países, estes firmaram, em 30 de
novembro de 1998, a “Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso –
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espanholas” (FERREIRA, 2001). Alguns aspectos principais são apresentados no
quadro n° 3.2.
Correia (1999) comenta que em Portugal, onde a precipitação média é 1000 mm /
ano, também há uma diversidade climática que faz com que seja possível ocorrer
precipitações que variam de 3000 mm / ano, no nordeste do país, a menos de 300
mm / ano no sul.
Quadro n° 3.2. Aspectos da “Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrog. Luso – espanholas”.
- busca de equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o aproveitamento dos
recursos hídricos necessários para o desenvolvimento sustentável de ambos
os países;
- prevenir, em comum, riscos que podem afetar as águas das bacias
hidrográficas luso – espanholas e proteger os ecossistemas aquáticos e
terrestres deles dependentes;
- empenhar esforços coletivos para o melhor conhecimento e a gestão das
águas luso–espanholas;
- a Convenção aplica-se às águas superficiais e subterrâneas das Bacias
Hidrográficas dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana;
- desenvolver ações conjuntas de aproveitamento sustentável das águas, bem
como ações que contribuam para mitigar os efeitos das cheias e das situações
de seca ou de escassez;
- nenhuma das partes pode negar informações à outra quando esta for
solicitada;
- ambas as partes devem elaborar relatórios anuais a serem apresentados a
uma “Conferência das Partes” – composta pelos representantes indicados
pelos dois governos sob a presidência de um Ministro de cada um dos
Estados ou em quem este delegue;
- também deve existir uma “Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da
Convenção” que será composta por delegados de ambos os países e que,
dependendo da situação, poderá compor subcomissões ou grupos de
trabalho;
- os regimes hídricos máximos e mínimos devem ser acordados pelas partes e
qualquer alteração na captação de águas, independentemente do uso e
destino geográfico, deve ser comunicada à Comissão de Gestão.
- alarmes contra as cheias, secas e situações de graves contaminações por
incidentes poluidores devem ser comunicados por ambas as partes com
antecedência/urgência de modo a viabilizar medidas mitigadoras de seus
efeitos;
- nas situações de conflito, quando as partes não conseguirem entrar em
acordo será solicitado à ação de um “Tribunal Arbitral” de mediadores
internacionais;
Fonte: FERREIRA, 2001.
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Segundo Barraqué (1996), nesse país há dois níveis principais de administração: o
governo central e a municipalidade. Esta última apresenta tradições muito antigas,
remonta ao início da formação de Portugal como Estado Unificado. O Instituto da
Água – INAG - é, em nível nacional, o órgão encarregado do planejamento dos
recursos hídricos e atua para resolver questões ligadas à gestão das águas
conjuntamente com cinco Diretorias Regionais Ambientais – DRA.
O INAG é o responsável pelo traçado do Plano Nacional da Água e pelos Planos das
Bacias dos rios Minho, Douro, Tagus e Guadiana. O INAG é a autoridade que
permite os vários tipos de uso da água. Já as DRAs são os responsáveis pelo
traçado e implementação dos planos de bacias hidrográficas para 11 bacias
nacionais. Além disso, são responsáveis pela implementação das legislações vindas
do INAG (BARRAQUÉ, 1996).
Barraqué (op. cit.) comenta, ainda, que os organismos, junto às municipalidades,
encarregados de gerenciar os recursos hídricos de Portugal, sempre o fazem por
bacia hidrográfica. Após a Revolução dos Cravos (1974) a reconquista da
democracia pelos portugueses fez com que as coletividades locais passassem a ser
o lugar essencial das reivindicações relativas à melhoria ambiental e, em particular,
às questões ligadas a disponibilidade e qualidade das águas. Porém, em muitas
localidades o debate público se apresenta incipiente e o governo atua de modo
centralizador.
Mesmo com o tratado entre Portugal e Espanha, comentado no item anterior,
Portugal está sempre apreensivo com as captações consultivas dos agricultores
espanhóis à montante, o que pode vir a comprometer o volume de água que chega
ao território português, principalmente, nos períodos de estiagem (Ferreira, 2001).
Em Barraqué (1996) encontra-se, ainda, o comentário de que a comunidade
Européia dá uma importante ajuda financeira para modernizar as redes, água e
saneamento (principalmente), e pô-las de acordo com as normas européias. Estas
mudanças são de difícil aceitação pelos serviços municipais que não estão
preparados para lidar com mudanças tecnológicas e com um elevado montante
financeiro. O resultado é que sempre está em pauta a privatização destes serviços
públicos. É óbvio que as empresas francesas, do ramo de abastecimento, é que são
as maiores interessadas.
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Existem em Portugal, ainda hoje, inúmeras regiões aonde as redes de
abastecimento e saneamento não chegaram e as populações são obrigadas a se
abastecerem de águas retiradas dos lençóis subterrâneos que, em geral, se
apresentam pouco poluídas.
Na Espanha, o gerenciamento também é condicionado pela diferença das
concentrações de precipitações pelo território. Cerca de 75 % de suas águas correm
em direção ao Atlântico.
A lei espanhola relativa aos recursos hídricos data de 1986. O Conselho Nacional da
água é obrigado a dar conta dos planos e projetos de caráter geral susceptíveis de
ter um efeito durável sobre os recursos hídricos, o que permite a expressão de um
debate público sobre estes planos.
Qualquer descarga de águas usadas necessita de uma licença do Estado, que só é
entregue se a água estiver convenientemente depurada. Caso as regras não sejam
cumpridas, as multas são consideravelmente pesadas o que faz com que haja uma
“educação” pública neste sentido.
As agências de bacia possuem bastante poder decisório sobre o gerenciamento de
suas águas, cabe-lhes até mesmo a função de dar outorgas sobre a exploração de
seus recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
O fato de a região litorânea mediterrânea, onde se encontra a maior parte da
população,

ter

as

precipitações

concentradas,

com

seus

verões

sendo

extremamente secos, e a região central sofrer de escassez hídrica, faz com que este
tema esteja sempre em pauta. O maior problema que o governo enfrenta é o de
haver um grande setor da população que, constantemente, quer que parte da água
que corre para o Atlântico seja mudada de vertente em direção oeste.
Outros exemplos
Uma das experiências mais analisadas é sem dúvida a francesa. Ela inicia após a
segunda guerra mundial com a criação de um comitê interministerial. Mas somente
em 1964 é que a França atualiza sua legislação sobre recursos hídricos,
anteriormente “marcada pela intervenção administrativa” (CUNHA et al, 1980:182).
Como um dos princípios norteadores, a lei de 1964 estabelece a melhoria da
qualidade das águas, dado o elevado grau de contaminação que lá existia,
formulando instrumentos que passam inicialmente por um extenso inventário da
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qualidade da água. A lei alargou o domínio público das águas e instituiu a bacia
hidrográfica como unidade de gestão e o princípio da participação coordenada.
A implantação do princípio do poluidor - pagador, a tarifação dos serviços urbanos
pelo seu custo e a internalização econômica de fatores, anteriormente colocados
como externalidades, foram princípios transferidos aos diplomas legais. Já em 1966,
foi regulamentada por decreto das Agências de Água e dos Comitês de Bacia e em
1992 a lei foi ampliada. Ampliou, unificando todas as ações estatais relativas à água
em um só organismo. O conceito de bem público expandiu-se para todos os tipos de
água, pois, até então, parte das águas superficiais e as águas subterrâneas
pertenciam aos proprietários da terra (CUNHA et al, 1980). Silva (1998) atribui a
solidez do sistema institucional francês às características de sua própria criação,
especialmente do ponto de vista técnico e financeiro. Do ponto de vista operacional,
existem duas estruturas: o Comitê de bacias e a Agência de águas. Os comitês
atuam em seis bacias e definem aspectos relacionados a cobranças e resolução de
conflitos. A Agência de águas tem um caráter mais macro e funciona como agência
financeira do sistema. Os aspectos inovadores da gestão de recursos hídricos na
França têm avançado em mecanismos interessantes, no que tange aos princípios já
citados.
Na Alemanha, várias regiões cobram pelo uso da água bruta. A cobrança por este
recurso é baseada no volume retirado, no tipo de fonte e no uso final da água.
Segundo Lanna (op cit), o montante arrecadado pelo sistema, desde 1988 tem sido,
em média, US$ 100 milhões ao ano. A partir de 1981, vem sendo feita a cobrança
pelo lançamento de efluentes e a arrecadação tem como finalidade melhorar a
qualidade da água.
Na Inglaterra e País de Gales, a cobrança pela retirada de água já tinha sido
introduzida em 1969, e hoje é gerenciada pela Enviromental Protection Agency
(EPA). Há também a cobrança pelo lançamento de efluentes no meio hídrico.
Cunha et al (1980), trazem, no capitulo 5 de seu livro, uma extensa avaliação acerca
da legislação de funcionamento do sistema de gestão de recursos hídricos de vários
países, a saber: França, Holanda, Japão, Israel, Estados Unidos da América do
Norte, País de Gales e Hungria e, ao final, fazem um balanço geral agrupando sua
análise em quatro linhas: o regime de propriedade da água; a utilização das águas; o
controle de poluição e os organismos com intervenção nos problemas de água
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(CUNHA, 1980:265). No que tange ao regime de propriedade, coexistem regimes de
propriedade privada, mista e totalmente pública, como é o caso do Japão e Israel
p.ex. Já nos EUA, há uma forte componente de direito privado. Sobre aspectos
relativos à utilização das águas, o autor ressalta o caráter inovador da França pela
aplicação dos princípios acima descritos e o forte controle de Israel sobre suas
fontes. No tratamento sobre a poluição, os princípios legais também são variados,
alguns admitindo co-participação do estado no rateio das despesas e outros
internalizando totalmente os custos da poluição (princípio poluidor-pagador).
No quadro n° 3.3 é apresentada uma síntese sobre os diferentes sistemas de gestão
dos países europeus, visando facilitar a compreensão para o leitor sobre aspectos
relativos à coordenação administrativa, tipo de planificação, participação dos
usuários, tipo de contribuição e existência ou não de agências de bacia.
Quadro n° 3.3 Síntese sobre os sistemas de gestão de água na Europa
País
Coordenação Planificação Participação Contribuições Agencias
dos
por uso da
de
Administrativa por Bacias
Água
Bacias
Usuários
(incl. uso do
Alemanha *
Áustria *
Bélgica *
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Grécia
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Países
baixos
Portugal
Reino Unido
Suécia

solo)

(Comitês)

Sim
Sim
Não
Sim
Sim (1)
Sim
Sim (1)
Sim (1)
Sim (1)
Não
Sim (1)

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Consultivos (2)
Não
Não
Não
Deliberativos
Não
Deliberativos
Projeto
Não
Não
Não

Estado
Não
Não
Estado (3)
Sim
Projeto
Sim
Não
Projeto
Projeto
Não

Não
Não
Não
Não
Sim (4)
Não
Sim
Não
Não
Projeto
Não

Sim

Sim

Deliberativos

Sim

Sim (5)

Sim (1)
Sim
Sim (1)

Sim
Sim
Não

Projeto
Consultivos
Não

Projeto
Não
Não

Projeto
Técnicas
Não

Fonte: Bourlon & Berthon (1998). (1) Comitês Nacionais, Conselhos Interministeriais da Água; (2)
Sindicatos cooperativos do Vale do Rio Rhur; (3) Limitadas; (4) Confederações Hidrográficas; (5)
Wateringues. * Estrutura federativa.

Concluindo a rápida avaliação sobre as experiências de outros países, pode-se
concluir que a forma mais ou menos integrada por que são tratados os problemas da
água, em seus mais variados fins, está determinada por condições históricas,
políticas, geográficas, econômicas, sociais de cada país. Mas, isto “não impede que
se note uma convergência no sentido de o regime jurídico das águas considerar a
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interligação [...] à escala de bacia hidrográfica [...] e assegurar que o princípio de que
toda a utilização não individual ou doméstica passe por autorização administrativa”
(CUNHA et al, 1980:270).
Já na América Latina a gestão da água está fortemente concentrada nas estruturas
estatais sem uma participação efetiva dos usuários, sendo na Argentina, Costa Rica,
Equador e México apenas consultiva. Exceto o Brasil, nenhum outro país da América
Latina apresenta comitês de bacia e apenas quatro utilizam a bacia hidrográfica
como unidade de planejamento (Brasil, Colômbia, México e Peru). Segundo Santos
(2002), outro fator comum aos países latinos é a existência de um grande número de
organismos responsáveis pela administração dos recursos hídricos, gerando
conflitos pela falta de coordenação entre eles.

3.2.3 Gestão de recursos hídricos no Brasil
Conforme comentam Borsoi & Torres (1997), as primeiras experiências brasileiras
no gerenciamento dos recursos hídricos nos moldes dos comitês de bacia ocorreram
na década de 80 (séc. XX) com a criação de comitês nas bacias dos rios
Paranapanema, Paraíba do Sul e Doce. Porém, somente após a promulgação da Lei
9 433 (Brasil, 1997) que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos é que
tomou impulso a criação de Comitês de Bacias pelo país. Além deste impulso a lei
também iniciou a consolidação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos,
assim elencados:
• Plano Diretor da bacia e alocação das águas entre os grandes setores usuários.
• Outorga de direito de uso das águas.
• Enquadramento dos corpos d'água.
• Fiscalização e Monitoramento/ Sistemas de informações dos Recursos Hídricos.
• Cobrança pelo uso da água.
Diversos autores são unânimes ao afirmar a necessidade de integração dos diversos
instrumentos de gestão, especialmente para bacias com comprovada escassez
hídrica como sendo a Alocação de água na bacia é uma responsabilidade
fundamental do Comitê de Bacia, sua definição traz à tona o processo de solução de
conflitos na bacia hidrográfica. A alocação de água é um processo extremamente
dinâmico no tempo e no espaço, pois, novas atividades e usuários aparecem ou
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extinguem-se, assim como dinâmicas naturais podem afetar a oferta de água. O
sistema de alocação não pode engessar estas perspectivas, como também deve
estar diretamente ligado a um sistema de monitoramento e alerta eficiente.
O que se percebe é que há uma grande movimentação em torno da instituição de
comitês de bacias pelo país afora. No recente Fórum de Comitês de Bacias
realizado em Belo Horizonte – MG no último mês de junho foi levantada a existência
de sessenta e seis (66) comitês no Brasil. Deve-se ressaltar que enquanto alguns
estados, tais como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul encontram-se em
estágio avançado na consolidação de seus comitês, outros como o Rio de Janeiro e
todos os estados da região norte não possuem, ainda, qualquer comitê consolidado,
some-se a isto estados, como Santa Catarina, que se apresentam num estágio
intermediário onde em algumas bacias hidrográficas os comitês já estão implantados
e em outras ocorre apenas um processo de mobilização da sociedade.
Estas experiências ainda em construção, constituem um aspecto positivo, mas, que
ainda necessitam avançar muito do ponto de vista de uma mobilização política
efetiva. Um dos maiores problemas que esbarram os comitês refere-se aos entraves
econômicos das decisões dos usuários. Recentes experiências mostram que a
experiência dos comitês ainda tem muito a avançar.
Deve-se ressaltar que em algumas bacias hidrográficas as populações vêm agindo
de

forma

diferenciada

de

modo

a

melhor

resolver

seus

problemas

independentemente de ser sob a forma de um comitê.
Aspectos Legais e a política de recursos hídricos
A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída desde 1997 (LEI 9.433),
determina o modelo de gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros e tem em
seus principais fundamentos a gestão descentralizada e participativa. Nestes dez
anos de existência alguns estados criaram suas respectivas políticas e muitos
comitês de bacias foram criados
As questões que envolvem o uso dos recursos naturais e a manutenção de uma
desejável qualidade ambiental podem ser enfrentadas através de inúmeros
instrumentos que estão disponíveis aos articuladores das políticas públicas para que
sejam aplicados aos locais onde se manifestam problemas ou riscos ambientais. O

108

mais amplamente utilizado e difundido é o que parte da visão jurídica - administrativa
(MARTINI, 2000).
Em geral, as questões ambientais são reguladas por dispositivos legais, tais como
as leis, os decretos e as normas e são administrados departamentos ou agências
governamentais ou não. Os Recursos hídricos, como um dos principais elementos
naturais utilizados pelo homem visando a sua sobrevivência, não podem ser tratados
de forma diferenciada (Storey, in MARTINI, 2000).
O gerenciamento dos Recursos Hídricos deve embasar-se em sólidos fundamentos
legais, ou seja, deve-se contar com adequado apoio jurídico. Cada tipo de uso de
água deve ter normas próprias, sendo, também, necessárias aquelas de caráter
geral que regulamente as inter-relações, estabeleçam prioridades e regras para a
solução de conflitos entre usos e usuários.
“Quando há baixa densidade demográfica, pouco desenvolvimento
industrial, ocupação rarefeita do solo, o uso da água não exige
maiores cuidados quanto ao controle. Na medida em que o uso é
mais intensivo, é necessário atenção para a proteção dos recursos
hídricos, visando ao seu aproveitamento racional”. (BARTH e
POMPEU, 1987: 03)

A preservação e uso dos recursos hídricos implicam diretamente na análise do
Instituto da Propriedade, quer seja, no âmbito público ou privado, porque o universo
analisado contém águas sujeitas tanto a uma, como outra jurisdição (VAN
HOMBEEK JR, 1977).
De acordo com o Direito Internacional Público, as águas são classificadas como
externas e internas. As primeiras são as que contornam o continente, enquanto que
as segundas são as que se encontram no território nacional, banhando-lhe
exclusivamente ou separando-o de estados estrangeiros e nas quais o domínio da
nação é pleno. As águas nacionais de acordo, com seu domínio podem ser:
- públicas de uso comum quando se dirigem para a utilização geral da comunidade,
ou públicas dominiais quando fazem parte de alguma entidade;
- comuns quando são de correntes não navegáveis, nem flutuáveis que atravessam
mais de uma propriedade.
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- particulares quando as nascentes e todas as demais correntes de águas estão
situadas em propriedades privadas, desde que não estejam classificadas em
públicas e comuns.
A utilização das águas constitui um direito de todos e está subordinada a uma
política de preservação e de distribuição eqüitativa de consumo. Conforme
comentado anteriormente (POSSAS, 1998), cada país estabelece seu regime
jurídico sobre as águas de acordo com seu sistema de recursos hídricos e a sua
soberania.
O Código Civil Brasileiro, através da Lei n.º 3.071, de 01 / 01 / 1916, nos seus
artigos 563 a 568, rege o uso das águas particulares e a sua repartição entre os
vizinhos.
“O dono do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm
naturalmente do superior. Se o dono deste fizer obras de arte, para
fazer o escoamento, procederá de modo que não piore a condição
natural e anterior do outro”. da (Lei n.º 3.071, 1916, artigo 563)

Uma legislação própria para os recursos hídricos no Brasil só vai surgir em 10 de
julho 1934 quando, através do Decreto n° 24.643, foi instituído o Código de Águas,
visando disciplinar as atividades que envolviam os recursos hídricos. Inserido numa
forma de gestão que alguns autores denominam de “modelo burocrático” (LANNA,
1995; BORSOI & TORRES, 1997; e MARTINI, 2000).
O Código de Águas teve sua aplicação sob a responsabilidade dos Ministérios
Públicos Federais e até dos governos estaduais e municipais. Este Código aborda o
assunto “água” sob os mais diversos aspectos e de acordo com Coimbra, Rocha &
Beekman (1999) com uma visão surpreendente de futuro.
De acordo com Pagnoccheschi (2000) este Código determinava que as atribuições e
competências sobre os recursos hídricos estavam sob a administração do Ministério
da Agricultura e isto era reflexo da “vocação eminentemente agrícola” que o país
tinha na época.
No artigo 69 do Código de Águas, o dispositivo 563 do Código Civil é repetido,
dando ênfase à obrigatoriedade à solidariedade humana, fazendo com que o dono
da propriedade à montante não possa impedir o livre acesso à água, pelos
moradores de propriedades inferiores. Porém, deve-se ressaltar que este dever só
existe após o dono da fonte satisfazer totalmente as suas necessidades e daí
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fornecer apenas as sobras do seu gasto para o que está à jusante (VAN HOMBEEK
JR, 1977).
Esse mesmo autor ainda afirma que na legislação brasileira encontra-se claro que,
em se tratando de vizinhos confrontantes e ribeirinhos, o prédio superior é defeso
de:
a) Privar o ribeirinho inferior das águas remanescentes que resultem da utilização
para os trabalhos da lavoura ou da indústria, entendendo-se por águas
remanescentes aquelas não necessárias para estes trabalhos e mais as que
utilizadas, não são totalmente consumidas em tais atividades, excluindo-se
apenas as escorredouras (águas que se infiltram nos pontos mais baixos da terra
e ressurgem após no próprio imóvel de sua utilização ou naqueles situados à
jusante);
b) Contaminar, de qualquer forma, as águas remanescentes, trazendo prejuízos ou
impossibilitando a utilização adequada das mesmas por parte dos ribeirinhos
inferiores;
c) Abusar de seu direito de utilização das águas comuns, que primeiro atravesse
por seu fundo, seja delas se valendo em quantidade superior às suas reais
necessidades ou delas se valendo até a exaustão;
d) Não permitir que as águas remanescentes, por mero capricho ou simples
comodidade, venham a se escorrer por aquele mesmo ponto de saída inferior e
natural, para o prédio ribeirinho a jusante;
e) Elaborar, dentro dos limites do seu prédio, qualquer trabalho ou obra de arte que
resulte, sob qualquer aspecto, agravação da situação do ribeirinho inferior;
f) Desviar sem anuência do ribeirinho inferior, o leito da corrente pelo qual fluem as
águas comuns, encaminhando-as, como conseqüência, para outras propriedades
e outra “bacia” ou, ainda, outra corrente de água.
Coimbra et al (1999) comentam que outras matérias essenciais que, direta ou
indiretamente, também, estão contidas no Código de Águas são: uso múltiplo das
águas; desobstrução; alvéolo e margens; nascentes; aproveitamento das águas;
poluição das águas; energia hidráulica, reservas de água; águas pluviais; formação
de consórcio de usuários; servidão legal e aqueduto; prioridades para o
aproveitamento; pagamento pelo uso das águas; transporte fluvial; outorgas de
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direito de uso da água; derivação das águas; e critérios de outorga de direito de uso
das águas.
De acordo com Martini (2000), outro aspecto privilegiado pelo Código de Águas é a
navegação que foi o fator principal de classificação dos cursos de água deixando
implícito que era uma questão de “segurança nacional”. O artigo 37 do código diz
que “o uso das águas públicas se deve realizar sem prejuízo da navegação”. Este
fato fez com que os cursos d’água não – navegáveis ficassem com seu uso e
controle relegados a um segundo plano.
Apesar do Código de Águas já ter mais de sessenta anos, ele ainda é considerado,
pela Doutrina Jurídica, como um dos textos modelares do Direito Positivo Brasileiro.
(BRASIL, 1997)
Uma mudança substancial vai ocorrer a partir da década de 50, quando os
interesses governamentais se voltavam à criação de uma infra-estrutura que
propiciasse a expansão do parque industrial brasileiro e, associado a isto, estava à
necessidade de uma maior disponibilidade de energia elétrica, principalmente no
sudeste do Brasil. Desta forma, o Ministério das Minas e Energia passa a ter maior
poder no gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros. Especificamente, as
atribuições governamentais sobre os recursos hídricos ficaram subordinadas ao
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE.
A partir de então ocorreu um predomínio dos interesses do setor elétrico sobre
qualquer outro que necessitasse utilizar os recursos hídricos no país. Em menos de
duas décadas o setor da produção de energia já era o principal usuário e gestor das
águas brasileiras.
“... Este setor, à época, centralizava a gerência de fundos de
compensação de custos de produção de energia elétrica,
decorrentes da decisão política de equalização de tarifas. A ordem
de grandeza destes fundos era bastante expressiva, o que permitia
que pequenos percentuais disponibilizados para a operação da rede
hidrométrica
nacional
significassem
recursos
abundantes,
direcionados não apenas à obtenção de dados hidrométricos, mas
também à realização de estudos e pesquisas hidrológicas e de
utilização múltipla de recursos hídricos.” (PAGNOCCHESCHI,
2000:34).

Esta administração tendenciosa encontrava resistência pelos setores que utilizavam
a água como insumo a suas atividades o que veio a gerar um processo de
fragmentação na gestão dos recursos hídricos no país.
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Um bom exemplo é a utilização da água para culturas irrigadas que obrigou seus
usuários a pressionarem o governo de modo que este passou a delegar as
concessões de águas destinadas a este uso ao Ministério do Interior – MINTER -.
Ou seja, situações como esta passam a dificultar a gestão dos recursos hídricos.
Outro exemplo dessa fragmentação é que algumas questões pertinentes aos
recursos hídricos eram tratadas pelo Ministério do Meio Ambiente e por outros
setores em estâncias estaduais e municipais. A legislação brasileira privilegia a
União, mas, não exclui a participação dos estados e municípios, que devem ser até
mais exigentes que o poder federal. O lançamento de efluentes, por exemplo, pode
ser normatizado tanto pelo governo federal, como o estadual e o municipal.
Conforme acentua Machado (1995) o estabelecimento de regras sobre a
classificação das águas, suas possibilidades de captação e derivação, bem como os
padrões de qualidade do meio hídrico, cabem à União.
Em 1986, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – através da
resolução n.º 20 (CONAMA n.º 20 / 86), em seu artigo 1º, classifica as águas
brasileiras em doces, salobras e salinas. De acordo com os usos preponderantes, as
águas doces brasileiras são enquadradas em 5 classes distintas (Quadro n° 3.4).
Quadro n° 3.4 Classificação das águas segundo o CONAMA no 20 / 86, Artigo 1º.
CLASSE

ESPECIAL

CLASSE 1

CLASSE 2

DESTINAÇÃO

- Abastecimento Doméstico sem prévia ou com simples desinfecção
- Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas
- Abastecimento Doméstico após tratamento simplificado
- Proteção das comunidades aquática
- Recreação de contato primário: esqui aquático, natação e mergulho.
- Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que crescem rentes ao
solo e são ingeridas cruas e sem remoção de película
- Abastecimento doméstico após tratamento convencional
- Proteção de comunidades aquáticas
- Recreação de contato primário: esqui aquático, natação e mergulho.
- Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas
- Criação natural e intensiva de espécies destinadas à alimentação humana

CLASSE 3

- Abastecimento doméstico após tratamento convencional
- Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras e Dessedentação de animais.

CLASSE 4

- Navegação
- Harmonia paisagística
- Usos menos exigentes

Fonte: Resolução CONAMA n.º 20 / 86, Artigo 1º, Diário Oficial 30 / 07 /86.

113

Em meados da década de 80, iniciam-se as discussões que vão culminar com a
promulgação da nova Constituição do país. Como neste momento a questão dos
recursos

hídricos

apresentava-se

fragmentada

em

meio

a

contradições

administrativas, o resultado foi que as disposições transitórias da Constituição de
1988 encarregavam o Poder Executivo de elaborar uma proposta específica de um
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Desta forma, estava
deflagrado o processo de discussão de uma legislação exclusiva para o setor.
Essa nova Constituição Federal (outubro de 1988) modificou muito pouco o Código
de Águas; a extinção do domínio privado da água, previsto em alguns casos daquela
legislação, fez com que, desde então, todos os corpos d’água passassem a ser de
domínio público. (BRASIL, 1997 e 2001). Seus artigos 20 e 26 dizem que a União
não tem a propriedade exclusiva das águas brasileiras, pois:
“São bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam
de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham” - “São bens dos estados as águas superficiais
ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito que não sejam
federais.” (Constituição Federal: artigos 20 a 26).

Pagnoccheschi (2000) comenta que apenas em 1991 chega ao Congresso Nacional
a proposta governamental de organização do setor de recursos hídricos (projeto de
lei 2.249/91). Iniciou-se, então, um longo processo de discussão entremeado com a
criação, em 1995, dentro do Ministério do Meio Ambiente – MMA -, de um espaço
administrativo específico para lidar com as questões das águas: Secretaria de
Recursos Hídricos – SRH.
Apesar da criação dessa secretaria, alguns aspectos ainda continuam sendo
tratados por outras instituições com legislações específicas. Em 26 de dezembro de
1996, é promulgada a Lei 9.427 que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, disciplina o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica e
refere-se à questão do aproveitamento de energia hidráulica, de forma clara,
ressaltando-se os seguintes aspectos: aproveitamento energético dos cursos d’água
e as respectivas articulações com os estados e o Distrito Federal, bem como a
compatibilização com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a ser promulgada na
seqüência; outorga de concessão para o aproveitamento de potenciais hidráulicos;
aproveitamento ótimo; contratos de concessão; estudos de viabilidade, anteprojetos
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e projetos de aproveitamento dos potenciais hidráulicos, terrenos marginais a
potenciais de energia hidráulica; Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos; atividades de hidrologia, relativas ao aproveitamento da energia hidráulica,
entre outros (COIMBRA et al, 1999).
Finalmente, em 8 de janeiro de 1997, foi promulgada a Lei 9.433 conhecida como a
“Lei das Águas” que, entre outras questões, “institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos”.
Muñoz (2000) comenta que se trata de uma lei “avançada, no sentido de introduzir
mecanismos de democracia participativa num sistema administrativo pautado nos
mecanismos da democracia representativa, mas, apresenta muitos desafios para
sua implementação”. Este mesmo autor comenta ainda, que:
“... a Lei das Águas é o produto de quase 14 anos de trabalho e de
discussões. Suas origens remontam aos debates havidos durante o
Seminário Internacional de Gestão de Recursos Hídricos, organizado
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE,
em Brasília em 1983 e às primeiras reuniões dos Órgãos Gestores
dos Recursos Hídricos, em 1984. Nestes encontros debatia-se o
gerenciamento dos recursos hídricos e registravam-se algumas
contestações à atuação do DNAEE. Trata-se, pois, de uma lei que
tem o mérito de ter sido concebida e plasmada através de um
processo de discussão amplo, com possibilidades de participação da
sociedade, embora não suficientemente bem aproveitadas.”
(MUÑOZ, 2000: 14).

Essa legislação teve como base as propostas da AGENDA 21, capítulo XVIII –
“Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos: Aplicação de
Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso dos Recursos Hídricos” (BRASIL, 1996). É um dos documentos mais importantes, no que diz respeito aos
recursos naturais e suas relações com a atividade antrópica, entre os elaborados e
assinados na conferência da ONU – RIO 92, e trata especificamente da proteção
dos recursos hídricos visando o abastecimento de água. Os princípios básicos
propostos pela Lei no 9.433, de 08/01/97, são apresentados no Quadro n° 3.5,
comparados com análise crítica das proposições de Martini (2000) para os princípios
da lei vigente.
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Quadro n° 3.5 Princípios básicos da Lei das Águas e análise de Martini (2000)
PRINCÍPIOS BÁSICOS PROPOSTOS
PELA LEI DAS ÁGUAS
1

2

3

Adoção da bacia hidrográfica como
unidade de planejamento
Usos múltiplos da água garantindo que
todos os usuários tenham igualdade de
condições no acesso aos recursos
hídricos
Reconhecimento da água como um
bem econômico, de domínio público,
finito e vulnerável e, portanto, deve
haver uma distribuição justa dos
custos, entre os usuários – pagadores
(consumidores) e / ou os usuários –
causadores (poluidores).

ANÁLISE DE MARTINI (2000)
A unidade de gestão, a bacia
hidrográfica, não pode ser considerada
uma simples fração territorial;
No acesso às águas os usos
compartilhados serão sempre preferíveis
aos usos exclusivos;
A água é muito mais do que um recurso,
ela tem um valor intrínseco mais
importante que o valor de mercado. –
não deve haver nenhum domínio da
água, pois isso pressupõe uma
hierarquia possuidor-possuído;

4

A gestão deve ser descentralizada e
participativa e as mulheres devem
assumir um papel essencial na
conservação e gestão da água

A eqüidade na utilização das águas
implica no fato de que, qualquer pessoa
legitimamente interessada na proteção
das águas seja capaz de participar de
sua gestão e a diversidade de opiniõesinteresses é enriquecedora ao processo
de gestão.

5

Em situações de escassez, o uso
prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação
de animais.

Na escassez, a preservação da vida é o
princípio universal a ser seguido;

Fonte: BRASIL, 2001, modificado pelo autor.

Martini (2000), com esta argumentação, demonstra que formas diferentes de tratar a
gestão de componentes ambientais devem ser pensadas.
Continuando com a exploração do que nos traz a nova Política Nacional de
Recursos Hídricos, verifica-se que ficou estabelecido um arranjo institucional
baseado em novos tipos de organização e gestão compartilhada do uso da água.
Foram criados, então, organismos para executarem o plano (FGV, 1998):
• Conselho Nacional de Recursos Hídricos - órgão máximo do Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, ao qual cabe decidir sobre as grandes questões do setor e
resolver as contendas de maior vulto;
• Comitês de Bacias Hidrográficas - com participação dos mais diversos setores da
população, que deve agir como um “parlamento das águas da bacia”, pois, são
permanentes no âmbito de cada bacia hidrográfica;
• Agências da Água - servem como braços dos comitês e são destinadas a
gerenciar os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água;
• Organizações Civis de Recursos Hídricos - entidades atuantes no setor de
planejamento e gestão dos recursos hídricos que podem ter participação no
poder decisório e de monitoramento das ações.
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No Brasil, a LEI 9.433 / 97 constitui um marco significativo no desenvolvimento da
gestão dos recursos hídricos no país. É a primeira vez em que o desenvolvimento
sustentável é expresso no direito ambiental brasileiro. Pagnoccheschi (2000)
comenta que esta Lei, festejada por diferentes setores envolvidos, por força da
complexidade e diversidade de situações que propunha abarcar, remetia grande
parte das definições para a etapa de regulamentação, mostrando claramente a
opção assumida de se construir uma lei “enxuta”, o que teoricamente poderia ter
facilitado sua tramitação e aprovação.
No seu artigo 3, a Lei 9.433 estabelece, também, diretrizes gerais de ação para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Muñoz, 2000):
• A integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental;
• A articulação da gestão dos recursos hídricos com a do uso do solo;
• A integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuários e
zonas costeiras e
• A articulação do planejamento de recursos hídricos com o de setores de usuários
e com o planejamento regional, estadual e nacional.
Se esses temas não tiverem o tratamento adequado poderão trazer dificuldades
fundamentais para o sucesso da implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos - Lei 9.433. Diversos outros atos/ decretos foram assinados visando sua
regulamentação, porém, prioritariamente, o que tem ocorrido é uma centralização
das atenções nos instrumentos de outorga e cobrança. Todo o processo de
discussões e de regulamentação do sistema nacional de gerenciamento culminou
com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA.
A Lei Federal No 9.984, de 17 de julho de 2000, dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implantação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Posteriormente, mais algumas medidas legais ocorreram, de
modo a regulamentar as atribuições da ANA e até mesmo de sua composição de
quadro funcional, que deve ter atribuições específicas para garantir a sua eficácia.
Deve-se aqui ressaltar que, apesar de muitos estados brasileiros terem avançado
previamente em suas constituições, criando normas para a gestão participativa dos
recursos hídricos - instituição de Comitês e Agências de Água -, agora deverão
revisar as legislações estaduais de modo a adaptá-las à nova Política Nacional de
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Recursos Hídricos. Estas iniciativas fizeram com que a lei nacional se tornasse mais
flexível, permitindo adaptações às diferentes situações existentes nos estados
brasileiros (BARTH, 1999).

3.3 Entre o recurso e a riqueza: abordagens possíveis.
No contexto destas proposições, no que tange a gestão e controle dos recursos
hídricos, não se pode esquecer que a água se encontra na categoria de mercadoria,
emersa em um sistema de oferta e demanda, cuja premissa básica é o retorno em
curto prazo e que, na maioria dos casos, os impactos e processos ligados à sua
obtenção são avaliados apenas como mera externalidade econômica.
É preciso insistir que o problema central da crise da água em escala mundo não é
um problema de ordem meramente técnica, ele alicerça-se na dinâmica posta pela
sociedade de consumo e seus padrões extremamente desiguais. Como alerta
Ribeiro, “O principal fator que agrava a escassez de água doce na Terra é seu uso
na esfera privada de maneira irresponsável com fins de acumulação de capital. Não
há um reconhecimento do caráter público da água pelas camadas dominantes da
sociedade “planetária” que se está vivendo (2004:74)”.
Ao discutir a inserção da água no “reino de mercadoria”, Ribeiro mostra que isto lhe
deu uma nova condição, a de bem passível de privatização. Este processo, iniciado
com força a partir do consenso de Washington, levou ao alargamento da
privatização do setor e consequentemente a conflitos diversos entre interesses
públicos e privados. A privatização da água como doutrina econômica é denunciada
pelo autor ao afirmar que:
“por meio do Acordo Geral de Comércio e Serviços, de 1994, a
Organização Mundial de Comércio determinou a água como um
serviço. Isso definiu como comercializáveis diversas etapas do
processo de abastecimento hídrico. Desde a construção de dutos
para transportar água até a manutenção de mananciais pode ser
considerado um serviço da água (RIBEIRO, 2004:196)”.

O tema do controle da água é cada vez mais estratégico nas diversas escalas da
ação humana, seja pela escassez concreta ou produzida. O Banco Mundial estima
que seriam necessários investimentos da ordem de 600 a 800 bilhões de dólares por
ano para suprir as necessidades da população mundial, aqui entendido o
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saneamento ambiental como um todo. Tal menção justificou o largo processo de
privatização do setor como condição de financiamento de projetos em todo o mundo,
bem como a geração de novos elementos nos já acirrados conflitos de gestão em
todo o mundo, aspectos estes bastante detalhados no trabalho do citado autor.
A alienação da essência da idéia de recurso indispensável à vida e, portanto, de
caráter humanitário, pela idéia de produto permitiu que os “senhores da água”,
expressão de Ribeiro, assumissem o controle de vastos mananciais de água que, só
em seu engarrafamento, através de companhias como a Perrier/Nestlé, Pepsi,
Danone e Coca-cola, geram lucros de 35 bilhões de dólares anuais, afora os lucros
advindos dos sistemas de distribuição operados pelas gigantes da água. Entre estas
gigantes estão às francesas Suez, a Vivendi e a Bouygues-SAUR, a alemã RWEThames Water, as norte americanas Bechtel-United Utilities, a Enron-Azurix e a
American Works Company, e as britânicas Severn Trent, Anglian Water e Kelda
Group. Estas empresas detêm negócios milionários em várias partes do mundo,
largamente estudados por Wagner Ribeiro (2004).
Muitos dos pesquisadores sobre esta temática alertam que vem predominando uma
visão mais gestorial deste recurso, o que, em certa medida, condiz com a
característica da água enquanto recurso fundamental para a reprodução do capital,
embora o aspecto humanitário, que também envolve o tema, a leve a ser gerenciada
de um ponto de vista público (stritu senso), o que no campo prático não é operação
tão simples, dada à complexidade das relações entre público e privado no processo
de produção do espaço. Autores como Carlos Walter P. Gonçalves, demonstram
que, é necessário se admitir a necessidade de uma análise que entenda as
configurações sociais, políticas e culturais que envolvem o tema.
“O tema da complexidade das relações do público e privado na
produção do espaço no aspecto da gestão dos recursos hídricos vem
se caracterizando por um forte conteúdo institucional para dar novo
desenho normativo. Política Nacional de Recursos Hídricos, Comitês
de Gestão de Bacias Hidrográficas, Agência Nacional da Água, entre
outros, são expressões que vão constituindo uma rede discursiva
que tenta conformar o debate sobre o tema. A escassez dos recursos
hídricos é tomada como um fato cuja gravidade é ressaltada o que
por si só viria legitimar a necessidade de se normatizar e
regulamentar o uso de um recurso que é do interesse de todos”
(GONÇALVES, 2001).
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O problema da escassez impõe à sociedade civil formas institucionalmente aceitas
de gestão do problema, sem uma maior reflexão sobre o seu significado e interesses
dentro destas estruturas. O debate não privilegia ou apresenta alternativas de
gestão no âmbito popular, por exemplo. Na verdade, os chamados atores sociais
dividem-se em agentes e atores, os agentes marcadamente detentores e
formuladores das regras do jogo político que esconde a expressão de desigualdade
no processo de apropriação dos recursos hídricos que, por sua vez, camufla,
especialmente no caso brasileiro, um problema maior que é o agrário. Gonçalves
(2001) discute estas implicações ao analisar um caso na região norte de Minas
Gerais, onde conflitos se estabeleceram e formas alternativas de manejo foram
postas em prática.
A água, neste século, caracteriza-se cada vez mais como um campo de disputas e
contradições, onde,
“... tudo indica que a passagem da água da condição de riqueza para
o de um bem no sentido econômico, tal como a ciência econômica
classicamente vem definindo, isto é, a passagem de um bem livre
para um bem escasso que, por isso, passa a ter valor de troca, está
ensejando a mobilização de amplos setores da sociedade, alguns no
sentido de que se o considere um bem público, enquanto outros se
mobilizam no sentido de sua apropriação privada.” (GONÇALVES,
2001).

Gonçalves alerta ainda que “... é preciso alargar o horizonte do debate para além de
uma perspectiva normativa restrita que ignora múltiplas experiências de gestão das
águas como, por exemplo, dos povos que milenarmente têm convivido com
situações

de

escassez...”,

o

caminho

das

multiplicidades

de

formas

de

gerenciamento a partir destas experiências deverá levar a uma maior participação e
envolvimento com o problema. O modelo único de gestão patrimonial pode tornar-se
meramente um mecanismo de apropriação privada da água e isto precisa ser
superado, pois, a água é um bem público de uso social, essencial à vida.
A associação mundial para a água (GWP- Global Water Partnership), no seu II foro
mundial, em março de 2000 em Haya (Holanda), estabeleceu que “la crisis del agua
és a menudo una crisis de gobernabilidad”. (SOLANES & JOURAVLEV, 2005:07) e
na declaração da Conferência Internacional sobre Água Doce realizada, em
dezembro de 2001, em Bonn na Alemanha, definiu-se que a água é uma das chaves
para o desenvolvimento sustentável. Ao analisarem o problema da gestão dos
120

recursos hídricos, Solanes & Jouravlev, colocam em relevo que não se pode realizála de forma deslocada da economia, da legislação e da administração, pois, todas
convergem nesta direção, afetando direta ou indiretamente sua implementação.
Assim, não é possível realizar uma análise sobre o problema da gestão sem levar
em consideração a questão da governabilidade e do contexto macroeconômico
envolvido no âmbito do território. No que tange ao “concepto de gobernabilidad
aplicado al agua se refiere a la capacidad de la sociedad de movilizar energías en
forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos (SOLANES,
2005:08)”. Neste sentido, aponta claramente para a presença de todos os usuários e
não apenas dos agentes econômicos.
O projeto Itajaí, realizado na bacia do Rio Itajaí em Santa Catarina, demonstrou a
importância destas considerações ao buscar trabalhar com os interesses e
demandas institucionais e sociais no âmbito da bacia, utilizando a figura da margem
social e margem institucional como integrantes da mesma unidade espacial. Embora
haja felicidade na escolha da imagem, como modelo operacional, esta implica em
dificuldades operacionais de agregação e consenso entre as partes.
O que se percebe é que, nas experiências adotadas em várias partes do mundo,
pode-se chegar a certo nível de consenso sobre formas e processos de decisão
sobre gestão dos recursos hídricos, mas isto depende diretamente do nível de
governabilidade e das condições macroeconômicas onde se realizam estas disputas.
Assim, entende-se que a gestão participativa e compartilhada das bacias
hidrográficas e dos recursos hídricos se faz necessária para que se possa alcançar
de forma mais justa a distribuição dos volumes de água necessários a cada um dos
setores da sociedade.
É cada vez mais claro que a mercantilização contínua dos recursos disponíveis,
buscando a maximização da remuneração e a minimização de investimentos que
garantam a reprodução do capital, torna-se limite facilmente tangível. A água está na
base material da existência humana e não reciclada nem produzida, ela pode ser
reutilizável adequando-se às diversas necessidades humanas. A noção de
externalidade aplicada durante séculos à água precisa ser revista, pois o continuo
descompasso entre a sua demanda e oferta, seja dos estoques, seja da água
renovável, tem mostrado a insustentabilidade do modelo e de nossa concepção
sobre ele.
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O conhecimento sobre as diferentes temporalidades e ritmos exigidos para manter o
fluxo continuo, ou pelo menos aceitável, de matéria e energia nos sistemas
ambientais precisa ser posto a serviço da lógica humana e não a serviço de um
estilo que antagoniza por completo a possibilidade de reprodução da vida. Neste
sentido, a condição qualitativa e quantitativa da água mostra, de maneira
inequívoca, a necessidade de um repensar as bases éticas e não somente técnicas
de sua valoração.
Assim, torna-se urgente entender este processo no nível operacional do território e
seus

recortes

espaciais,

especialmente

a

bacia

hidrográfica,

aprimorando

indicadores de acompanhamento destas realidades. Assim, a temática dos
indicadores emerge como demanda essencial neste processo, sendo abordado a
seguir.
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IV CAPÍTULO

OS INDICADORES COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE

4.1 Introdução
Após discutirem-se questões imbricadas à temática do meio ambiente e da
sustentabilidade, avaliando suas dimensões, princípios, regras e limites, adentra-se
nas questões relativas à informação, à produção do conhecimento e formulações
que visam qualificar e quantificar estes aspectos.
A crescente preocupação com a dimensão ambiental aparece, cada vez mais,
associada à busca de estratégias que visam atuar no âmbito da gestão e
ordenamento do território, possibilitando, desta forma, buscar e disseminar novos
conceitos e métodos de ação e investigação mais abrangentes e globalizantes no
âmbito dos recursos naturais e assentamentos humanos.
A compreensão da vasta diversidade dos sistemas ambientais e a complexidade de
suas sinergias impõe-se como um grande desafio no âmbito científico, como
também para aqueles que, direta ou indiretamente, manejam o patrimônio ambiental
e, de maneira especial, para aqueles que tomam as decisões finais sobre a efetiva
transformação/produção do espaço. Muitos esforços já foram empreendidos, no
sentido de propor e criar metodologias validadas em situações e que possam

garantir confiabilidade a um conjunto de informações seguras para tomadas de
decisão.
A informação básica é o elemento crucial na elaboração de parâmetros confiáveis
nas aproximações indicadoras da realidade, sua complexidade analítica remete a
elaborações de modelos de caráter mais universalizante para que possa haver um
sentido compreensível e uma assimilação social desta. A informação ambiental
também não foge a este caráter e segundo Vieira (1981), pode ser definida como um
conjunto de dados, metodologias e processos de representação espacial ou de
percepção e reflexão para a transformação da realidade, destacando-se o seu papel
na mudança de valores e atitudes. Tais mudanças ocorrem, via a internalização 17
das questões representadas por esta importante ferramenta que são os indicadores
e índices. Sua formulação tem como princípios o caráter inter e multidisciplinar e
multidimensional, pois, busca tratar de elementos dispersos em varias áreas do
conhecimento.
Este caráter multifacetado dificulta a vinculação desta informação a um único
conjunto próprio de conhecimento, o que torna a informação ambiental limitada ao
acesso geral por vários motivos, seja pela sua complexidade e interconexão, seja
pela rápida evolução científica e acadêmica que ocorre, levando a uma relativa
obsolescência dos dados existentes, seja pela dificuldade de validação dos mesmos
ou pela arquitetura da informação, operacionalidade e integração entre os diferentes
sistemas de informação ambiental, seja ela analógica ou digital.
Outra questão crucial em relação à informação ambiental é relativa à escala espaço
temporal de sua representação e acompanhamento, especialmente por tratar com
fenômenos cíclicos e atemporais de ocorrência variada e imbricações espaciais
também complexas. Um aspecto interessante em relação à escala dos trabalhos,
que tem sido apontada por alguns autores, é a sua diminuição cuja finalidade
concluí-se ser a de dimensionar os efeitos estudados em maior amplitude.
Ainda com relação à informação, autores como Tavares (2003) e Targino (1994),
reforçam a necessidade de sistemas colaborativos abertos e ampliação no acesso
da informação, para que esta evolução atinja o maior número de países e pessoas
possíveis. Davenport define que “informação e conhecimento são, essencialmente,
Segundo Leff (2002) define-se como processo de percepção e incorporação desta em atitudes
concretas.
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criações humanas e nunca seremos capazes de administrá-los se não levarmos em
consideração que as pessoas desempenham, nesse cenário, um papel fundamental”
(DAVENPORT, 1998:12) e que a administração desta tecnologia informacional deve
preocupar-se com as necessidades dos “usuários finais”. Esta universalização e
universalidade da informação é um aspecto que garantiria uma internalização mais
rápida e eficiente das demandas socioambientais, tendo como possível efeito a
diminuição do passivo ambiental nas diversas escalas.
4.2 O processo
As preocupações em dimensionar questões relativas aos diversos aspectos do
desenvolvimento são anteriores à década de 1950, mas, é nesta década marcada
por um acelerado crescimento econômico que se assiste o seu resultado ser
confundido com desenvolvimento. Deste processo, surgem indicadores como
Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per capita aferindo e comparando o desempenho
das contas nacionais. Na década de 1960, a crescente discussão, no que tange à
questões

sociais,

tráz

a

consolidação

da

noção

de

que

o

verdadeiro

desenvolvimento deve ter em conta, também, os resultados sociais. Assim, por
exemplo, nasce, em 1967, o Programa Nacional de Amostragem por Domicílio
(PNAD) que tentava dimensionar os resultados do crescimento econômico, pois,
mostra como ele está relativamente distribuído e absorvido pela sociedade. Outro
fato importante nesta mudança de concepção sobre crescimento e desenvolvimento
se dá com o impacto de Estocolmo (1972) e a publicação dos “Limites do
crescimento” (MEADOWS, 1972), enfocando o passivo ambiental do crescimento e
as limitações de recursos para o contínuo processo de produção da riqueza
econômica. Ao longo dos anos de 1980 e principalmente após 1992, com a Rio-92, a
ampliação das preocupações ambientais ganha vulto e a noção de desenvolvimento
é fortemente questionada, visto que, mesmo conseguindo elevados padrões de
renda e/ou bem estar social, muitos países o fizeram dilapidando o patrimônio
ambiental em outros territórios. Como resultado, emerge a premissa do
desenvolvimento sustentável que passa a tomar conta do cenário mundial e, com
isso, abre-se, também, a busca de metodologias e mecanismos adequados para
tentar aferi-lo, o que torna este processo um campo amplamente aberto para
formulações.
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Em 1993, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizou em
Genebra (Suíça) um encontro com a temática dos indicadores ambientais, criando
importantes diretrizes para a sua formulação. Em 1996 em Bouni (França), um outro
importante colóquio internacional.
No caso brasileiro, a informação ambiental apresenta lacunas de ordem temporal e
metodológica, pois, não há regularidade relativa à apresentação de relatórios ou em
sua estruturação, dificultando o acompanhamento, pois, o primeiro Relatório de
Qualidade do meio Ambiente (RQMA), instituído pela Lei 6.938/81, foi produzido em
1984 e, até então, não tem uma segunda edição. Outros trabalhos como o “Desafio
do Desenvolvimento Sustentável” publicado para a Rio 92, o relatório do
“Diagnóstico da Gestão Ambiental no Brasil” publicado pelo MMA em 2001, o
“Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil 2002” publicado pela FIBGE
2002 e o “GEO Brasil 2002: Perspectivas do Meio Ambiente no Brasil” (IBAMA,
2002), cujos focos e estruturação apresentam diferenças, embora para alguns, este
último pretenda ser sucedâneo do RQMA.
Apesar das críticas em relação ao tema ‘desenvolvimento sustentável’, sustentado
ou sustentabilidade do desenvolvimento e seus equivalentes em língua estrangeira,
o campo das ciências ambientais tem buscado incessantemente sua qualificação
mediante a compreensão do chamado paradigma da sustentabilidade que, por seu
espectro conceitual, abarca um variado número de áreas do conhecimento e
abordagens que visam qualificar e quantificar o conjunto das formulações nela
inseridas.
Não obstante os indicadores sociais e econômicos possuírem certo grau de
sedimentação, dada à natureza dos processos que os aferem, estes não podem ser
meramente somados ao conjunto de indicadores ambientais de ordem biofísica.
Sachs (2000) prefere dividir a sustentabilidade em 9 dimensões, a saber: Ecológica,
ambiental, econômica, social, política, demográfica, cultural, espacial e institucional,
embora muitos autores adotem a divisão segundo o princípio clássico do conceito de
desenvolvimento sustentável, apregoado pelo Relatório Brundtland, que abarca as
dimensões econômica, social e ambiental. E, mais recentemente, agregou-se uma
quarta, a dimensão institucional que, a nosso ver, define o grau de internalização da
base operativa das políticas e ações no âmbito do território. Assim, um indicador de
desenvolvimento sustentável deve buscar relacionar estas dimensões.
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Destes quatro aspectos, aqui tratados como dimensões da sustentabilidade, é
necessário considerar que existem algumas questões chave a serem identificadas
para se alcançar aproximações mais realistas. A primeira delas refere-se à
quantidade de variáveis possíveis a serem tratadas em cada dimensão; a segunda
questão refere-se à escolha de quais são as variáveis mais importantes na
qualificação do problema tratado; o terceiro aspecto diz respeito ao peso e
importância de cada uma delas no contexto avaliado e o quarto à compreensão dos
aspectos relativos à sinergia que elas exercem reciprocamente. Assim, Sachs (2000)
defende que o simples somatório dos variados indicadores setoriais resultaria, por
certo, em uma equação distorcida que não representa uma aproximação adequada
da realidade.
Melo e Souza faz importante observação relativa aos conceitos aplicados nesta
discussão, mostrando que:
“as dimensões estão relacionadas ao domínio conceitual da pesquisa
ao passo que os parâmetros, segundo a concepção desse autor18,
reportam-se à esfera de aferição das dimensões enquanto os
indicadores resultam desse encontro conceitual com a realidade
representada pelos dados coletados” (MELO e SOUZA, 2003:36).

Outra distinção importante é relativa a um indicador de sustentabilidade de um
indicador de monitoramento. Segundo a autora, os indicadores de sustentabilidade
requerem “uma visão integrada do mundo e [...] devem apresentar nítidas conexões
entre ambiente, economia e sociedade”, já os de monitoramento implicam “em um
conhecimento prévio das condições ambientais vigentes” Melo e Souza (2003:34),
que tenha uma sólida estrutura e organização, possibilitando projeções e
acompanhamento. Embora tal processo revele muitas dificuldades práticas, pode-se
perceber uma contínua mudança no que tange ao desenvolvimento de indicadores
com tais características, o que “pode contribuir ao aprimoramento do desenho
institucional de programas mais abrangentes de conservação e de avaliação dos
sistemas ambientais” (2003:43).

18

Citado pela autora: VASCONCELOS, E. M. “Variáveis, Indicadores e Índices”. In: Complexidade e
Pesquisa Interdisciplinar - epistemologia e metodologia operativa. Petrópolis : Vozes, 2002.
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4.3 Estrutura e aplicação dos indicadores
A identificação e avaliação dos problemas ambientais necessitam da definição de
um conjunto de informações hierarquizadas dirigidas ao conhecimento dos vários
elementos e as sinergias envolvidas no fenômeno ou processo, o qual se quer
avaliar. Como resultado deste agrupamento e refinamento de informações é definido
o indicador e por fim o índice. No campo de investigação ambiental, assim como em
outro qualquer, a comprovação de assertivas deve ser feita mediante um conjunto
de informações qualificadas, entre elas podem-se definir os indicadores e índices
como formulações aceitáveis e passíveis de prova.
Segundo (GOMES, 2000), um indicador é uma estatística ou mensuração que se
relaciona com uma condição, mudança de qualidade ou mudança no estado de algo
que se pretende aferir, fornecendo informação e descrevendo o estado de um
determinado fenômeno.
Um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações sobre uma
dada realidade e tem como principal característica poder sintetizar um conjunto
complexo de informações, retendo apenas o significado essencial dos aspectos
analisados (HATCHUEL & POQUET, 1992). Ainda pode ser considerado como
apenas uma medida, não um instrumento de previsão ou estatística definitiva ou
ainda uma evidência de causalidade, pois, ele apenas constata uma dada situação
(MITCHELl, 1997), pois, as possíveis causas, conseqüências ou previsões
realizadas são um exercício de abstração do analista ou observador, o que depende
essencialmente da bagagem de conhecimento do mesmo (MARZALL, 1999). Um
indicador é um sinal que nos permite compreender dimensões do mundo real,
atribuir-lhe valor e importância, possibilitando julgamento e desenvolvimentos
futuros, a partir de sua análise (BOSSEL, 1999).
O indicador, como ilustra sua etimologia (do latin indicare), corresponde a uma
aproximação da realidade, uma tentativa de mensuração de fenômenos de natureza
diversa e ajudam no acompanhamento de realidades mais complexas. Podem ser
de ordem quantitativa ou qualitativa e buscam evidenciar as transformações
ocorridas em um dado sistema. Por exemplo, existem indicadores financeiros que
descrevem mudanças na situação das economias individuais, locais ou nacionais;
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existem Indicadores de Pobreza, Indicadores de Saúde e Indicadores Ambientais,
etc.
Quanto ao seu emprego, diversos autores relatam a precaução no uso aleatório das
terminologias associadas ao tema, tais como: parâmetro, indicador, subíndice,
índice, etc. Em uma ordem hierárquica crescente associada a um nível de
condensação de informação tem-se os índices. Já em termos decrescentes, existem
os dados originais. Estes dados originais compõem a base da pirâmide de
informação (figura n° 4.1), seguidos de um nível superior onde os dados analisados
são parametrizados e ordenados segundo critérios mais ou menos rígidos, destes,
resultam os indicadores que, isolados ou combinados entre si, buscam refletir uma
condição do sistema e, por fim, no ápice aparecerão os índices que sintetizam toda
uma vasta quantidade de informação.

Condensaçãodainformação

Figura n° 4.1 Pirâmide da informação

Índices
Indicadores
Dados analisados
Dados originais
Quantidade total de informação

Fonte: GOMES et al, 2000:11.

Do ponto de vista dos usuários desta informação, pode-se estabelecer minimamente
três categorias diferenciadas de interesse, a saber: científica, política e social. No
contexto cientifico, interessa muito mais a origem, agrupamento e métodos de
definição dos parâmetros do que o resultado final destes, pois, o que está em jogo é
o método e sua validação. Ao político ou quem toma decisões os indicadores são
mais importantes, pois, definem aspectos específicos da realidade, bem como
“alvos” a serem melhorados ou mitigados. Por fim, a sociedade, de modo geral,
dependendo de sua classe e função social, o que importa é o produto final desta
avaliação, ou seja, os índices que, do ponto de vista da informação, são uma
representação simplificada e comparativa da realidade.
Ainda no que tange as características dos indicadores, estes podem ser escalares
ou vetoriais. Segundo Dahl (1997 in BELLEN, 2005:46), “um vetor consiste na
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generalização de uma variável e um índice escalar é um simples número gerado da
agregação de dois ou mais valores”. Desta forma, é possível representar os vetores
como elementos gráficos, pois, apresentam duas características fundamentais:
magnitude e direção que, para Bellen (2005), retrata melhor a realidade, pois,
expressa a direção de movimento rumo a uma meta, o que, segundo ele, livraria o
julgamento de valor sobre o desenvolvimento sustentável. Tal característica revelase muito importante no que tange à divulgação de resultados, bem como a utilização
do mesmo no âmbito do planejamento, pelo fato de possibilitar a arquitetura de
cenários projetivos.
Romero (1998) ao discutir a temática dos indicadores mostra a necessidade de se
realizar uma abordagem sistêmica entre as dimensões da sustentabilidade
(econômica, social, ambiental e institucional). Outra questão posta pela autora é
quanto às características diferenciais da informação, muito embora se busque certo
grau de homogeneidade, o conjunto das diferentes realidades precisa ser levado em
conta.
No que tange às aplicações dos indicadores e índices, Gomes (2000:10) define uma
variada gama de utilizações, tais como:
• Avaliação de recursos: visa fornecer suporte de decisões, ajudando os gestores na
distribuição de fundos, alocação de recursos naturais e determinação de
prioridades;
• Classificação de locais: destinada à comparação de condições em diferentes locais
ou áreas geográficas;
• Cumprimento de normas legais: aplicação a áreas específicas para clarificar e
sintetizar a informação sobre o nível de cumprimento das normas ou critérios
legais;
• Análise de tendências: busca reconhecer e detectar tendências de mudanças
espaço-temporais a partir de dados e informações;
• Informação ao público: informação ao público sobre os processos de
desenvolvimento sustentável;
• Investigação científica: busca aplicações em desenvolvimentos científicos servindo
de alerta para a necessidade de investigação científica mais aprofundada.
Já para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
as aplicações dos indicadores podem ser agrupadas em quatro grandes categorias,
a saber: Avaliação do funcionamento dos sistemas ambientais; Integração das
preocupações ambientais nas políticas setoriais; Contabilidade ambiental e
Avaliação do estado do ambiente.
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No que tange à primeira linha investigativa, esta busca aferir, de forma mais global,
aspectos funcionais do ambiente, como caracterização dos elementos climáticos
(médias/desvio padrão, etc.), fluxos de maré, elevação, etc., cobertura florestal, etc.
A questão da integração das preocupações nas políticas ambientais, busca
elementos indicativos de ações práticas no âmbito da gestão, apresenta neste
sentido elevado grau de subjetividade, caracterizando-se assim, os indicadores do
tipo resposta.
A contabilidade ambiental tem o caráter avaliativo dos chamados serviços de bens
naturais ou, simplesmente, serviços ambientais 19 e incorporá-los dentro do sistema
econômico, sem, contudo, questionar sua existência ou não, estabelecendo valores
de troca para estes.
A avaliação do ambiente tem o caráter mais interno como, p. ex., avaliar o fluxo de
energia e matéria, características de determinado elemento afetado por alguma
intervenção, etc.
Na revisão da literatura, de modo geral, observam-se preocupações direcionadas
aos procedimentos de: Ponderação de desempenho; Identificação de limiares (de
natureza diversa); Interligações causais e Construção de modelos e análise de
cenários.
Em síntese, visam avaliar e mensurar características relacionadas à eficiência de
produtividade, oferta de serviços, características de sistemas produtivos, capacidade
de suporte, relações entre fatores ou elementos de sistemas ambientais e sistemas
de projeção.
Quadro n° 4.1 Principais aplicações dos indicadores existentes na literatura.
Segundo Gomes 2000.
• Avaliação de recursos;
• Classificação de locais;
• Cumprimento de normas
legais;
• Análise de tendências;
• Informação ao público e
• Investigação científica.

OCDE
• Avaliação do funcionamento
dos sistemas ambientais;
• Integração das preocupações
ambientais nas políticas
setoriais;
• Contabilidade ambiental e
• Avaliação do estado do
ambiente.

Tendência Geral
• Ponderação de
desempenho;
• Identificação de limiares
(de natureza diversa);
• Interligações causais e
• Construção de modelos e
análise de cenários.

Fonte: Tomasoni, 2008.

19

São definidos por Costanza et al. (1997) como os benefícios para a população humana derivados, direta ou indiretamente,
das funções existentes nos ecosistemas.
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Avaliando estas preocupações em uma escala espaço temporal, buscando
estabelecer horizontes de responsabilidade, atenção e influência das ações
humanas, Bossel (1999) estabeleceu uma interessante divisão representada na
figura n° 4.2, caracterizando a responsabilidade de formulações cuja efetividade se
dê em curto prazo e alcance espaços próximos como à família e a comunidade. O
horizonte de atenção relaciona-se a escalas sub-nacionais e dimensão temporal de
longo prazo, por fim, o horizonte de influência encontra-se na escala global com
temporalidade definida para as futuras gerações.
Figura n° 4.2. Horizontes de efetividade de ações humanas para a sustentabilidade.
ESPAÇO
HORIZONTE DE
INFLUÊNCIA

MUNDO

PAÍS

HORIZONTE DE
ATENÇÃO

AMBIENTE

HORIZONTE DE
RESPONSABILIDADE

COMUNIDADE

FAMÍLIA
PROXIMA
SEMANA

PRÓXIMOS
ANOS

TEMPO DE
VIDA

FUTURAS
GERAÇÕES

TEMPO

Fonte: Adaptado a partir de Bossel (1999)

4.4 Características dos indicadores
A construção de bons indicadores, segundo Meadows (1998) e (1998 in BELLEN,
2005:56) deve ter algumas características 20:
- Devem ser claros, não são desejáveis incertezas nas direções que são
consideradas corretas ou incorretas;
- Devem ser suficientemente elaborados com informações que impulsionem a
ação política;
- Devem ser possíveis à sua compilação sem necessidade excessiva de tempo;
A OCED define seis aspectos importantes a serem observados na formulação de
indicadores: (i) Existência de base de dados representativos, sobre os quais se
construiriam os indicadores provenientes de fontes de informações confiáveis e
oficiais; (ii) Consistência analítica e exeqüibilidade no estabelecimento dos valores
20

Foram transcritas apenas as características que consideramos mais relevantes.
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de referência; (iii) Relevância do significado do próprio indicador; (iv) Possibilidade
de manter a informação atualizada; (v) Facilidade de interpretação e; (vi)
Objetividade.
Dada à natureza compressiva 21 dos indicadores, Bossel (1999) define algumas
características importantes para indicadores de desenvolvimento sustentável:
• Indicadores de desenvolvimento sustentável são necessários para guiar políticas
e decisões em todos os níveis da sociedade: povoado, cidade, município, estado,
região, nação, continente e mundo;
• Estes indicadores têm que representar preocupações importantes, pois, apenas
uma coleção de indicadores parece pouco pertinente e não é adequada. Uma
aproximação mais sistemática: tem que observar a interação entre sistemas e o
ambiente;
• O número de indicadores deverá ser tão pequeno quanto possível, mas, não
menor que necessário, ou seja, o indicador deve ser inclusivo, compacto e cobrir
todos os aspectos pertinentes;
• O processo para encontrar um conjunto de indicadores deve ser participativo,
pois, visa assegurar o conjunto das visões e valores da comunidade ou região
para a qual é desenvolvido e
• Devem ser compreensíveis, reproduzíveis, claros e não ambíguos, permitindo
deduções acerca de sua viabilidade e aplicação.
No contexto desta análise, pode-se deduzir que a importância acerca da existência
de

uma

base

de

dados

segura

e

a

possibilidade

de

intercalibração,

intercomunicação com outras bases de dados, possibilitando sua comparação com
critérios legais ou outros padrões/metas existentes, facilitando e tornando ágil sua
determinação e interpretação, são cruciais a um indicador ou sistema de
indicadores. Além disso, outros critérios como o grau de importância e da validação
científica destes, seu custo de implementação e manutenção e sua possibilidade de
atualização, bem como a sensibilidade do público alvo a ser atingido pela
informação gerada, são fatores a serem observados na sua formulação, elevando
muito a complexidade da temática.
Mesmo tendo a consciência geral das limitações que um sistema de indicadores ou
índices sintéticos apresenta, estes não podem ser descartados como elementos
projetivos fundamentais. Esta preocupação levou a comunidade científica à
formulação de um conjunto de princípios gerais conhecidos como “Princípios de

21

Noção de síntese de informações pelo acúmulo de parâmetros.
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Bellagio”, esboçados no quadro n° 4.2 e utilizados como "diretrizes para avaliação
prática do progresso para o desenvolvimento sustentável” (BOSSEL, 1999).
Quadro n° 4.2 Síntese dos princípios de Bellagio segundo IISD e Bossel.
Princípios
Características centrais
1. Orientação clara
de Visão e
Objetivos

2. Perspectiva
Holística

3. Elementos
Essenciais

4. Extensão
Adequada

5. Foco Prático

6. Franqueza

Avaliação de progresso para o desenvolvimento sustentável deve ser
guiada por uma visão clara de desenvolvimento sustentável e metas
que definam esta visão.
Incluir uma revisão do sistema inteiro como também suas partes;
Considerar o bem-estar social, os subsistemas ecológico e econômico,
seu estado e a direção da taxa de mudança deste estado e a interação
entre partes; Considerar as conseqüências positivas e negativas das
atividades humanas de modo que reflita os custos e benefícios para a
sociedade e os sistemas ecológicos, em termos monetários e nãomonetários.
Considerar o patrimônio líquido e as disparidades dentro da população
atual e entre as gerações futuras, lidando com o interesse no uso de
recursos, sobreconsumo e pobreza, direitos humanos, e acesso a
serviços apropriados; Considerar as condições ecológicas das quais a
vida depende; Considerar o desenvolvimento econômico e outras
atividades não econômicas na contribuição do bem-estar humano e
social.
Adotar um horizonte de tempo diferenciado e longo, envolvendo
escalas de tempo humanas e dos ecossistemas, respondendo também
a decisões de curto prazo;
Definir o espaço de estudo amplo o bastante para incluir o local e seus
efeitos mais distantes (indiretos), na população e nos ecossistemas e
Construir condições objetivas para se antecipar aspectos futuros.
Basear-se em um conjunto explícito de categorias com um fundamento
organizado e uma visão e metas para indicadores e critérios de
avaliação; Apresentar um número limitado de temas fundamentais para
análise e um número limitado de indicadores ou combinações de
indicadores para fornecer um sinal mais claro de progresso;
Fornecer medidas que unifiquem e sejam capazes de permitir
comparação; Possibilitar uma comparação de valores destes
indicadores a objetivos e avaliação de referência e limiares ou direção
de tendências.
Deve utilizar métodos e dados acessíveis; Possibilitar julgamentos,
suposições e incertezas em relação aos dados e interpretações.

Deve projetar o interesse e as necessidades dos usuários;
Devem servir como ferramentas para aqueles que tomam decisões;
Possuir estrutura simples e clara.
Obter grande representação social: profissional, técnica e de grupos
sociais diversos, assegurando o reconhecimento de valores diversos e
8. Participação
suas variáveis; Assegurar a participação de tomadores de decisão,
ampliada
afiançando uma ligação firme para políticas adotadas e sua ação
resultante.
Desenvolver uma capacidade e avaliação continua para determinação
9. Avaliação
de tendências e ajustamento de metas; Deve ser interativa, adaptável
Contínua
a mudança e incerteza, porque os sistemas são complexos e mudam
freqüentemente; Promoção e desenvolvimento de aprendizagem
coletiva e avaliação para tomadas de decisão.
Definir claramente responsabilidades e prover apoio contínuo dentro
10. Capacidade
dos processos de decisão; Manter e prover a capacidade institucional
Institucional
por meio de conjunto de dados e documentação confiável e
Apoiar o desenvolvimento da capacidade de avaliação local.
Fonte: IISD (1997) e Bossel (1999), adaptado por Tomasoni, 2008.
7. Comunicação
Efetiva
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4.5 Tipologia e classificação
Ao longo do texto, serão apresentadas algumas tipologias de classificação e
organização de indicadores e suas finalidades.
Entre os diversos modelos e sistemas de indicadores, o modelo descritivo inicial
proposto pela OCDE (1993), o Pressão-Estado-Resposta (PER) é um dos mais
utilizados, tem como princípio a compreensão da interação das atividades humanas
com o meio ambiente, separando inicialmente esta em três tipos de indicadores
síntese, são eles: 1) Os indicadores de estado ou de referência (state indicators) –
caracterizam a situação atual do ambiente, aferindo aspectos qualitativos e
quantitativos acerca da qualidade ambiental. São a base onde se processam os
fenômenos e “reportam-se à situação dos componentes biofísicos dos sistemas
ambientais” (MELO E SOUZA, 2003); 2) Os indicadores de pressão ou de causaefeito (pressure indicators) – “mensuram as pressões advindas da ação humana ou
às modificações resultantes da ação antrópica sobre o meio biofísico (derivações
antrópicas)” (MELO E SOUZA, 2003); 3) Os indicadores de resposta (response
indicators) - correspondem à aferição sobre as ações mitigatórias e preventivas
adotadas para deter ou reverter os problemas gerados pelas ações impactantes,
medem a eficácia das políticas adotadas em resposta aos problemas ambientais. Já
o Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), derivado do PER e utilizado pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), agrega uma quarta
categoria, o dos Indicadores de Impacto, que se referem ao estado ou condição de
saúde e bem-estar da população, economia, ecossistemas, etc. Outra variante do
modelo é o Força motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (FPEIR) que separa os
elementos primeiros que impulsionam as transformações que são a produção,
consumo, agricultura, energia, transporte, etc.
Esta estrutura objetiva, basicamente, apresentar as informações ambientais de
forma a responder quatro questões básicas:
Quais são os mecanismos motores da transformação do espaço?
Como eles afetam a dinâmica socioambiental?
O que está acontecendo com o meio ambiente?
Por que isto está acontecendo?
O que se está fazendo e o que se pode fazer a respeito? e
135

O que poderá acontecer se não agirmos?.
Outra proposta de classificação de indicadores é a de Di Pace e Crojethovich (1999)
e Di Pace e Crojethovich (in: MELO E SOUZA,2003), que agrupa os indicadores em
cinco categorias: 1) indicadores holísticos; 2) indicadores distributivos; 3) indicadores
projetivos; 4) indicadores de incerteza e risco e 5) indicadores de gestão e controle.
Ao longo da trajetória de formulação dos indicadores de desenvolvimento
sustentável, Quiroga-Martinez (2003) e Tayra e Ribeiro (2006) agruparam as
diversas tentativas em três gerações de indicadores. A primeira geração diz respeito
à formulação de indicadores ambientais pontuais e elementares como emissões de
CO2, taxa de desmatamento, consumo de água, etc. A segunda geração já
apresenta o que eles chamam de “indicadores compostos”, abrangendo as quatro
dimensões anteriormente definidas, sem necessariamente estabelecer vinculações
entre as dimensões ambiental, social, econômica e institucional, a exemplo das
iniciativas citadas anteriormente no Brasil. Por fim, a terceira geração que os autores
intitularam de “indicadores vinculantes, sinergéticos e transversais”, busca
apresentar correlações entre as dimensões, tendo como exemplo o Índice de Bemestar Econômico Sustentável (IBES) desenvolvido em 1989.
Tal divisão proposta não se propõe como etapização ou eliminação da anterior,
apenas como diferenciação em sua composição e uso, pois, é possível identificar a
coexistência destas gerações na construção das experiências ao redor do mundo.
Tayra e Ribeiro (2006:87) ressaltam que as experiências em andamento podem ser
ainda agrupadas em dois grandes conjuntos: Os sistemas de indicadores (SI)
derivados do modelo da CSD (Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU)
e 2. Os Indicadores síntese (IS) ou comensuralistas 22.

4.5.1 Os sistemas de indicadores
Construídos sob um enfoque sistêmico, os SI buscam mostrar “tendências
vinculantes e/ou sinergéticas, variáveis que, analisadas em seu conjunto, possam
dar conta das principais tendências, tensões e causas subjacentes aos problemas
da sustentabilidade”(TAYRA & RIBEIRO, 2006:87). Dos sistemas em uso, o Pressão
22

Segundo Tayra & Ribeiro 2006, indicadores que em uma única unidade buscam agregar dados de ordem econômica,
biofísica, social e institucional.
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Estado Resposta (PER) e suas variantes como o Pressão Estado Impacto Resposta
(PEIR) são os mais conhecidos; este modelo é amplamente aplicado, a exemplo do
Global Environment Outlook, mais conhecido como projeto GEO, cujo início foi em
1995, apresentando versões em escala mundo e Brasil.
Bossel (1999) e Bossel (apud TAYRA & RIBEIRO, 2006) argumentam que estes
indicadores constituem listas autônomas que carecem de um sistema teórico
conceitual sobre sua funcionalidade e que refletem muito mais as preocupações e
objetivos de quem os elabora o que gera desequilíbrios de informações nas
diferentes dimensões.
Novas inserções no modelo PER e PEIR, como cadeias de impactos e relações,
possibilitam uma visualização sistêmica de um problema, muito embora este
procedimento não consiga apreender ou representar a totalidade dos fenômenos
envolvidos. Como exemplo utiliza a emissão do CO2 (pressão) que, paulatinamente,
se acumula na atmosfera (estado) e este impacta a temperatura global (impacto)
cuja resposta produzida é o imposto sobre o carbono. Esta análise de causalidade
direta escamoteia processos mais complexos e Bossel (1999) vê problemas em sua
aplicação direta, pois, no mesmo caso do CO2, este é apenas parcialmente
responsável pelo impacto nas temperaturas e suas fontes não são apenas
antropogênicas ou ainda um problema mais sério que trata das medidas de sua
redução ou taxação cujos efeitos e interesses são bastante difíceis de avaliar num
sistema causa-efeito.
Os autores concluem que muito dos sistemas de indicadores não conseguem
ultrapassar a categoria de "listas de dados e variáveis [...] em geral restritas a um
contexto local onde a compatibilidade dos indicadores e índices geralmente é baixa”
(TAYRA & RIBEIRO, 2006:89).
Como exemplos destas listas, apresentar-se-á alguns indicadores elaborados pela
ONU (organização das Nações Unidas) que juntamente com a CEPAL (Comisión
Econômica para América Latina y Caribe), estabeleceu uma variada gama de
indicadores sobre aspectos ambientais, apresentados nos quadros a seguir:
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Quadro n°4.3. Indicadores ambientais de desenvolvimento sustentável
Sistema
Característica do indicador
Atmosfera

Terra

23

.

Mudança Climática: Emissões de gases de efeito estufa
Degradação da Camada de Ozônio: Consumo de substâncias
degradadoras da camada de ozônio
Qualidade do Ar: Concentração de contaminantes atmosféricos em áreas
urbanas
Agricultura: Área permanente de cultivo e arável
Agricultura: Uso de fertilizantes
Agricultura: Uso de pesticidas na agricultura
Florestal: Área florestal como porcentual do solo
Florestal: Intensidade da exploração madeireira
Desertificação: Solos afetados pela desertificação
Urbanização: Área de assentamentos humanos urbanos formais e
informais

Oceanos, mares e Zona Costeira: Concentração de algas em águas costeiras
costas.
Zona Costeira: Porcentual de população que vive em áreas costeiras
Pesca: Captura anual de espécies maiores
Quantidade de água: Extração anual de águas subterrâneas e de
superfície como porcentual total do total de água disponível
Água doce
Qualidade da água: Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) na água
Qualidade da água: Concentração de coliformes fecais na água fresca
Ecossistema: Área de ecossistemas claves selecionados
Ecossistema: Áreas protegidas como porcentuais de área total
Biodiversidade
Espécies: Abundância de espécies chaves selecionadas
Fonte: adaptado de “Listado de Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible Propuestas
Relevantes para América Latina y el Caribe”. CEPAL 2003 (Indicators of Sustainable Development:
Guidelines and Methodologies)

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para o Desarollo Sustenible (ILAC) definiram mais de
92 indicadores, estando agrupados em 06 subdivisões: diversidade biológica; A
gestão de recursos hídricos; vulnerabilidade de assentamentos humanos e cidades
sustentáveis; temas sociais incluindo saúde, desigualdade e pobreza; Aspectos
econômicos, incluindo comércio e padrões de produção e consumo e aspectos
institucionais. Sendo aqui apresentados, apenas, os dois primeiros (quadro n° 4.4):

23

Documento base é “Listado de Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible Propuestas Relevantes para América
Latina
y
el
Caribe”.
CEPAL
2003.
Disponível
em:
<http://www.estadisticaambientalandina.com/files/04%20Indicadores%20Instituciones.pdf>
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Quadro n° 4.4. Indicadores relevantes do ILAC e PNUMA 24.
Sistema / Atividade
Indicador
Mudança na cobertura florestal (ha/ano)
Proporção da superfície coberta por bosques
Áreas protegidas (% da área total de terra)
Diversidade
Pressuposto público designando a área protegida (por ha protegido)
biológica
% de decretos públicos designando as áreas protegidas por ano
Proporção de área protegida para manter diversidade biológica com
respeito à extensão territorial total
Número de marcos reguladores para proteger recursos genéticos
Área de mangue e coral (% mudança anual)
Áreas costeiras-marinhas protegidas como % de áreas marinhas e
costeiras totais
Disponibilidade de água por habitante (m3/$PIB)
Consumo de água por habitante (m3/$PIB)
Extração de água por setores (%m3/$PIB)
%l de população com acesso a água potável
% de população com acesso a saneamento
% de produção de água em plantas desalinizadoras
Gestão de recursos % de aqüíferos costeiros com intrusão salina
hídricos
% de áreas da bacia hidrográfica com programas de proteção
Existência de peixes/produção
Extração de peixes
% de costa com planos reguladores
Tratamento de águas residuais (% total)
Tratamento de águas residuais costeiras (% total)
DBO médio em bacias
%da população com acesso a saneamento
% da população com acesso a tratamento de águas residuais
Fonte: adaptado de “Listado de Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible Propuestas
Relevantes para América Latina y el Caribe”. CEPAL 2003 (Reunión del Grupo de Expertos en
Estadísticas e Indicadores Ambientales del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y
el Caribe. Agosto 2003, San José de Costa Rica).

4.5.2 Os indicadores síntese
Os chamados indicadores síntese (IS) caracterizam-se por buscar expressar em um
valor uma condição geral. O exemplo mais conhecido seria o PIB, que embora no
atual contexto não empreste sentido à sustentabilidade, mesmo assim, é ainda
largamente usado na aferição da riqueza. Diversos autores apontam a necessidade
de se chegar à elaboração de um indicador síntese, de aceitação universal, capaz
de aferir a importância do meio ambiente, possibilitando, assim, um maior poder de
24

Documento base é “Listado de Indicadores Ambientales y de Desarrollo Sostenible Propuestas Relevantes para América
Latina y el Caribe”. CEPAL 2003. Disponível em
http://www.estadisticaambientalandina.com/files/04%20Indicadores%20Instituciones.pdf>
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influência sobre as políticas públicas. Do ponto de vista prático a exeqüibilidade
desta proposta é pouco tangível, dada à complexidade de informações hoje
agrupadas nos sistemas de indicadores cuja natureza destas informações é por
vezes inconciliável.
Ainda com relação aos indicadores síntese, a Poupança genuína (tratada
anteriormente) é uma dessas aproximações a um indicador nacional síntese que
expresse a condição do ambiente. Embora seja apontada como um indicador de
fraca sustentabilidade, pois, existem muitas dificuldades em se valorar o capital
natural e sua depreciação. Outra experiência em termos de IS é o Indicador de
Progresso Genuíno (GPI) que engloba dados do PIB associados a critérios sociais e
ambientais.
No quadro n° 4.5 abaixo, são apresentados os enfoques dados aos sistemas de
indicadores e aos indicadores sintéticos.
Quadro n° 4.5 .Enfoques dados aos indicadores: alguns exemplos.
Mundial

Alcance
Enfoque
Desenvolvimento

Sistema de
Indicadores
(SI)

Sustentabilidade
ambiental
Desenvolvimento
sustentável

Desenvolvimento

Indicadores
Sintéticos
(IS)

Sustentabilidade
ambiental
Desenvolvimento
sustentável

- ODM- objetivos do
milênio
- GEO Mundial
- EVI
- Seea

- IDH – PNUD
- GPI

Nacional/
subnacional
Síntese de indicadores sociais

Municipal
Indicadores sociais
municipais
-

GEO Brasil, sistemas de
indicadores ambientais do
Canadá, Nova Zelândia, México,
Panamá e OCDE
25
IDS Municipal -RJ
IDS – Brasil, Costa Rica,
México, Argentina, Suécia,
Finlândia, Reino Unido
IDH,
26
DNA – Brasil (NEEP-UNICAMP)
PIB
- ESI

IDH – M, IQM- RJ,
IPRS –SP e
IDESE-RS
-

- Índice Planeta Vivo –
WWF
- Pegada Ecológica – WWF Índice de bem estar econômico - Barometer of
Sustainability
sustentável, índice de bem
-Dashboard of
estar.
Sustainability- IISD.
-Dashboard of Sustainability- Barometer of
IISD.
Sustainability-UICN e
- Barometer of Sustainability
IDRC.

Fonte:elaborado a partir de TAYRA e RIBEIRO(2006),
Siglas: ODM (Objetivos do Milênio); EVI (Environmental Vulnerability Index); ESI (Environmental Sustentability Index); IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano); IDS (Índice de Desenvolvimento Sustentável);

Outros índices não monetários como o Índice de Bem Estar Social (IBES), o Living
Planet Index (LPI), o Environmental Sustainability Index (ESI) e Indicador de Pegada

25

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE – aplicados em bases municipais também.
O índice DNA tem como objetivo medir o progresso real e a qualidade de vida do país. O Índice DNA Brasil vai além das
dimensões usadas pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano (renda, longevidade e educação), e apura seu resultado
tendo por base sete dimensões sociais e econômicas: 1) Bem estar econômico; 2) Competição econômica; 3) Condições
sócio-ambientais; 4) Educação; 5) Saúde; 6) Proteção social básica e 7) Coesão social.
26
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Ecológica (Ecological footprint - Ecofootprint), o Environmental Vulnerability Index
(EVI), os quais serão tratados posteriormente.
Para autores como Soldani(2001), a aferição do desenvolvimento sustentável tem a
ver primeiramente com a utilização e existência de recursos que, em termos gerais,
podem ser divididos em três categorias: recursos biológicos, recursos não
renováveis e recursos dos sistemas cíclicos (atmosfera, hidrosfera, litosfera).
Embora o caráter dos indicadores não deva aferir meramente parâmetros biofísicos.
Percebe-se, então, a relevância de tal ferramenta, na medida em que esta possa
representar um corte significativo da realidade como expressão momentânea desta,
inclusive provendo com informações de advertência, possibilitando reação (resposta)
adequada. Como afirma Bellen (2005:45), os indicadores são um modelo da
realidade, mas, não a realidade, mesmo que constituídos a partir de uma sólida e
coerente metodologia.
4.6 Análise preliminar
Para lidar com os problemas interconexos, como no caso do desenvolvimento
sustentável, ainda estão em desenvolvimento uma série de sistemas de indicadores,
mas, sem apresentarem uma razoável base de consenso. Este caminho a ser
percorrido impõe-se como necessidade crucial ao planejamento e gestores do
território, pois, implicam na construção de consenso sobre os fundamentos que
compõem a base destes dados.
Segundo Gallopin (1996 in BELLEN 2005:42), os indicadores mais desejados são
aqueles que simplifiquem um conjunto de informações relevantes, dando visibilidade
a um determinado fenômeno.
Uma das criticas, portanto, uma dificuldade prática dos indicadores, é que estes
apresentam um determinado grau de generalização, uma vez que qualificam e
quantificam pontualmente um elemento, fator ou sistema que pretende analisar.
Outra dificuldade consiste nos diferentes graus de relações que só o indicador não
permite acompanhar, dado a complexa organização dos sistemas ambientais, sejam
eles muito ou pouco modificados.
Como aspecto complementar nesta breve análise sobre limitações no emprego de
indicadores, observa-se a existência de uma situação de insuficiência e dispersão de
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informações sobre o território, bem como a percepção diferenciada sobre os
diferentes valores naturais, culturais, políticos, etc. Neste sentido, pode-se perceber
um processo, relativamente recente, onde parece brotar um forte apelo para uma
mudança de percepção, convergindo na construção de uma linguagem e visão mais
equânime entre ambiente e planejamento, incorporando-as numa visão mais
sistêmica. Assim, valores anteriormente colocados como mera externalidade no
processo de desenvolvimento econômico, a exemplo de fatores que medem a
qualidade ambiental ou gastos realizados como conseqüência de um dano
provocado por um processo produtivo, devem passar a ser incorporados na
dimensão do planejamento. Este fato implica na formulação de medidas, ações e
instrumentos coerentes e adequados, em diferentes níveis, a uma perspectiva
sustentável, o que ainda parece ser bastante discutível em termos práticos, dada à
primazia da racionalidade econômica. Sendo esta hoje questionada, sob o ponto de
vista de sua realização, ou seja, o conceito de riqueza deve levar em conta os níveis
de esgotamento e degradação de seu patrimônio ambiental como fonte das
atividades econômicas.
Em face às questões até o momento apresentadas e da bibliografia avaliada, podese verificar a existência de um conjunto de argumentos favoráveis e dificuldades em
relação ao uso de indicadores, conforme quadro n° 4.7.
Quadro n° 4.6. Síntese de algumas vantagens e limitações da aplicação de
indicadores e índices de desenvolvimento sustentável.
Vantagens / potencialidades
Dificuldades / limitações
• Avaliação dos níveis de desenvolvimento
sustentável.
• Capacidade de sintetizar a informação de
caráter técnico/científico;
• Identificação das variáveis-chave do
sistema;
• Facilidade de transmitir a informação;
• Bom instrumento de apoio à decisão e
aos processos de gestão ambiental;
• Sublinhar a existência de tendências;
• Possibilidade de comparação com
padrões e/ou metas pré-definidas.

• Inexistência de informação base;
• Dificuldades na definição de expressões
matemáticas que melhor traduzam os
parâmetros selecionados;
• Perda de informação nos processos de
agregação dos dados;
• Diferentes critérios na definição dos
limites de variação do índice em relação
às imposições estabelecidas;
• Ausência de critérios robustos para
seleção de alguns indicadores;
• Dificuldades na aplicação em
determinadas áreas como o ordenamento
do território e a paisagem.

Fonte: Adaptado de Gomes e colaboradores 2000.

Sobre a importância e validade no uso dos indicadores, Bossel (1999) afirma que a
maioria dos indicadores de sustentabilidade não possuem um sistema teórico
conceitual que reflita a viabilidade e operação do sistema total, pois, refletem mais a
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experiência e os interesses de pesquisa dos especialistas que os utilizaram.
Acredita-se que tal observação é valida, dada à natureza das pesquisas, horizontes
temporais onde estão inseridas, entre outro fatores, porém, é de grande importância
de perceber-se que o esforço no sentido de validar um conjunto de sistemas de
indicadores mais universais, é de fundamental importância. Não se pode deixar de
perceber que a fragilidade e diversidade da noção-conceito de sustentabilidade
interfere diretamente nos modelos de sua representação e consequentemente na
sua parametrização e aferição.

A seguir serão tratados alguns dos marcos de

referência e sistemas de indicadores em uso.

4.7 Marcos de referência
Entre as várias referências sobre a temática, serão abordadas em detalhes a
experiência da formulação do sistema Pressão-Estado-Resposta (OCDE), utilizado
como referencia neste trabalho, o modelo do IISD e o EVI, por abarcarem as
diferentes dimensões da sustentabilidade e, a partir da classificação estabelecida
pelo EVI, serão apresentados sumariamente 14 sistemas de indicadores de
diferentes abordagens, a fim de que o leitor possa vislumbrar aspectos do
desenvolvimento nesta área de pesquisa.
Entre as várias tentativas em se estabelecer marcos referenciais para elaboração de
indicadores, a ONU elaborou um “Esquema para la Elaboración de Estadísticas del
Médio Ambiente” (EEEMA), que buscou vincular componentes do ambiente com 4
categorias de informação dividindo-as em 2 componentes: o meio natural e os
assentamentos humanos (quadro n° 4.7).

Quadro n° 4.7 Síntese do EEEMA elaborado pela ONU
Categoria de
Componente ambiental
informação
Meio natural
Assentamentos humanos
Atividades sociais e
econômicas e fenômenos
naturais

- Utilização de recursos
naturais e atividades conexas
- Emissões e descargas de
detritos e agentes bioquímicos
- Fenômenos naturais

Efeitos ambientais das
atividades e fenômenos

- Esgotamento ou aumento de
recursos
- Qualidade do ambiente
- Saúde humana e desastres
ambientais

- Crescimento e mudanças nos
assentamentos
- outras atividades
- Fenômenos naturais
- Condições das edificações,
infra-estrutura e serviços
- Condições dos recursos vitais
- Condições sanitárias e de bem
estar dos assentamentos
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Reações diante dos efeitos
ambientais

Inventários e ofertas

- Administração e recuperação
de recursos
- Vigilância e controle da
contaminação
- Prevenção de calamidades
naturais e redução de riscos
- Recursos biológicos
- Recursos cíclicos e não
renováveis
- Ofertas de energia
- Inventários

- Políticas e programas de
assentamentos humanos
- Vigilância e controle da
contaminação
- Prevenção e alivio das
calamidades naturais.
- Existência de edificações e
infra-estrutura
- Inventários ambientais
- Condições básicas

Fonte: Soldani (2001), modificado por Tomasoni, 2008.

O EEEMA impulsionou a formulação do modelo posteriormente concebido pela
OCDE, o pressão - estado – resposta que será detalhada a seguir.

4.7.1 O modelo pressão-estado-resposta (PER) e variantes
Como já anteriormente citado, o modelo foi desenvolvido inicialmente em 1991, pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com
contínuas revisões. Busca avaliar a dimensão das atividades humanas e pressões
resultantes destas, definindo assim as condições do ambiente.
Segundo a OCDE, os indicadores do modelo buscam caracterizar a dinâmica de um
problema ambiental e podem ser classificados em três grupos, a saber: pressão;
estado e resposta. Resumidamente, o primeiro (pressão) define-se pelo conjunto de
ações humanas que afetam direta ou indiretamente a funcionalidade dos sistemas
ambientais. O segundo (estado) caracteriza-se por informação que reflete a
qualidade do ambiente em escala espaço-temporal específica e o terceiro
(resposta), define os processos reativos por parte da sociedade diante das pressões
e tem a finalidade de mitigação e controle destas. Sinteticamente, descrever-se-ia
que o conjunto das atividades humanas, buscando a satisfação de suas demandas
atua sobre o espaço, introduzindo alterações de natureza diversa, de forma direta ou
indireta. Estas alterações ambientais, ao afetarem aspectos da estrutura da
organização humana, geram um esforço de reação aos problemas. A estrutura
conceitual do modelo está representada na figura n° 4.3.
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Figura n° 4.3. Estrutura conceitual do modelo PER da OCDE.
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Fonte: GOMES et al, 2000:12.

Como exemplo, pode-se citar a ampliação de áreas agrícolas, provocando
alterações no processo de infiltração e erosão, as quais modificam o estado dos
recursos hídricos afetando a recarga dos aqüíferos e assoreando os rios. Por
conseguinte, estas alterações conduzem a respostas dos segmentos usuários
diretos ou indiretos destes recursos.
Os trabalhos desenvolvidos na linha de indicadores do tipo pressão-estado-resposta
começaram a ganhar aplicações na década de 90 e ainda há muito por fazer.
Entre

as

contribuições

ao

delineamento

deste

modelo,

a

United

States

Environmental Protection Agency (USEPA) apresentou um modelo, inserindo a
dimensão dos efeitos cuja importância, segundo os autores, decorre de um espaço
analítico entre as variáveis pressão-estado-resposta (figura n° 4.4). Pode-se dizer,
ainda, que o modelo leva em consideração a questão do componente escalar, ainda
que na ótica do ecossistema e suas relações com a saúde pública.
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Figura n° 4.4: Estrutura conceitual do modelo Pressão-Estado-Resposta-Efeitos
proposto pela USEPA (s.d.).
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sobre o Ambiente
PRESSÕES

ESTADO
do Ambiente
Recursos
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Agentes sociotecnológicos
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da
sociedade

GOVERNO

GLOBAL
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Atividades e ações

PRESSÕES
INDIRETAS

ECOSSISTEMAS

Atividades humanas
Fatores naturais e
processos

LOCAL

PRESSÕES
DIRETAS

RESPOSTAS
da Sociedade

SETOR
PRIVADO

Atividades
informação

Pressões
SAÚDE PÚBLICA
E BEM ESTAR

GRUPOS DE
INTERESSE

Esforços

Emissões

EFEITOS
Relações existentes/hipotéticas entre Pressões-estado e/ou resposta
Fonte: GOMES et al, 2000:12.

Outra contribuição nesta linha foi o Estrutura força motriz-pressão-impacto-resposta
(FMPSIR) ou Driving forces – Pressures-State of the environment - Impacts on the
environment – Responses (DPSIR), representado esquematicamente na figura n°
4.5.
Representa o conjunto dos aspectos avaliados na metodologia, sendo que os
motores (forças motrizes) representam demandas como, por exemplo, a indústria e
os transportes, as pressões são os resíduos, poluição de maneira geral, a situação é
o estado em que se encontra o ambiente, o impacto relaciona-se diretamente à
saúde humana e as respostas são as diversas formas de intervenção sobre os
demais elementos do sistema. Embora a estrutura deste modelo seja unidirecional,
pode e deve permitir contínuos arranjos, no sentido de avaliar a eficácia das
respostas dentro do sistema.
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Figura n° 4.5: Estrutura do FMPSIR para retratar questões ambientais
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biodiversidade, recursos
econômicos)

(p. ex. ar – água –
Qualidade do solo)

Fonte: GOMES et al, 2000:15.

Como exemplos de indicadores para cada um dos compartimentos, tem-se: Motores
(número de carros por habitante, produção industrial total); Pressão (emissões
tóxicas, CO2 emissões, ruídos causados pelo tráfico da estrada; o espaço de
estacionamento requerido por carros); Estado (concentração de chumbo em áreas
urbanas; os níveis de ruído nas proximidades das principais estradas; a temperatura
global); Impactos (a porcentagem de crianças que sofrem de problemas de saúde; a
mortalidade devido a ataques de coração; o número das pessoas que sofrem fome
devido à mudança no clima que provocaram perdas de Colheita) e Respostas (a
porcentagem de carros com conversor catalítico; níveis máximo de ruído permitido
nos carros; o nível de preço de gasolina; a renda que vem de coletas de poluição; o
orçamento gasto para pesquisa de energia solar).
O número de Indicadores hoje em uso é de aproximadamente 121 cujas temáticas
são: mudança de clima, depleção de camada de ozônio, eutroficação, acidificação,
contaminação tóxica, qualidade ambiental urbana, biodiversidade, paisagens
culturais, desperdício, recursos hídricos, recursos florestais, recursos de pesca,
degradação do solo (desertificação, erosão), dimensões socioeconômicas e
institucionais. Esta larga base de Indicadores Ambientais foi selecionada para
possibilitar, aos tomadores de decisão e ao público geral, uma avaliação ampla da
temática ambiental, que é compilada em indicadores chave, a saber: poluição
emitida, mudança climática, camada de ozônio, qualidade do ar, geração de
resíduos, qualidade da água doce, recursos naturais e ativos (água doce, florestas e
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pesca), energia e biodiversidade, permitindo, assim, uma ampla visão destas
condições, afiançando decisões para o futuro.
O Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS) aplicado em
Portugal é um grande exemplo de aplicação deste modelo, sendo: 72 ambientais, 29
econômicos, 22 sociais e 09 institucionais, divididos conforme quadro n° 4.8, a
seguir:
Quadro n° 4.8. Setores e tipologia de indicadores do SIDS (Portugal).
Tipo Pressão
Estado
Resposta
Setor
Ar
Ambiente marinho e costeiro
Água doce
Solos
Conservação da natureza
Florestas
Biotecnologia
Resíduos
Ruído
Economia
Energia
Transporte
Agricultura
Turismo
Indústria
População
Saúde
Segurança social
Educação
Emprego
Cultura
Justiça
Outros (utilidade pública)
Instituições
Total

6
5
4
3
1
2
1
3
2
2
1
2
1
1
1
35

2
7
5
4
3
2
1
1
5
3
4
1
2
5
1
1
1
1
3
2
54

1
1
5
1
7
1
4
2
2
1
1
5
1
1
1
7
41

Fonte: Gomes, 2000. Adaptado por Tomasoni, 2008.

Nesta contribuição, aparecem ao final do trabalho toda a caracterização do
indicador, como: descrição, unidade de medida, relações com outros indicadores,
metas a alcançar, metodologia de coleta e organização e tratamentos estatísticos,
fornecendo subsídios fundamentais para a sua compreensão.
Alguns críticos do modelo caracterizam a sua estrutura conceitual como sendo de
concepção cartesiana de causa-efeito e patrimonialista no sentido da gestão, mas, a
introdução da noção de limiares e a caracterização da situação do sistema permitem
evoluir, admitindo a existência de incertezas e complexidades no seu conjunto. A
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concepção teórica geral deste modelo PER pode ser representada na figura n° 4.6
que expõe a concepção sistêmica da idéia, mostrando os fluxos existentes e as
características dos componentes.
Figura n° 4.6. Concepção sistêmica do modelo PER.
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Fonte: Pintér (2000) e IISD (2005), adaptado por Tomasoni, 2008.

Por fim, à guisa de uma síntese do modelo, a figura n° 4.7 busca representar as
principais características e as finalidades do PER.
Figura n° 4.7. Estrutura e objetivos do PER.
Indicadores ambientais de:
Pressões agregadas
em atividades setoriais

Qualidade ambiental,
qualidade e quantidade de
recursos naturais

--> nível setorial/local
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--> nível internacional

INDICADORES DE
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Fonte: OCDE, 1993:10.

149

4.7.2 Modelo do IISD (International Institute for Sustainable Development).
Apresenta uma concepção de integração de sistemas 27, subdividindo o que chama
de sistema total em três sistemas inter-relacionados que incluem o sistema de
constituição da sociedade e os sistemas de que ela depende; são eles: o sistema
natural; o sistema de suporte composto pelo sistema econômico e sistema de infraestrutura; e o sistema humano subdividido em três outros, o sistema social, o
desenvolvimento individual e o sistema governamental, conforme apresentado na
figura n° 4.8..
Figura n° 4.8. Representação esquemática da concepção do IISD.

Sistema total
Desenvolvimento
Individual

Sistema
Social

Sistema
Humano
Sistema
Governamental

Sistema
de Suporte

Sistema
Natural

Sistema
Econômico

Sistema
de infra-estrutura

Sistema de Recursos
ambientais

Fonte: H. Bossel (1999) adaptado por Tomasoni, 2008.

No quadro n° 4.9, estão descritos, sumariamente, alguns aspectos dos componentes
de cada uma das subdivisões propostas pelo IISD e que, a partir destes
componentes, são elaborados indicadores para responder a estes aspectos.

27

Para o autor (BOSSEL,1999), um sistema é qualquer estrutura composta de elementos que se interconectam dentro um
estrutura maior, podendo ser atribuídas características (estrutura-forma-função) ao sistema. Estes podem ser distintos em
diversas categorias, a saber: estáticos, metabólicos, suporte, seletivos, protetores, auto-organizados, não isolados, autoreprodutores, sensíveis e conscientes.
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Quadro n° 4.9. Características dos sistemas componentes do modelo IISD.
Sistemas Subdivisões
Alguns componentes do sistema
Desenvolvimento
individual

Humano

Sistema social

Sistema
governamental
Sistema
econômico

Suporte

Natural

Sistema de infraestrutura

Sistema de
recursos naturais

Liberdades civis e direitos humanos, patrimônio líquido,
autonomia individual e autodeterminação, saúde,
trabalho, integração social e participação, gênero,
padrão material de vida, qualificação, especialização,
educação de adultos, planejamento familiar, lazer,
recreação, artes.
Desenvolvimento populacional, composição étnica,
distribuição de renda e estrutura social, grupos e
organizações sociais, previdência social, cuidados com
saúde, previdência social.
Governo e administração, finanças públicas e impostos,
participação política e democracia, resolução de conflitos,
(nacional, internacional), política de direitos humanos,
população e política de imigração, sistema legal, controle
da criminalidade, política de assistência, política
tecnológica e educacional.
Produção e consumo, capital, comércio, emprego e renda
e mercado.
Estrutura urbana, transporte e distribuição de serviços
(energia, água, alimento, bens e serviços), limpeza e
disposição de resíduos, serviços de saúde, comunicação
e mídia, instalações para educação e treinando, ciência,
pesquisa e desenvolvimento.
Ambiente natural, atmosfera e hidrosfera, recursos
naturais, ecossistemas, espécies, depleção de recursos,
regeneração de recursos renováveis, absorção
reciclagem material, poluição, degradação, capacidade
de carga.

Fonte: Bossel (1999:17) adaptado por Tomasoni, 2008.

Para cada um destes sistemas e suas divisões, são desenvolvidos indicadores que
buscam capturar a viabilidade e sua contribuição ao sistema total, aproximando,
assim, ao conceito de sustentabilidade.
Desta forma, a proposta estabelece parâmetros de comparação entre as
propriedades dos sistemas ambientais 28 e aspectos que condicionam as funções de
desenvolvimento e comportamento como características de viabilidade para a
existência da sustentabilidade.
A

seguir,

são

comparadas

estas

propriedades

aos

condicionantes

de

desenvolvimento e comportamento. Como exemplo, o autor mostra que as
propriedades físicas dos diferentes ambientes (mar, terras, deserto, gelo ártico,
etc.) obriga atenção a uma condição de EXISTÊNCIA aos organismos, levando-os a
evitar ambientes com os quais eles não são compatíveis. A Escassez de recursos
(água, terra, energia, etc.) impõe uma orientação de EFETIVIDADE, pois, o
desenvolvimento humano exige meios mais efetivos e eficientes de obtenção de

28

Segundo o autor são as seguintes: Estado normal do ambiente; Escassez de recursos; Variedade; Variabilidade; Mudança e
Outros sistemas.
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recursos escassos ou não a serem utilizados. A diversidade e variedade ambiental
define uma condição de LIBERDADE DE AÇÃO, permitindo aos seres humanos e
suas organizações responder seletiva e adequadamente a uma gama de desafios
ambientais e sociais. A exemplo da variabilidade imprevisível do tempo, que impõe
uma condição de SEGURANÇA, tanto aos homens, como os animais, levando à
busca de abrigo e armazenamento de comida. Eventuais mudanças no ambiente
(em parte o resultado da coevolução dos sistemas) leva a uma orientação de
ADAPTABILIDADE, levando os organismos, ecossistemas e organizações humanas
a mudarem com o ambiente e mudarem sua própria estrutura e processos. A
presença e o comportamento de outros sistemas no mesmo ambiente causa uma
orientação de COEXISTÊNCIA, levando espécies animais e seres humanos a
interagir adequadamente com família, competidores, predadores, etc. Propriedades
específicas dos sistemas ambientais também podem impor certas orientações de
auto-reprodução em organismos e populações, levando à reprodução e replicação.
Seres sensíveis (humanos e animais) podem sofrer tensões diversas e emoções,
etc, correspondendo, assim, às NECESSIDADES PSICOLÓGICAS que aparecem
como condicionante importante, especialmente dos humanos (conscientes) que
podem refletir sobre as próprias ações e os impactos delas, fazendo as escolhas
conscientes

que

necessitam,

definindo

uma

condição

intrínseca

de

responsabilidade (BOSSEL, 1999).
Então estes sete condicionantes, avaliados dentro dos três sistemas propostos
(quadro n° 4.10), responderiam a uma aproximação da sustentabilidade. Para
exemplificar os tipos de indicadores utilizados, sintetizou-se as experiências
realizadas em duas cidades (Seatle – USA e Upper – Áustria) e um modelo de
indicadores de ordem mais global trazidos no relatório Balaton que mostra a
condição avaliada dentro de cada subsistema e sua contribuição ao sistema total.
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Quadro n° 4.10. Síntese da experiência com indicadores do IISD.
Seatle
(EUA)

Condicionante sistema
Humano

Existência

Humano

Déficit público acumulado per capita em
relação à renda anual média.

Baixa expectativa de
vida infantil

Taxa de mudança de expectativa de
vida

-

Relação da taxa de investimento para
renovação e a taxa de depreciação.

Crescimento do capital liquido construído
(infra-estrutura e sistema econômico).

-

Taxa de mudança do n° de fazendas

-

Taxa de mudança de diversidade das
espécies
n° de funcionários públicos como
fração da população
Tempo médio de consumo de bens
residenciais (valor de
estoque/compra/ano)
Fração de área total com fonte de água
subterrânea poluída
Fração do rendimento do estado que é
requerido para uso de compromissos
existentes
Fração do capital industrial controlada
por interesses estrangeiros

Taxa de degradação e perda de terras
agrícolas e florestas
Parte da população afetada por problemas
sociais não resolvidos.
Quantidade de grãos que pode ser
comprada por uma hora de salário mínimo

-

Fração dos sistemas de vida básicos que
se originam na região
Fração da população abaixo da linha da
pobreza
Relação da renda media ao nível de
pobreza

Produção de grãos per capita anual

Fração do uso de energia renovável no
consumo total de energia
Nível médio de educação (anos de
escola)

Fração de energia renovável e recursos
materiais
Taxa de crescimento anual da população

Expectativa de vida ao nascer

Uso de energia renovável
e não-renovavel

Horas semanais de trabalho requerido
para assegurar necessidades básicas do
salário mínimo real
Fração de empregos dependentes de
recursos regionais (>1% dos
empregados)
Taxa criminal

Despesas com de saúde

Fração da área de terra com lençóis
freáticos poluídos
Taxa de desemprego: porcentagem da PEA
que não consegue emprego

Distribuição de renda
pessoal
Trabalho requerido para
satisfação das
necessidades básicas
Desperdício sólido
gerado e reciclado
Relação de acesso à
moradia

Produtividade energética (kWh/$GDP)

Participação do eleitor

Fração da área total coberta por
florestas naturais

Deposição media de ácido na atmosfera
(kMol H+ por ha)

Área cultivada

Concentração de
emprego
Capital comunitário

Taxa de mudança do débito estatal (%
anual ou $ per capita anual)
Inadimplência por ano como fração do
total das empresas.

Intolerância às doenças e ferimentos

Delinqüência juvenil

Comercio exterior em relação ao volume
de comercio domestico total (dependência)

Taxa de emissão de desperdícios e
poluentes (clororgânicos, radioativos)

Erosão do solo

Fração de terras agrícolas e áreas
florestais ameaçadas pela erosão do solo

Resistência ao uso de biocidas em relação
ao total de espécies

Adultos alfabetizados

n° médio de meses de desemprego até
um novo trabalho por pessoa

Duração media da educação formal
feminina.

Uso de quarto de
emergências para casos
de não-emergência
Prevenção da poluição e
uso de recursos
renováveis
Envolvimento dos jovens
em serviços da
comunidade

Biblioteca e centros de
uso comum

Diversidade de atividades industriais e
comerciais

Relação entre empreendedores e
funcionários públicos (ensino superior)

Biodiversidade

Uso da terra: taxa de aumento de terras
vendidas por ano
Fração de mulheres em empregos de
chefia (Privado e público)

Suporte
Natural
Humano

Liberdade de
ação

Desemprego real.

Humano

Segurança

Superfícies
impermeáveis
Graduação do ensino
médio

Suporte
Natural

Suporte
Natural
Humano

Adaptação

Suporte
Natural
Humano

Coexistência

Necessidades
psicológicas

Trabalho voluntário em
escolas

Suporte

Qualidade do ar

Natural

Salmões selvagens

Humano

Equidade na justiça

Suporte

Ruas seguras para
pedestres
Atividade de jardinagem

Natural

Contribuição para o sistema total
Upper
Global
(Áustria)

n° de pessoas empregadas em tempo
integral em relação à população total

Consumo de água (resid)

Efetividade

Seatle
(EUA)

Crianças vivendo na
pobreza

Suporte
Natural

Performance do subsistema
Upper
Global
(Áustria)

Parte da população vivendo em áreas
urbanas (em baixas condições de
subsistência)
Mortalidade infantil

Parte da população abaixo da linha da
pobreza
Renda pessoal média vs.renda do nível de
subsistência

Parte da terra em estado natural ou sob
gerência sustentável
n° de refugiados em relação à população
residente
Taxa de mudança da pegada ecológica

Taxa de depleção de recursos nãorenováveis

Tensões e fontes de água fora do controle
regional

Relações de profissões e programas de
treinamento em relação aos já existentes

Media de membros per capita em ONGs
(interesse público)

km viajados por carro e
consumo de combustível.

Qualificações exigidas no mercado de
trabalho (diversidade, nível)

Índice de diversidade ecológica

Terras alagadas.

População prisional em relação da
população total.

Diversidade étnica dos
professores.

Grau de utilização da produção primaria
total
Valor dos serviços voluntários em
relação ao total dos serviços

Relação do rendimento do imposto às
despesas cometidas a longo prazo pelo
estado
Taxa de crescimento dos rec. renováveis
vs. Taxa de perda de rec. não-renováveis
Percentual da população capaz de
conversar em mais de uma língua

Consumo de recursos não-renováveis
per capita anual.
Percentual da renda advindo da
agricultura, florestas ou turismo,’
Fração da população adulta com
dependência química.
Fração da população com acesso aos
serviços essenciais.

Pegada ecológica vs. Pegada de
permissividade sustentável
Taxa de mudança do índice de diversidade
ecológica
Relação entre a renda dos 20% mas ricos e
dos 20% mais pobres
Percentual da população no raio de uma
hora de todos os serviços essenciais

Taxa de hospitalização
infantil devido à asma.
População

Fração da população vivendo perto (< 2
km) de grandes florestas ou parques
florestais

Área selvagem em relação à da área total
de terra

Espaço aberto em
vilarejos urbanos

Vizinhança
Qualidade de vida
percebida

Fração de empresas usando
contabilidade ambiental (eco-exame)
Fração das áreas naturais de
importância transregional protegidas
Taxa de suicídios
Fração da população se mudando
devido à deficiência de infra-estrutura
(porcentagem/ano)
n° de estadias noturnas de turistas per
capita da população

Espécies vertebradas extintas ou em
risco em relação ao total de 1900
Uso cumulativo de hidrocarbonetos
clorados (g/ha)
Porcentagem de mudanças por causa de
problemas políticos e sociais
Percentual de mudanças devido à infraestrutura inadequada
Porcentual de mudanças por causa da
saúde das crianças

Fonte: Bossel (1999), organizado por Tomasoni, 2008.
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4.7.3 O modelo EVI (Environmental Vulnerability Index)
Dada a preocupação com a temática da vulnerabilidade 29 ambiental, especialmente
em zonas insulares, um conjunto significativo de informações está sendo coletado, a
exemplo do esforço realizado pela Comissão de Geociências Aplicadas do Pacífico
Sul (South Pacific Apllied Geosciences Comission – SOPAC), na busca de uma
base de indicadores mais global, propondo um Índice de Vulnerabilidade Ambiental
(EVI), tanto para ameaças naturais como antrópicas. O EVI teve sua primeira edição
em 2004 e foi avaliado em cerca de 235 países e territórios.
Em sua elaboração a SOPAC identificou três aspectos da vulnerabilidade ambiental;
o primeiro diz respeito ao nível de riscos ou pressões, o segundo à capacidade de
recuperação as pressões e/ou vulnerabilidade intrínseca e o terceiro ao nível de
degradação dos ecossistemas ou capacidade de recuperação extrínseca, sendo
utilizados 47 indicadores na primeira versão, dos quais 26 de risco 30, 7 de
resistência e 14 de degradação. Na versão mais recente o número de indicadores foi
ampliado para 54, os quais encontram-se detalhadamente descritos no Índice de
Vulnerabilidade Ambiental (Environmental Vulnerability Index Project – EVI) de
autoria de Craig Pratt, Ursula Kaly e Emma Mario da SOPAC 31.
A escala de variação do EVI, varia de 1(um) a 7 (sete), sendo que mais próximo a 1
indica baixa vulnerabilidade ou maior resiliência e o 7 indica elevada vulnerabilidade
para um determinado indicador ou para o índice geral. Sua organização agrupa os
países em cinco categorias, a saber: Extremamente vulnerável, altamente
vulnerável, vulnerável, em risco e resiliente. Os dados foram obtidos no conjunto de
informações compiladas disponíveis em relatórios dos países, bem como
colaboração direta de centros de pesquisa de alguns países em questionários
específicos.
29

Entendida aquí, como “risco de dano para o ambiente natural que suporta todas as atividades humanas[...] ou potencial dos
atributos de qualquer de sistema, humano ou natural, responder adversamente a eventos. Eventos perigosos que podem
conduzir a perda diversidade, extensão, qualidade e função de ecossistemas. Incluem perigos naturais, como também
pressões humanas. O potencial da Vulnerabilidade, surge de uma combinação de características inerentes de um país, as
forças da natureza e uso de humano, inclusive o caso especial de mudanças climáticas” (EVI, 2004). Karr (1991) define estas
mudanças como o dano para a integridade biológica ou saúde dos ecossistemas e sua capacidade de apoiar e suportar
atividades humanas.
30
Marandola e Hogan (2004), indicam haver uma polissemia em torno dos conceitos pelo seu uso em diversas áreas e suas
traduções, gerando imprecisão. Os autores preferem indexar a noção de “risco” e “perigo” ao conceito geográfico de “natural
hazards”, redefinindo conceitualmente as terminologias. Contudo definem Risco (risk) dentro de concepção geográfica, como
uma situação, que está no futuro e que traz a incerteza e a insegurança. Assim, há regiões de risco (regions of risk) ou regiões
em risco (regions at risk). E segundo eles estar em risco, é estar suscetível à ocorrência de um hazard. Monteiro (1991)
mostra a discussão e dificuldade na tradução do termo “hazard”, mas acata a definição dos franceses que o traduzem como
risco.
31
Documento de trabalho enviado ao Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia em novembro de 2004.
(Template for Country Profile & Index Data – EVI - SOPAC)
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Os aspectos de vulnerabilidade estão relacionados a mudanças de clima; exposição
para desastres naturais, saúde humana, agricultura e pesca, recursos disponíveis,
desertificação

e

biodiversidade.

Quanto

à

resiliência,

são

observados

principalmente, os aspectos da preservação.
Sumariamente, pode-se apresentar a estrutura geral das características dos
indicadores, agrupados conforme o quadro n° 4.11 a seguir.
Quadro n° 4.11. Organização do sistema de indicadores EVI.
Indicadores Tipos / categorias
Aspectos
Sub-indices
• Mudança climática
• Exposição a
desastres
naturais

• Meteorológica
Listagem de

• Geológica,

todos os

• Geográfica,

• Risco

indicadores

• Recursos e serviços
dos ecossistemas
(biológica) e

• Resistência

utilizados
(52)

• Populações humanas
(características do país)

• Perigo

• Aspectos da vida
humana
• Agricultura
pesca

e

• Água
• Desertificação
• Biodiversidade.

Fonte: organizado por Tomasoni, 2008.

A noção de Vulnerabilidade e risco pode prover uma valiosa indicação de como a
sociedade está vivendo, tendo como foco o ambiente em que vive. O EVI examina
níveis de risco baseado em condições atuais, estruturando cenários de eventos
futuros, mas, também verifica o grau de dano ocorrido no passado, visando subsidiar
ações dentro do que intitula de “administração adaptável”.
O modelo do EVI coloca a necessidade de se avaliar o léxico em torno da temática
da vulnerabilidade que, para os autores, resulta da interação adversa de fatores
antropogênicos e naturais cujo grau de sinergia torna difícil sua medição. Um
exemplo: os efeitos de ciclones em áreas pouco alteradas são relativamente
menores do que os que ocorrem em áreas onde uma maior modificação,
especialmente destruição de barreiras naturais como mangues, restingas ou cordões
litorâneos ou conversão de encostas em áreas de cultivo, expondo-as a
deslizamentos, etc. Neste sentido, “a relação homem-meio/sociedade-natureza é
colocada no centro do processo de ocupação humana de um território, estando sua
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compreensão no cerne dos mecanismos de intervenção e gestão deste território
(MARANDOLA e HOGAN, 2004:97)”.
Autores como Gregory (1992) e Marandola e Hogan (2004), ao fazerem referência à
temática da vulnerabilidade, preferem relacioná-la a “hazards”, que, para Marandola
e Hogan, pode ser traduzido como:
“Todos estes fenômenos são eventos, não raro, eventos extremos,
que rompem um ciclo ou um ritmo de ocorrência dos fenômenos
naturais, sejam estes geológicos, atmosféricos ou na interface
destes. Contudo, não serão todos os terremotos ou furacões que
serão considerados hazards, mas, [...] apenas aqueles que estão em
relação ou ocorrendo em áreas ocupadas pelo homem, gerando
danos, perdas e colocando em perigo estas populações. É por isso
que um hazard não é natural em si, mas trata-se de um evento que
ocorre na interface sociedade-natureza (MARANDOLA e HOGAN
2004:98, grifo nosso)”.

A título de exemplo das características e de como foi trabalhado um indicador,
ilustrare-se alguns dos aspectos do indicador de n° 25 que define a “Perda da
cobertura de vegetação natural”, categorizado como Recursos & Serviços, tem como
função avaliar: 1. mudança de porcentagem líquida da cobertura de vegetação
natural durante os últimos cinco anos e 2. porcentagem líquida de área de
vegetação natural removida por mudança no uso da terra durante os últimos cinco
anos. Isto mede a taxa de perda ou ganho de cobertura de vegetação natural dentro
dos países. Focaliza ganhos em biodiversidade, resiliência dos ecossistemas,
capacidade do país em atenuar poluição, prevenção de perda de solo, redução do
runoff, recarga de aqüíferos e formação de solos.
Notas sobre o indicador: A unidade básica do indicador é a taxa % de mudança da
cobertura florestal natural, nos últimos 5 anos, onde os valores podem ser + ou -,
sendo que um valor positivo indica crescimento e um valor negativo indica perda.
São atribuídos escores em classes entre 1 e 7, sendo 1 atribuído para ganho e 7
para maiores perdas. A mudança anual na cobertura florestal ao redor do globo,
entre 1990-1995 variou entre -8.11% e +2.69%. As maiores perdas na cobertura
florestal foram no Líbano, Jamaica e Afeganistão e os maiores ganhos na Grécia,
Islândia, Uzbequistão e Armênia. A mudança global foi de -0.62%, com media entre
os países de -0.26. Os valores só são para cobertura de florestas e não incluem
formações não florestais como a tundra, pradarias, vegetação alpina, associações
herbáceas entre outras.
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Fontes de dados: WRI 2000-2001, FAO 1995 e 2001 Estado das Florestas do
Mundo e dados diretos obtidos em cada país. Países incluídos 155 com notas sobre
as características destes dados e sua qualidade.
Apresenta um rol de limitações e virtudes a serem trabalhadas futuramente, no caso
deste indicador, seria recalculá-lo com base em dados atualizados que incluam todo
o tipo de vegetação natural (não só florestas) e excluir florestas plantadas. Além
destas informações, é apresentado um rol completo da análise estatística e suas
representações por indicador, respeitando a condição de compreensão e
reprodutibilidade do indicador conforme os já citados “Princípios de Bellagio”.
A metodologia aplicada no EVI realizou comparações com outros indicadores, sendo
assim, agrupou as diversas contribuições (quadro n° 4.12) em quatro grandes
conjuntos de indicadores e índices, a saber: Estado do Ambiente (State Of the
Environment - SOE); Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development - SD);
Pegada Ecológica (Ecological Footprint - EF) e Vulnerabilidade (Vulnerability).
Quadro n° 4.12. Resumo de alguns dos principais índices de vulnerabilidade e
indicadores ambientais agrupados segundo critério do EVI.
Titulo / Sistema
EUROSTAT
Indicadores Ambientais Australianos
ANZECC
South África
UK SOE
Sistemas de Entrada
Indicadores ambientais Conduzidos
Indice de Pobreza Hídrica
Índice de Impacto de Praguicidas
Índice de Indicadores de Bacias
Risco em Recife
Indice Planeta Vivo
Pegada Ecológica
OECD
Wellbeing of Nations
Índice de Riqueza das Nações
CSD
Índice de Sustentabilidade Ambiental
Índice se Sustentabilidade do Desenvolvimento
Compasso de Sustentabilidade
Indicador de Progresso Genuíno
Indice de Desenvolvimento Humano
Índice de Fidelidade Ambiental
Índice de Vulnerabilidade Econômica
Indice de vulnerabilidade de Corais
Indicadores chaves para mapeamento da
vulnerabilidade global
Índice de Vulnerabilidade Humano Composto
Indicadores de Ilhas

Tipo

N° Indicadores

Vulnerabilidade (c exposição a risco)
SOE
SOE
SOE
SOE
SOE
SOE
SOE (parcial)
Vulnerabilidade
SOE, com Vulnerabilidade parcial
Vulnerabilidade parcial
SOE, EF
EF
SOE
SOE, SD
Índice desenv..econ. sustentável
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Vulnerabilidade, SOE
Vulnerabilidade
Vulnerabilidade
Vulnerabilidade

60
75
75
102
15
20+
16
4
3 indices
15
10+
8
Não fixado
121
51
Não fornecidos
58
66
22
Variável
24
16
23
5
36
Em desenvolvidp

Vulnerabilidade
Vulnerabilidade

19
15

Fonte: Adaptado de EVI, 2005.
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4.7.4. Alguns outros sistemas de indicadores
A partir da classificação proposta pelo EVI apresentar-se-á alguns sistemas de
indicadores, sendo elencados entre 2 ou 3 sistemas para cada categoria, a saber:
indicadores do Estado do Ambiente (SOE); indicadores de Desenvolvimento
Sustentável (SD); indicadores de Pegada Ecológica (EF) e indicadores de
Vulnerabilidade (Vulnerability), a fim de que se possa ter uma idéia mais clara de
seus objetivos e características.
1. EUROSTAT- Indicadores de Pressão Ambiental, desenvolvido em 1997, pela
EUROSTAT - the Statistical Office of the European Communities. Mede as
atividades Humanas e pressões indiretas (particularmente nos seguintes setores:
agricultura, energia, pesca, consumo, indústria, turismo e transporte), tentando
descrever como as atividades humanas são prejudiciais ao ambiente de modo
inclusivo, sistemático e comparativo com 60 indicadores de pressão. Os dados
monitoram 10 áreas: poluição do ar, perda de biodiversidade, mudança de clima,
ambiente marinho e zonas costeiras, camada de ozônio, depleção de recursos,
dispersão de toxinas, problemas ambientais urbanos, resíduos urbanos, poluição
hídrica e recursos de água.
2. Indicadores ambientais - (Austrália): Desenvolvido, entre 1996-2002, pelo
Australian State of the Environment Committee (Austrália), busca avaliar o stress
natural e a pressão antropogênica, utilizando 75 indicadores de SOE. Visa qualificar
o estado do ambiente e apoiar respostas adequadas em todos os níveis da
sociedade, provendo com informações seguras o sistema de administração
ambiental. Os dados requeridos são indicadores ambientais físicos, químicos,
biológicos e socioeconômicos e medidas que avaliavam a integridade dos recursos
naturais e ambientais. São divididos em grandes áreas, a saber: atmosfera, litorais e
oceanos, terras, terras úmidas, biodiversidade, herança natural e cultural e
organização humana.
Foram desenvolvidos vários indicadores fundamentais para refletir a pressão
humana e a atual condição de resposta para cada processo. A maioria dos
indicadores é obtida de fontes de dados governamentais, embora vários indicadores
fossem sugeridos para consideração e potencial monitoramento.
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Os dados apresentam uma aproximação modificada do modelo da OECD (Pressãoestado-resposta). O modelo está baseado no conceito de causalidade, ou seja, as
atividades humanas ativam pressões no ambiente; este muda seu estado ou
condição; a sociedade responde desenvolvendo ou implementando políticas que
influenciam essas atividades impactantes e, assim, altera-se a natureza das
pressões. O modelo Australiano foi modificado para incluir aspectos culturais do
ambiente.
3. Índice de Condução de Indicadores Ambientais, desenvolvido entre 1994 e 2002
(editado anualmente), produzido pelo Pacific Research Institute (EUA), identifica as
pressões de antropogênicas, avaliando as características de recursos naturais e a
qualidade ambiental, possuindo aproximadamente 16 indicadores. Tem como
propósito munir políticos e cidadãos em geral interessados em um exame anual das
tendências ambientais fundamentais.
A natureza dos dados abarca os seguintes temas: qualidade , qualidade da água,
substâncias químicas tóxicas, erosão e biodiversidade. Os dados são compilados
para o estado e os níveis nacionais, sendo apresentados em forma gráfica,
ilustrando aspectos dos diferentes temas.
4. Índice de Pobreza Hídrica (WPI), desenvolvido por Caroline Sullivan, Jeremy
Meigh e Peter Lawrence a partir de 2001 no Centre for Ecology and Hydrology,
(Wallingford – Reino Unido), identifica a degradação ambiental e os impactos sobre
recursos aquáticos pelas atividades humanas e tem como propósito: elaborar uma
avaliação integrada das tensões sobre a água, incluindo estimativas físicas e de
escassez e disponibilidade de água, associadas com variáveis socioeconômicas que
refletem pobreza.

Os dados fundamentais para compor o WPI incluem:

disponibilidade de água, acesso para água de qualidade, serviço de saúde pública,
serviço de limpeza pública, tempo de coleta de águas servidas entre outros itens,
num total de 22.
WPI é calculado medindo a disponibilidade de água para assentamentos pela
avaliação da água requerida por processos superficiais e exigências ecológicas,
mais as demandas domésticas, como também demandas na agricultura e indústria;
acesso da população à água de qualidade e serviço de saúde pública; combinando
isto com o tempo e esforço levado para coletar águas servidas. É apresentado em
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um diagrama radial que contém cinco setores básicos de investigação do índice,
quais sejam: recursos, acesso, capacidade, uso e ambiente.
A escala de classificação é definida por Sulivan (2002) como: severa (35-47,9), Alta
(48 – 55.9), Média (56 – 61.9), Média Alta (62 – 67.9) e Baixa (68 – 78).
5. Índice de Indicadores de Bacia (IWI), desenvolvido entre 1997-2002 pela Agência
de proteção ambiental (EUA), avalia as atividades humanas que incluem poluição
urbana, poluição agrícola, consumo de peixe, erosão, desenvolvimento e
modificações em cursos d'água, mudanças populacionais, definindo então a
qualidade dos recursos hídricos e condição de hábitat da bacia. Possui 15
indicadores que visam prover uma avaliação em nível de bacia, da condição e
vulnerabilidade dos recursos hídricos, permitindo à agência governamental focar
programas e recursos para bacias em risco.
Requer dados de vários aspectos acerca do estado das bacias e sua
vulnerabilidade, inclui informação sobre a condição de recursos aquáticos; as
condições ou atividades que podem colocar estabelecer tensão sobre os recursos.
Aplicam 15 indicadores sobrepostos em camadas de dados, sendo 7 indicadores
relacionados à condição dos recursos aquáticos e 8 indicadores relacionados à
vulnerabilidade, medindo condições ou atividades de tensão potencial sobre os
recursos. Segundo os autores, este sistema encontra-se em aprimoramento.
No que tange à classificação de indicadores, tipo pegada ecológica, estabelecidos
pelo EVI, são elencados apenas 2, o Índice Planeta Vivo (LPI) e a Pegada Ecológica
(EF) que são tratados conjuntamente nos relatórios sobre o tema. “O Índice Planeta
Vivo que reflete a saúde dos ecossistemas do planeta; e a Pegada Ecológica que
apresenta a extensão da exigência humana sobre esses ecossistemas” (WWF,
2006:2), descritos resumidamente abaixo.
6. Relatório de Planeta vivo, iniciado em 1998 e publicado em 2000 pela World Wide
Fund for Nature, (Jonathan Loh, Ben Collen, Louise McRae, Sarah Holbrook, Rajan
Amin, Mala Ram , Jonhathan E. M. Baillie) tendo sua reedição em 2006, mostra o
impacto das atividades humanas sobre o estado dos ecossistemas naturais da Terra
a partir da diversidade biológica, medindo as pressões humanas no ambiente natural
a partir do

consumo de recursos renováveis e poluição gerada e análise dos
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padrões geográficos dessas pressões. Utiliza 8 índices com número variável de
indicadores.
Requer um grande conjunto de informações sobre as condições espécies
indicadoras 32. Foram estudadas cerca de 3.600 populações de 1.313 espécies de
vertebrados(peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) , de todo o mundo, sendo
695 populações de espécies terrestres, 344 espécies de água doce e 274 espécies
marinhas entre o período de 1970 a 1999 em 14 biomas terrestres e oito áreas
biogeográficas.
O Índice de Planeta Vivo (LPI) caracteriza-se como uma medida da riqueza natural
das florestas da Terra, dos ecossistemas de água doce, oceanos e litorais. O LPI é a
média de três índices que monitoram as mudanças nestas populações com o passar
do tempo. Cada índice separado é fixado em 100 a partir de 1970, e as flutuações
são estabelecidas a partir deste padrão com peso igual, estabelecendo um declínio
de cerca de 30% entre 1970 até 2003.
A análise busca avaliar o tamanho da produtividade biológica do globo em termos de
área, comparando com o quanto um indivíduo ou um país utiliza em um determinado
ano para prover suas necessidades e consumo. Representa o território
biologicamente produtivo exigido para produzir comida, madeira, sustentar a infraestrutura e absorver o CO2 emitido pelo uso de combustíveis fósseis. O índice
Planeta Vivo aparece indexado a outro importante índice, a “Pegada Ecológica”, que
expressa a “unidade de área” (que corresponde a um hectare de espaço
biologicamente produtivo com produtividade média mundial) capaz de prover e
absorver os produtos e rejeitos das atividades humanas.
7. Pegada ecológica, desenvolvida a partir de 1996 por Wackernagel e Rees 33 e
colaboradores (Steven Goldfinger, Justin Kitzes, Audrey Peller, Jonathan Loh, Paul
Wermer, Gary Gibson, Josh Kearns, Robert Williams, Susan Burns e Brooking
Gatewood ) da University of British Columbia. Avalia o impacto das atividades
econômicas sobre o ambiente. Baseia-se no conceito de capacidade de carga e que,
para efeito de cálculo, corresponde à máxima população que pode ser suportada por
unidade do sistema.

32

Exprime a saúde dos ecossistemas através das condições em que se encontram estas populações, seja reduzindo ou
aumentando seu tamanho ou pela ocorrência de outros fatores (migração, doenças, etc.).
33
Our ecological footprint, Gabriola Island, BC and Stoney Creek,CT:New Society Publishers, 1996.

161

Trabalha com o conceito de “capacidade de carga”, seu cálculo, segundo Marzall
(2003), baseia-se em cinco suposições: 1. É possível seguir a pegada da maioria
dos recursos que as pessoas consomem, assim como muito dos dejetos que
produzem. Grande parte dessas informações pode ser encontrada nas estatísticas
oficiais existentes; 2. A maior parte desses recursos e resíduos pode ser convertida
em área biologicamente produtiva necessária para manter os fluxos; 3. As áreas
necessárias se expressam na mesma unidade (hectares ou acres globais) e se
relacionam proporcionalmente à produtividade de biomassa. Em outros termos, cada
unidade corresponde a um hectare de espaço biologicamente produtivo e se
expressa como “produtividade média mundial”; 4. Uma vez que estas áreas
representam usos exclusivos e cada hectare representa uma quantidade produtiva
de biomassa, elas se somam ao total que reflete a demanda humana e 5. A área
para a demanda humana total pode ser comparada à oferta ambiental, uma vez que
também é possível avaliar a área biologicamente produtiva do planeta, ou seja,
através dele, calcula-se a área necessária de terra para manter a produção de bens
e assimilar seus dejetos, pois, baseia-se no fato de que, para cada item de matéria
ou energia consumida pela sociedade, existe uma porção de terra necessária para
manter este fluxo de energia e matéria. Apresenta um número variável de
indicadores para chegar ao índice, requerendo dados como: Estatísticas
populacionais de consumo de artigos de natureza diversa. Mede a pressão humana
no ambiente natural, surgida do consumo de recursos renováveis e resíduos
produzidos e analisa os padrões geográficos dessas pressões, sendo seu resultado
apresentado regionalmente. Permite fazer comparações entre as demandas da
humanidade sobre a natureza e a capacidade da Terra em prover os recursos e
assimilar resíduos. A Pegada Ecológica é medida em “unidade de área” e esta
equivale a um hectare (ha) de espaço biologicamente produtivo com produtividade
comum mundial. São apresentados os dados agrupados em tabelas que indicam
valores por país dos seguintes aspectos: Zona de cultivo; Zona de pasto;
Florestas(totais); Floresta: madeira, pasto e papel; Floresta: lenha; Zona de pesca;
Reserva ecológica ou déficit (-) (ha global/pessoa); Mudança da pegada por pessoa
(%); Mudança da Biocapacidade 34 por pessoa (%); Índice do Desenvolvimento
Humano; Mudança do HDI (%); Captações de água (% dos recursos totais); Emissão
34

A biocapacidade da Terra constitui a quantidade de área biologicamente produtiva – zona de cultivo, pasto, floresta e pesca
– disponível para responder às necessidades da humanidade (WWF, 2006:2).
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de CO2 de Combustíveis fósseis; Energia Nuclear; Zonas urbanizadas; Pegada
ecológica total e Biocapacidade total.
Por indicar uma relação entre espaço e consumo, este método tem, como suporte,
categorias territoriais ou de áreas definidas a partir de sua apropriação e
características como expressas no quadro n° 4.13.
Quadro n° 4.13. Categorias de território e usos, segundo a Pegada ecológica.
Categoria
Tipologia
Unidade
Território de energia

Território apropriado pela Território de energia ou CO2
utilização de energia fóssil.

Território consumido Ambiente construído
Jardins

Território atualmente
Terras para plantio
utilizado

Território com
avaliação limitada

Território degradado
Ambiente construído reversível
Sistemas cultivados

Pastagem

Sistemas modificados

Florestas plantadas

Sistemas modificados

Florestas intocadas

Ecossistemas produtivos

Áreas não produtivas

Desertos, capa polar, etc.

Fonte: Adaptado de Wackernagel e Rees (in Bellen 2005) e WWF (2000).

Pode-se aplicar aqui um conceito que se pode chamar de “Territórios de uso”, pois,
realiza correlações possíveis entre elementos do ambiente e suas diferentes formas
apropriações. A primeira categoria é o “território de energia” relacionando uma
equação, entre consumo de combustível fóssil e o território equivalente necessário a
ser utilizado para absorção dos gases produzidos pela sua queima. Assim, o
Território de energia resultaria, p. ex, no espaço utilizado para atividades de
seqüestro de carbono.
O

“território

consumido”,

caracterizando-se

como

unidade

de

área

com

biocapacidade inexistente ou na terminologia Erhart (1966) “ambientes em
resistasia”.
O “território utilizado” corresponde ao somatório das áreas com alguma espécie de
cultivo, inclusive áreas verdes (jardins), fornecendo algum equilíbrio para
manutenção da biostasia.
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Por fim, os “territórios com avaliação limitada” que compreendem zonas naturais
sem uso econômico direto ou áreas com baixa produtividade biológica como os
desertos, zona polar, etc.
Maiores detalhes sobre as características da metodologia estão descritos em
Wackernagel e Rees (1996), WWF (2000 e 2006) e Bellen (2005) entre outros,
sendo que no “Living Planet Report” (2000) e no “Relatório Planeta vivo (2006)” são
apresentados todos aspectos metodológicos e os indicadores por país.
8. Índice de Bem-estar das Nações ou Barômetro de Sustentabilidade, Foi elaborado
em 1997 com versão nova em 1999 pelo IUCN & Canada’s International
Development Research Centre (IDRC), tem como foco as atividades humanas e seu
impacto sobre sistemas naturais. Apresenta 36 indicadores socioeconômicos e 51
sobre o estado do ambiente.
Segundo seus elaboradores, é destinado aos tomadores de decisão em agências
governamentais e não-governamentais. Baseia-se em escalas de performance
qualitativa (entre péssimo a ótimo) para combinar um conjunto de indicadores
organizado em duas dimensões de peso equivalente: a sociedade e ecossistema.
Requer informações fundamentais sobre o ecossistema e as pessoas medindo o
bem-estar das pessoas e ecossistemas. Cada um dos dois subsistemas divididos
em cinco componentes cada: pessoas (saúde e população, riqueza, conhecimento e
cultura, comunidade e equidade) e ecossistemas (terra, água, ar, espécies e genes
e uso de recursos).
Apresenta como produto final um gráfico bidimensional com eixo X o bem-estar
ecológico e no eixo Y, o bem-estar humano divididos em uma escala de 20 pontos
até atingir 100. Sendo também utilizada uma escala de cores para indicar o grau de
alerta para todos os países ou situação analisada, dependendo da escala de sua
aplicação.
9. Índice de Sustentabilidade ambiental (ESI), foi desenvolvido em 2000 pelo World
Economic Forum (Yale Centre for Environmental Law and Policy, Yale University
Centre for International Earth Science Information Network, Columbia University),
caracteriza-se por ser um modelo Multidimensional que inclui riscos ambientais,
atividades humanas, instituições políticas e administração ambiental. Busca avaliar
os sistemas Sociais, econômicos e institucionais e o ambiente natural com
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aproximadamente 66 indicadores. Tem como objetivo estabelecer um balanço, para
que se chegue a um acordo sobre a sustentabilidade ambiental. Os componentes
descrevem os sistemas ambientais atuais, as tensões para esses sistemas e a
vulnerabilidade das populações diante destas perturbações e/ou desastres
ambientais, avalia a capacidade social e institucional para responder a estes
problemas e como a economia se comporta responsavelmente, a esse respeito e a
outras economias (pensando em administração de problemas ambientais comuns).
O ESI é baseado em cinco componentes com 22 sub-índices associados: Sistemas
Ambientais (qualidade de ar, qualidade de água, biodiversidade e sistemas
terrestres); Redução de tensão (poluição de ar, tensão de água, tensão de
ecossistema, desperdício e consumo, pressão da população); Redução da
vulnerabilidade humana (alimentação básica e saúde ambiental); Capacidade social
e

institucional

(ciência

e

tecnologia,

regulamentação

e

administração,

responsabilidade do setor privado, informação ambiental, eco-eficiência e redução
distorções públicas); Direito global (compromisso internacional, proteção de áreas
comuns internacionais)
Os indicadores são ajustados e comparados, sendo divididos pela população.
10. Índice de Desenvolvimento sustentável (SDI), foi desenvolvido em 1995 pelo
Organisation(s): IISD net - Consultative Group on Sustainable Development
Indicators (CGSDI), identifica riscos das atividades Humanas, avaliando aspectos do
sistema social e ambiental e apresenta um número variável de indicadores. Tem
como objetivo identificar áreas de possíveis problemas para decisões rápidas e
precisas nos diversos setores sociais. Apresenta modelos visuais que facilitam sua
leitura e interpretação. Requerem informações diversas agrupadas em quatro
categorias: indicadores de desenvolvimento sustentável; Indicadores de bem-estar
humano e bem-estar ambiental; Indicadores conjuntos de bem-estar econômico,
social e ambiental e Indicadores de riqueza material e desenvolvimento econômico,
equidade e aspectos sociais, ambiente e natureza e democracia e direitos humanos.
Também é conhecido como Dashboard of Sustainability, foi operacionalizado para a
comparação entre países, sendo utilizados, aproximadamente, 46 indicadores que
compõem as quatro dimensões utilizadas (social, ecológica, econômica e
institucional).
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Este método tem sua aplicabilidade e importância pela sua alta comunicabilidade,
pois, apresenta os resultados em forma gráfica através de um painel semelhante aos
medidores em automóveis, indicando um grau de alerta para cada dimensão e um
medidor geral que mostra proximidade ou distância da sustentabilidade geral.
11. Bússola de Sustentabilidade, foi desenvolvida em 2000 por AtKisson &
associados, busca identificar riscos das atividades Humanas, avaliando 4 aspectos
do desenvolvimento sustentável: natureza, economia, sociedade e bem-estar. Tem
como objetivo a fácil comunicação aos tomadores de decisão e o público em geral
por possuir uma estrutura facilmente identificável, possuindo um número variado de
indicadores.
A composição dos dados abarca os aspectos acima citados, como exemplo, têm-se
os seguintes dados: qualidade do ar; saúde do ecossistema; uso de energia;
ambiente moral; consumo de terra; desperdício e reciclagem; qualidade de água;
custo de vida; moradia; mobilidade; pobreza; desemprego; salários; crime; taxa de
graduação; acesso a internet; capital social; eleições; saúde geral; saúde infantil;
saúde mental, etc.
O Índice de Sustentabilidade é uma média obtida e comparada aos quatro pontos de
uma Bússola e cada aspecto citado corresponde a uma bússola. Cada uma das 4
Bússolas recebe um peso de 25%

dentro do Índice de Sustentabilidade. Cada

indicador individual recebe um peso igual também, sendo possível diversas
combinações dependendo do usuário. Cada ponto da bússola ou sub-índice é
calculado em uma escala de 0-100. Apresenta-se como um instrumento de rápida
compreensão semelhante ao “painel de sustentabilidade”.
12. Indicador de Progresso Genuíno (GPI), foi desenvolvido em 1994, avalia o
desenvolvimento das atividades humanas, utiliza 1 indicador ajustado a 24 variáveis.
Visa mensurar o progresso nacional, agregando valores econômicos para atividades
humanas como o consumo pessoal, distribuição de renda, consumo pessoal
ajustado à desigualdade de renda, valor do trabalho doméstico e familiar, valor do
trabalho voluntário, serviços em rodovias e ruas, custo do crime, custo do desarranjo
familiar, custo da perda de lazer e do tempo, custo de subemprego, custo de bens
de consumo duráveis, custo de viagens diárias, custo da poluição doméstica, custo
de acidentes automobilísticos, custo da poluição de água, custo da poluição do ar,
custo de poluição sonora, perda de terras úmidas, perda de áreas cultivadas,
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depleção de recursos não renováveis, dano ambiental de longo prazo, custo da
depleção do ozônio, perda de florestas nativas, investimento de capital líquido, rede
de empréstimos, entre outros. O GPI é projetado para indicar progresso genuíno de
qualidade de vida das pessoas. Começa com o componente de consumo pessoal, o
Produto Doméstico Total (GDP), incluindo investimento de capital, gastos públicos e
exportações líquidas, além de fatores que geralmente não são medidos
monetariamente, como o desarranjo familiar, por exemplo.
13. Índice de Vulnerabilidade de recifes de corais e exposição à mudança climática
foi desenvolvido em 2000 pelo Greenpeace, avalia o câmbio climático e as pressões
das atividades humanas sobre recifes de corais, possuindo 36 indicadores. Requer
dados como o GDP, estatísticas demográficas, características do país, ajuda
estrangeira, atividade de pesca, turismo, status político, por exemplo. É calculado
com base em uma avaliação de risco global traçado sobre uma escala de
vulnerabilidade, onde 5 é o extremo e 0 não representa qualquer risco.
14. Indicadores chave para Cartografia de Vulnerabilidade Global, desenvolvido em
2002 pelo UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), avalia os
riscos Naturais (tectônicos, climáticos e os biológicos e humanos induzidos),
definindo a condição dos ambientes Humanos. Tem como objetivo influir na tomada
de decisão, auxiliando as populações a compreenderem ameaças maiores a serem
enfrentadas através do uso de uma ferramenta que é cartografia. Requer
informações relativas à freqüência e intensidade de eventos, população exposta e
percentuais da população e exposta ou perdida devido ao contexto socioeconômico,
entre outros.

4.7.5 Uma Síntese sobre indicadores
Hans Bellen (2005) classificou um conjunto de indicadores utilizando as dimensões
clássicas

da

sustentabilidade

(econômica-social-ecológica)

que

podem

ser

agrupados segundo a dimensão que pretendem analisar de forma mais direta (ver
figura n° 4. 9).
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Figura n° 4.9. Síntese das dimensões ambientais e sistemas de indicadores.

Dimensão
econômica

Dimensão
ecológica

Seea
MEP
Isew

DSR
EVI

HDI

TMI
TMC
PSR

CS

Dimensão social
Seea: Sistema integrado de contas ambientais e econômicas; MEP: Monitoramento Ambiental do Progresso;
Isew: Índice de Bem-estar Econômico Sustentável; TMC: Consumo Material Total; TMI: Entrada Material Total
PSR: Pressão-Estado-Resposta; HDI: Índice de Desenvolvimento Humano; CS: Compasso de Sustentabilidade;
DSR: Força-Motriz-Estado-Resposta e EVI: Índice de Desenvolvimento Ambiental.

Fonte: Bellen 2005:72, adaptado por Tomasoni, 2008.

Como observado, os sistemas de indicadores são muito mais numerosos e
multidimensionais em sua classificação, podendo ser acrescida ainda uma quarta da
sustentabilidade, que é a dimensão institucional, pois ela é a articuladora entre as
três citadas anteriormente.
Hans Van Bellen (2005) faz uma análise comparativa de algumas ferramentas,
avaliando suas características, pontos fortes e pontos fracos. Tal quadro tem como
objetivo, expor de maneira sintética e de fácil assimilação, as principais utilidades e
vantagens de cada uma destas ferramentas.
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Quadro n° 4.14. Características de algumas ferramentas de sustentabilidade.
Ferramenta
Pressão
Estado
Resposta

Modelo do
Instituto
Internac. de
Desenvolvimento
Sustentável

Índice de
Vulnerabilidade
ambiental

Índice de
Pobreza
Hídrica

Índice de
Progresso
Genuíno

Pegada
Ecológica

Barômetro
de
Sustentabilidade

Painel de
Sustentabilidade

Característica

Pontos fortes

Complexidade alta
Avalia mais as relações causais entre os
componentes
dos
sistemas
socioambientais.
Caracteriza como uma ferramenta de
diagnóstico amplo dos problemas
ambientais.
Complexidade alta
Concepção de integração de sistemas
permitindo uma visão holística dos
problemas socioambientais.
Possibilita um diagnostico bastante
especifico sobre qualidade de vida e
percepção ambiental.

Apresenta boa estrutura
conceitual.
Possibilita
uma
visão
estratégica para ação em
pontos chave.

Elevada complexidade
Sustentabilidade
relacionada
com:
avaliação temporal de fatores dos
sistemas.
Ponderações cruciais sobre risco e
vulnerabilidade a hazards.
Apresenta bons recursos visuais
Complexidade média
O índice de pobreza hídrica valora
aspectos da qualidade e quantidade de
água em relação às demandas humanas
sobre o recurso.
Índice expresso por classes de fácil
compreensão.
Complexidade média
O indicador de progresso genuíno
agrega valores econômicos e também
aspectos sociais.

Destaca a dependência do
meio ambiente natural
Utiliza varias dimensões.
Resultado é complexo.
Influência
mais
aos
cientistas.

Pontos fracos

Utiliza
muitos
indicadores.
Pouco acessível ao
grande público.
Cálculos
de
ponderação
extensos.
Aspectos
ambientais Forte
peso
aos
relacionados com aspectos aspectos sociais.
sociais.
Elevada subjetividade
Aproxima muito o cotidiano de classificação e
das pessoas ao meio.
ponderação.

É multidimensional.

Os são cálculos são
complexos
Pouca
influencia
sobre tomadores de
decisão.
Apresenta um índice de fácil Apresenta
visualização e explicação.
ponderações
Comunicabilidade alta, pois subjetivas.
é facilmente explicável.
Requer
larga
Boa
ferramenta
para pesquisa de campo.
decisão.
Utiliza apenas um indicador
com 24 variáveis.
É de fácil percepção e atinge
largo público. Ideal para
projeções de ações sociais.

Algumas
variáveis
apresentam alto grau
de subjetividade a ex.
custo da perda de
lazer. Pouco eficiente
para
o
aspecto
ambiental.
Elevada complexidade
Destaca a dependência do Utiliza apenas uma
Sustentabilidade relacionada com: fluxos meio ambiente natural
dimensão.
de matéria e energia de um sistema.
Cálculos
associados:
produtividade Resultado impactante-área Cálculos complexos.
ecológica; consumo.
apropriada.
Sistemas de auxilio: grande número de
Pouca
influência
sistemas informatizados que auxiliam Influencia maior sobre a sobre tomadores de
nos cálculos.
sociedade civil.
decisão.
Não apresenta recursos visuais.
Complexidade mediana
Revela a dependência do Pouco impacto sobre
Sustentabilidade
relacionada
com meio ambiente natural.
público alvo.
índices/ indicadores.
Alguns cálculos associados: média Utiliza duas dimensões.
aritmética; ponderada; interpolação não
linear.
Representação visual.
Sistemas de auxilio: inexistentes.
Utiliza escala de cinco cores e um Influencia sobre tomadores
Barômetro de apresentação.
de decisão.
Complexidade mediana
Utiliza no mínimo três Excesso
de
Sustentabilidade
relacionada
com dimensões.
dimensões mascara
índices/ indicadores.
a dependência dos
Alguns cálculos associados: média Representação visual.
recursos naturais
aritmética;
ponderada;
interpolação
linear.
Influencia
maior
sobre Impacto menor sobre
Sistemas de auxilio: programa específico tomadores de decisão.
público alvo.
para aplicação e desenvolvimento da
ferramenta.
Utiliza uma escala de sete cores e painel
de apresentação.

Fonte: Bellem 2005, adaptado e ampliado por Tomasoni, 2008.
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4.8 Indicadores para recursos hidricos
Como foi observado, a questão dos indicadores ambientais e de sustentabilidade
mostra-se ampla e complexa. Restrições da mesma natureza também são aplicáveis
aos aspectos mais focais, como os recursos hídricos, pois, estes não podem ser
avaliados fora de seu contexto de utilização e dos demais fatores que determinarão
suas características e funcionalidade, como a qualidade, quantidade e distribuição.
A complexidade do comportamento hidrológico e os fluxos em uma bacia
hidrográfica (ver figura n° 4.10) impõem à necessidade de estudos em diversas
escalas. Contemplando a bacia hidrográfica, os estudos têm como finalidade o
controle e gestão dos projetos de captação, controle de enchentes, conservação da
qualidade da água, erosão, assoreamento, estabilidade de encostas, pesca,
convivência, etc.
Figura n° 4.10. Fluxos em bacias hidrográficas
Entrada

Entrada

RADIAÇÃO
ENERGIA
MATERIAL

TECTÔNICA

GRADIENTE DA
BACIA

INTENSIDADE DA
PRECIPITAÇÃO
PLUVIOMETRIA
TEMPERATURA

LITOESTRUTURA
CLIMA
FORMAÇÕES
SUPERFICIAIS
GEOFORMAS

SOLOS

DECLIVIDADE

COMPRIMENTO
DAS ENCOSTAS

DENSIDADE DE
DRENAGEM

COBERTURA
VEGETAL

Saída
ENERGIA MATERIAL

DESCARGA FLUVIAL

AÇÃO HUMANA

CARGA DE
SEDIMENTOS
USO DA TERRA

Fonte: Teresa Cardoso, 1996 apud Domingues (2000:42), modificado por tomasoni, 2008.

Dada suas características intrínsecas, a água constitui o elemento com o maior grau
de interconectividade de todos os sistemas ambientais, pois, é afetada por toda e
qualquer forma de ação direta ou indireta, bem como afeta toda e qualquer estrutura
de arranjos sociais ou ecológicos.
Não há dúvida de que os sistemas de organização humana criaram enormes
pressões sobre os recursos hídricos cujas características de seu estado atual
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tornam-se importantes indicadores do grau de evolução do processo de gestão até
então realizados.
A partir das diretrizes gerais para indicadores pautada no modelo Pressão-EstadoResposta e suas variantes, a OCDE estabeleceu uma síntese geral para
desenvolvimento de indicadores (quadro n° 4.15.) avaliando aspectos de horizonte
temporal de mensurabilidade e grau de conhecimento requerido para tal.
Quadro n° 4.15. Características e mensurabilidade de indicadores PER (OCDE).
Indicador

Aspecto a ser desenvolvido

Mensurabilidade

Pressão
ambiental

Intensidade no uso dos recursos hídricos.

Condição
ambiental

Freqüência, duração e extensão dos
estoques hídricos.

M

Respostas
sociais

Preço da água tratada em relação ao custo
do tratamento de águas residuais.

M

Descarga de águas residuais nos rios.

S
M/L

S= Aspectos de desenvolvimento e de ação de curto prazo
M= Aspectos que requerem coleta de informação e trabalhos empíricos e desenvolvimentos de médio prazo.
L= Aspectos que requerem significativas contribuições teóricas e empíricas e ações de longo prazo.

Fonte: OCDE, 1993. Adaptado por Tomasoni, 2008.

Para a seleção de indicadores de recursos hídricos, os mesmos critérios
empregados para validação de indicadores são exigidos, quais sejam: Relevância
política (facilidade de interpretação e apontar tendências); Confiabilidade analítica
(cientificidade) e Mensurabilidade.
A FAO (2004) apresenta alguns indicadores gerais aceitos com a finalidade de
representar o estado dos recursos hídricos em um país, são eles:
•

Recursos hídricos internos renováveis. Constituem o fluxo anual médio
das águas correntes e da gerada pela precipitação, sem sua dupla
contagem. Esta representa a máxima quantidade de água produzida
dentro dos limites de um país. Este indicador pode aparecer em três
unidades diferentes: em termos absolutos -km3/ano; em mm/ano, como
medida da umidade do país e em função da população m3/pessoa/ano.

•

Recursos hídricos globais renováveis. É a soma dos recursos hídricos
internos renováveis e o fluxo que ingressa no país originado fora dele.

•

Relação de dependência. É a proporção dos recursos hídricos globais
renováveis que se originam fora do país, expressa em percentual. É
uma expressão do nível dos recursos hídricos de um país que depende
de um país vizinho.

•

Retirada de água. Calculada por diversos métodos, corresponde ao
valor absoluto ou per capita. Quando expresso em percentual, mostra o
grau de pressão sobre os recursos hídricos.

171

Existem outros indicadores que refinam a avaliação do setor hídrico. Eles estão
relacionados à variabilidade estacional e anual dos recursos hídricos, o grau de
regulação dos fluxos existentes e medida de qualidade da água.

Entre outras

referências especificas para recursos hídricos, tem-se os sistemas já citados
anteriormente, o Índice de Indicadores de Bacia (IWI) e o Índice de Pobreza
Hídrica (IPH), desenvolvido desde 2002, este último bastante utilizado na América
Latina, sendo índice de referência pelo Instituto Argentino de Investigaciones de las
Zonas Áridas (IADIZA) e outras organizações internacionais. Ele é definido a partir
de cinco áreas de referência e 22 componentes, conforme quadro n° 4.16.
Quadro n° 4.16. Estrutura e características do IPH utilizados pelo IADISA.
Componente Característica
Sub-componentes
Recurso

Acesso

Capacidade

Uso

Ambiente

Disponibilidade física da água
superficial e subterrânea, tendo
em conta a variabilidade e a
qualidade do recurso, assim
como a quantidade total de
água.
Nível de acesso à água para
uso humano, não só a
quantidade como a distância a
fonte de água segura entre
outros fatores significativos
conforme os indicadores subcomponentes.

Disponibilidade de água
Variabilidade e confiabilidade dos recursos
Qualidade da água

Eficácia da capacidade da
população para manejar a água.
A capacidade se interpreta no
sentido da renda e inversões
realizadas e eficiências.

% de gastos e inversões por propriedade
% de mortalidade infantil
Nível de educação
Capacidade organizacional no uso da água
% de residências com enfermidades de
origem hídrica
% de residências com ajudas ou subsídios
do estado
% de água para uso doméstico e
abastecimento humano
% de terras irrigadas em relação ao total
cultivado
% de água para uso animal
% de água para uso industrial ou Artesanal
% de pessoas que usam os recursos
naturais sustentavelmente
% de perdas por colheita
% de residências que apresentam erosão
em suas terras

Formas de uso nas quais a
água é utilizada para diversos
propósitos;
Incluindo o uso doméstico,
agrícola, pecuário e industrial.
Avaliação da integridade
ambiental que relaciona a água
como recurso natural,
produtividade agrícola e
degradação de terras.

% de residências com água potável
% de pessoas com sistema sanitário
Conflitos por uso de água
% de água transportada por mulheres
Media (m3/h) de tempo gasto na coleta e
armazenamento
% de acesso à irrigação

Fonte: Abraham (2006) e Sullivan (2003), modificado por Tomasoni, 2008..

O IPH apresenta grandes vantagens, segundo Abraham (2003?), identifica como a
escassez afeta as populações, territorializa as zonas de oferta e demanda hídrica,
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monitora a situação dos grupos humanos e auxilia no desenho de políticas de
planejamento e gestão.
Outro trabalho desenvolvido é o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável (SIDS), formulado em 2000, apresenta um estrutura de 14 indicadores
para água, distribuídos conforme o quadro n° 4.17 abaixo:
Quadro n° 4.17. Indicadores do SIDS para o fator água doce.
INDICADOR
1. Captação de água subterrânea e superficial
2. Consumo de água
3. Eficiência dos sistemas de abastecimento de água
4. Produção de águas residuais
5. Disponibilidades hídricas
6. Pop. com acesso a água potável regularmente monitorizada
7. Qualidade das águas superficiais
8. Qualidade das águas subterrâneas
9. Qualidade da água para consumo humano
10. Pop. Servida por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais
11. Eficiência dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais
12. Reutilização de águas residuais tratadas
13. Densidade de redes hidrológicas
14. Investimento e despesa na preservação ambiental e sistemas de água doce
Fonte: Gomes et al (2000:16), adaptado por Tomasoni, 2008..

TIPO
Pressão
Pressão
Pressão
Pressão
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
Resposta
Resposta
Resposta
Resposta
Resposta

Como referências nacionais para esta discussão dos recursos hídricos, alguns
princípios e diretrizes para formulação de indicadores são contemplados ao longo do
capítulo 18 da Agenda 21 que versa sobre a “Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos: aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos”.
Adota-se prioritariamente, para efeito de diagnóstico e ação o modelo PER e sua
variante o Pressão-Estado-Impacto/Efeito-Resposta (PEI/ER). Segundo Domingues:
“O modelo ampliado baseia-se em cinco grupos de indicadores. O
primeiro está voltado para identificar as causas dos problemas
ambientais (Pressão sobre o meio ambiente). O segundo se
relaciona com a qualidade do meio ambiente em função dos efeitos
das ações antrópicas (Estado do meio ambiente). Em terceiro são
considerados os Impactos/Efeitos recíprocos das atividade humanas
e o meio ambiente (Impacto sobre o meio Ambiente e a Sociedade).
O quarto trata das medidas e respostas que a sociedade toma para
melhorar o meio ambiente (Respostas sobre o meio ambiente).
Finalmente, o quinto se relaciona a um grupo de indicadores
prospectivos para prever e antecipar mudanças. Possibilitam a
construção de cenários que permitem a identificação das possíveis e
prováveis pressões que possam incidir sobremaneira com os
progressos necessários para a Sustentabilidade”(DOMINGUES,
2000:36).
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O documento base para elaboração de indicadores relacionados aos recursos
hídricos do Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável (CIDS) aponta um
extenso número de indicadores agrupados, segundo o critério do PEIR, em quatro
grandes tipologias: Indicadores de pressão; Indicadores de Estado; Indicadores de
Impacto e Indicadores de Respostas. Estes definidos para categorias como:
Saneamento básico; Agricultura; Energia; Indústria; Navegação; Pesca, etc. No
quadro n° 4.18, estão listadas estas áreas e seus respectivos números de
indicadores, não sendo aqui elencados dada sua extensão.
Quadro n° 4.18. Número de indicadores propostos pelo CIDS para o Brasil.
Setor / Tipo

Pressão

Estado

Impacto

Resposta

Saneamento básico

14

17

8

11

Agricultura

28

12

18

23

Energia

26

25

21

24

Indústria

29

11

15

6

Navegação

13

15

10

8

Pesca

15

11

8

12

Total

125

91

80

84

Fonte: Adaptado de Domingues (2000)

No total são listados 380 indicadores de pressão-estado-impacto-resposta,
relacionados aos recursos hídricos, embora muitos dos indicadores citados
apresentam múltiplas finalidades, relacionando-se a outros setores. Um sistema com
tamanha monta de indicadores torna sua gestão complexa, bem como manter um
padrão geral de acompanhamento e obtenção de dados.
Por fim, um último aspecto deve ser considerado, este o qual se refere ao
dimensionamento espacial do indicador, ou seja, o indicador deve ajustar-se a uma
unidade espacial de características similares, seja o geossistema (proposta de
Bertrand, 1969 e outros), cluster (BRAGA et al, 2004), Unidade ambiental de
referência – UAR (proposta de Abraham 2003, 2004 e 2006), ou outra
conceitualmente definida. Pois, a adoção per se de um indicador não define com
clareza o foco da resposta necessária; esta resposta deve possuir um
“endereçamento” territorial o mais preciso possível.
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O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) do Brasil, aprovado em janeiro de
2006, busca estruturar um modelo de gestão sustentável que considere “a
multidimensionalidade do recurso água no seu simbolismo místico e religioso e, no
seu valor ecológico, social, econômico, político e cultural” (CARNEIRO, SILVA,
ABRAHAM, SUBIRANA & MORATÓ, 2006).
Na estruturação do PNRH, foi apontada a importância na definição de indicadores
apropriados à gestão dos recursos hídricos e uso eficiente da água, constituindo-se
ferramentas fundamentais em estudos prospectivos, previsão de eventos aleatórios
e redução dos riscos. Com base nestas premissas, o Plano Nacional de Recursos
Hídricos apresenta as seguintes variáveis para a definição de indicadores sobre o
tema (MMA, 2006):
1. Qualidade da água superficial e subterrânea definida pelas condições físicoquímica e biológica adequadas para os usos múltiplos;
2. Quantidade da água superficial, definida pelo regime de caudais do rio;
3. Quantidade da água subterrânea, definida pelo regime de recarga e potencial de
exploração;
4. Mudanças no regime natural dos mananciais de água por efeito de atividades
antrópicas: impermeabilização do solo, canalização, dragagem, represas, diques,
erosão, transposição de caudais, etc;
5. Eventos hidrológicos críticos caracterizados pelo excesso ou escassez hídrica
(crescidas ou secas), freqüência e intensidade de ocorrências;
6. Regime climático considerando a interação entre os elementos de clima
(precipitação, temperatura, temperatura da superfície do mar, evaporação,
regime de chuvas, sua freqüência, intensidade e duração - variabilidade
climática) e mudanças climáticas;
7. Caudal ecológico necessário para a manutenção dos ecossistemas,
disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para a
manutenção do biota associada;
8. Bio-invasão: introdução intencional ou acidental de organismos estranhos (macro
ou microscópicos) em mananciais;
9. Conservação da biodiversidade: representa o estado de conservação dos
biomas, a variação dos tipos de cobertura vegetal, considerando a permanência,
superfície, a dimensão e distribuição dos territórios, a fauna e as práticas de uso
dos recursos naturais associadas aos diferentes biomas;
10. Dinâmica de uso e ocupação do solo da bacia (urbanização, pecuária,
agricultura, solos degradados e/ou afetados por processos de desertificação);
11. Estado de conservação dos sistemas estuarinos e a sua correlação com a gestão
dos recursos hídricos, com o uso e ocupação do solo e as atividades antrópicas;
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12. Mortandade e invalidez causadas por doenças relacionadas com a qualidade da
água;
13. Desenvolvimento humano (exclusão social, salário, longevidade, acesso a
educação);
14. Saneamento ambiental (esgotos e resíduos sólidos de origem doméstica e/ou
industrial);
15. Segurança hídrica, acesso da população à água segura;
16. Segurança alimentar e nutricional hídrica (hidroquimica e bacteriologia da água);
17. Diversidade social e respeito às particularidades culturais dos grupos sociais
tradicionais, organizações sociais e suas influências na gestão dos recursos
hídricos;
18. Nível de organização institucional da sociedade e sua consciência sobre os
temas relacionados às questões hídricas e do ambiente.
19. Acesso público à informação de qualidade, de forma sistemática, estratégica,
para a tomada de decisões;
20. Avaliação do sistema de informação dos recursos hídricos das zonas
homogêneas;
21. A questão de gênero na gestão da água;
22. Dinâmica populacional;
23. A função de demandas hídricas pelas múltiplas funções sociais e ambientais da
água;
24. O PIB – Produto interno bruto e o mercado da água;
25. Investimentos em infra-estruturas
26. Eficiência e eficácia no uso da água;
27. Nível de planejamento atual por zona homogênea;
28. Processo de acesso à água;
29. Valoração econômica e o preço da água;
30. Zoneamento ecológico econômico;
31. Identificação e solução de conflitos;
32. Produção de conhecimentos e estímulo à educação para uma nova cultura da
água.
Na Bahia a Secretaria dos Recursos Hídricos adota os seguintes indicadores de
tomada de decisões sobre a outorga de uso da água:
1. UB – Unidade de balanço hídrico;
2. Q90d.exu – Caudal médio diário com 90% de garantia; Qr.p – Caudal regulado
por pequenos reservatórios; Qr.g – Caudal regulado por grandes
reservatórios;
3. C = Curva típica do regime de caudais;
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4. MLT = Caudal Médio de Largo período de retorno;
5. V = Volume anual médio histórico;
6. IAR = Índice de Acumulação Relativa;
7. IAP = Índice de Ativação das Potencialidades hídricas;
8. Rp = Reserva permanente, igual ao volume hídrico total acumulado no
aqüífero regulado pela porosidade eficaz e o coeficiente de armazenamento;
9. Rr = Reserva de regulamento explorável, igual ao volume de recarga anual.
A estas informações ainda são agregados os seguintes índices de referência de
balanço hídrico:
1. IAPc – Índice de Ativação das Potencialidades Hídricas, representa a relação
entre as disponibilidades hídricas e as potencialidades de cada unidade de
balanço(UB);
2. IUDc – Índice de Uso efetivo das Disponibilidades hídricas pelas demandas
consultivas e ecológicas;
3. IUP – Índice de Uso das Potencialidades definido pela relação entre a soma
das demandas hídricas consultivas e ecológicas e o caudal médio com
garantia de 90%;
4. IAS – Índice de Ativação das águas Subterrâneas indica o nível de exploração
dos aqüíferos, é representado pelo quociente entre a disponibilidade efetiva
instalada que é a potencialidade de exploração da água subterrânea na
Unidade de balanço.
Segundo Heraldo P. da Silva (2008), o PNRH apresenta uma proposta norteadora
inovadora, estabelecendo diretrizes e foco com ênfase na valoração social da água
e suas relações com o conjunto, estoque e estado dos demais recursos naturais. A
Universidade Federal da Bahia tem aportado conhecimentos sintonizados e
atualizados sobre o tema, desenvolvendo estudos em varias áreas. “Desta forma, o
Estado de forma gradual vem buscando construir bases sólidas para uma cultura
hídrica e política de gestão das águas apropriadas [...]” (CARNEIRO et al, 2006).
Os mesmos autores apontam a necessidade de adequação do PNRH a todas as
esferas dos responsáveis pela gestão e planejamento dos recursos hídricos.
Como característica dos indicadores no Estado da Bahia, prevalece à visão setorial
convencional de hidrologia e ciências correlatas, devendo esta incorporar de forma,
mais efetiva, a relevante componente da participação e comunicação social.
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4.9 Algumas considerações sobre indicadores
A variada gama de modelos hoje existentes mostra que existe um grande esforço no
sentido de se compreender e avaliar a sustentabilidade. Como observação de
caráter mais geral, percebe-se a necessidade de conversação entre metodologias e
técnicas na busca de aprimoramento para a “construção” de um modelo de caráter
mais universal.
Não tratando especificamente de críticas aos métodos empregados e sua natureza,
a utilização destas ferramentas e o impacto que causam ao serem divulgadas, traz
foco a problemas, que muitas vezes, passam despercebidos ao público alvo ou à
sociedade em geral. Assim, a simplificação da informação e sua apresentação
gráfica facilitam a criação de condições reativas e uma possibilidade efetiva de
“internalização” social (LEFF, 2000). Assim, apesar de suas limitações, o potencial
educativo destes instrumentos, nas várias esferas de ação, é muito forte, pois, na
busca de uma síntese do ambiente, expõe um determinado corte na realidade que, a
depender do contexto em que é apresentado, atua positivamente.
Diante da complexidade que os indicadores pretendem tratar, há ainda um longo
caminho a ser trilhado. O enfoque sistêmico adotado nestas formulações necessita
de um forte aporte teórico interdisciplinar, para que os diferentes valores das
dimensões presentes na realidade possam ser tratados adequadamente à luz da
complexidade (MARZALL, 1999).
A forte subjetividade, fruto das diferentes percepções sócio-culturais do mundo, é
ainda muito presente em vários sistemas. A idéia da sustentabilidade traz à tona a
complexidade de sua aproximação e define uma importante meta que é a quebra
disciplinar na ciência e a emergência da cooperação científica para alcançá-la.
Para este fim, Bossel (1999:14) definiu três importantes tarefas:1. Identificar os
sistemas principais que são pertinentes no contexto do desenvolvimento sustentável;
2. Desenvolver uma aproximação para identificar indicadores de viabilidade e
sustentabilidade destes sistemas; e 3. Pensar em aproximações de como usar esta
informação para avaliar a viabilidade e sustentabilidade do desenvolvimento humano
em diferentes níveis de organização social.
Mesmo havendo algumas limitações como as relacionadas anteriormente, os
indicadores constituem uma importante ferramenta de análise espacial, pois,
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permitem diferenciar aspectos relevantes da realidade e sua ocorrência, mesmo com
as limitações têmporo-espaciais.
Quanto às características dos indicadores e sua forma de apresentação, seja por
sistemas de indicadores ou índices sintéticos, muitos problemas ainda estão por ser
resolvidos. Os Sistemas de Indicadores apresentam análises multidimensionais com
pesos variados para cada uma delas e, dentro delas, a pesagem e seleção de
parâmetros também mostra-se difícil (subjetividade) e pouco consensual. Nos
Indicadores Síntese, o problema ainda é maior, pois, a complexidade da ponderação
é assaz elevada.
Outro

aspecto

extremamente

importante,

quando

avaliamos

a

potencial

sustentabilidade nos diferentes sistemas e escalas, é sua elevada capacidade de
troca devido aos rápidos fluxos (processamento/produção), importando e exportando
passivos e ativos ambientais em larga escala. Assim, quando analisamos o bemestar humano de um país ou região, p.ex, pode-se estar ocultando este sistema de
“trocas” que, via de regra, impõe passivos ambientais aos doadores/exportadores e
ativos aos importadores.
A noção de que sustentabilidade só pode ser entendida e alcançada mediante o
largo e preciso conhecimento dos processos espaciais dos sistemas de suporte é
fundamental. Podemos questionar a validade e extrapolação dos indicadores
trabalhados, bem como seu grau de generalização, pois, a título de exemplo, o
potencial biótico e a capacidade produtiva dos sistemas naturais são extremamente
variáveis dentro dos mosaicos de ecossistemas e geossistemas integrantes dos
maiores conjuntos apresentados ou dentro de biomas, propriamente ditos. A noção
tempo-série empregada na avaliação dos indicadores pode não retratar bem
transformações no âmbito mais geral dos sistemas ambientais, pois, pode haver
lacunas ou falhas na obtenção e processamento de dados. Outra questão refere-se
à rede de pontos de amostragem ou bases coletoras de informação, em tempo real,
que talvez não sejam representativas das condições ambientais dos sistemas
dimensionados. É também necessário incorporar outros indicadores nesta avaliação,
como os relacionados aos diferentes níveis de inserção e apropriação tecnológica e
também de percepção ambiental e cultural dos grupos humanos, a exemplo de
como os indicadores foram trabalhados em Melo e Souza (2003). Outro problema
consiste na parca informação primária existente, dada a nosso ver, pela negligência
179

com a pesquisa básica, bem como nas dificuldades operacionais e de logística de
manutenção, redes de monitoramento climáticas, hidrológicas, etc. Optando-se
muitas vezes por extrapolações espaço-temporais inadequadas ou demasiadamente
generalizantes.
Assim, parafraseando, o Professor Carlos Augusto Monteiro, a tarefa nesta procura
ainda é árdua e distante de se alcançar uma “normalidade Kuhniana”, pois, a
revolução no conhecimento não permite estabelecer um único paradigma norteador.
Tarefa, aliás, difícil no panorama da complexidade do conhecimento hoje alcançado.
Neste contexto, optou-se pela abordagem Pressão Estado Resposta para nortear e
categorizar os diferentes processos em curso na BHRO, pois este sistema apresenta
rápida a assimilação pelos leitores.
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V CAPÍTULO

CERRADOS DO OESTE DA BAHIA.

5.1. Um mosaíco de paisagens
Os cerrados constituem-se um complexo mosaico de ambientes com feições
peculiares cujas características ecológicas têm cambiado rapidamente. A região
compreendida por este bioma caracteriza-se como um sistema fundamental na
dinâmica das paisagens brasileiras. Embora a origem dos cerrados ainda constituise em um problema no âmbito da ciência, existindo considerações diversas sobre o
papel de possíveis limitações de ordem edáfica (nutricional) ou climática ou de
heranças paleoclimáticas e ainda processos evolutivos de ordem antrópica, parte-se
da premissa de sua origem, a partir da combinação destes diversos fatores. O
geógrafo Ivo Chagas (UFMG), fazendo referência a importância do cerrado para o
Brasil, define este da seguinte maneira: “o cerrado é o pai das águas deste país e é
claramente o pai das águas do rio São Francisco”. Esta importância advém de
alguns aspectos morfoestruturais e climáticos deste vasto domínio do Brasil central.
Segundo Lima & Silva (2002), o cerrado ocupa cerca de 24% do território nacional e
contribui para 6 grandes bacias brasileiras: São Francisco, Tocantins, Amazônica,
Atlântico Norte/Nordeste, Paraguai/Paraná e pequena porção da bacia do Atlântico
Leste. Na tabela n° 5.1 , são apresentados dados relativos à área e vazão destas
bacias.

Tabela n° 5.1. Contribuição do cerrado em relação as principais bacias brasileiras.
Bacia
Área total
Q total
Área de
Q do
2
3
(Km )
(m /s)
Cerrado
Cerrado
(Km2)
(m3/s)
Amazônica
3.900.000
133.380
210.000
5.146
Paraná/Paraguai
1.245.000
12.290
600.000
8.696
Atlântico
1.029.000
9.050
280.000
1.033
Norte/Nordeste
Araguaia/Tocantins
757.000
11.800
590.000
8.391
São Francisco
634.000
2.850
300.000
2.674
Atlântico Leste
545.000
4.350
60.000
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Fonte: SIH, ANEL, 1999 e 2008 de Lima & Silva, adaptado por Tomasoni, 2008.

Assim, sob este ponto de vista, percebe-se uma articulação fundamental deste
bioma às demais regiões do Brasil.
A bacia hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF) insere-se na transição deste
amplo domínio com outros biomas, especialmente o da caatinga, ocupando
aproximadamente 7,5% do território nacional. Possui uma diversidade de feições
divididas em dois grandes domínios geológicos: Bacias sedimentares (São
Francisco, Recôncavo-Tucano-Jatobá e Costeira) e o Domínio cristalino. Embora
possam ser encontrados pelo menos cinco domínios hidrogeológicos, o fraturado, o
fraturado cárstico (Bambuí) e o sedimentar Urucuia, são os mais importantes, sendo
este último o mais significativo. O aqüífero Urucuia possui cerca de 118.000Km2
(ANA, 2006) e está situado no domínio dos cerrados dos chapadões ocidentais da
Bahia e norte de Minas Gerais que, pelas suas características, apresenta grande
contribuição à vazão do São Francisco, bem como possui alto potencial de
exploração.
A sub-bacia do Rio de Ondas (BHRO) localiza-se no médio São Francisco e
compreende cerca de

5.185 Km2, inseridos na bacia do Rio Grande, um dos

principais tributários da margem esquerda do rio São Francisco.
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Figura n° 5.1 Mapa de localização da área de estudo.
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Juntamente com os rios Branco, Corrente, das Pedras, entre outros, forma uma
extensa bacia com um padrão de drenagem paralelo de direção predominante W-E,
controlado fortemente pela estrutura geológica. Inserida nos limites políticos dos
municípios de Luis Eduardo Magalhães e Barreiras (mapa no 01), entre as
coordenadas 11°59’12” e 12°32’09” LS e 45°00’54” e 46°20’03” LW, compreende
duas zonas fitogeográficas bem distintas: Cerrado (alto curso) e transições para
Caatinga (curso inferior).
Os Chapadões Ocidentais da Bahia caracterizam-se como uma superfície levemente
ondulada com vales mal drenados, normalmente formando veredas, sendo
delimitados por escarpas, onde afloram arenitos da Formação Urucuia e Calcários
do Grupo Bambuí. A altitude média do chapadão é de 850m a oeste e 700m a leste.
Pelas suas características estruturais e distribuição pluviométrica, na porção oeste
do chapadão, dominam culturas de sequeiro e, na parte mais oriental, culturas
irrigadas.
Na década de 70, com a política de ocupação do Brasil central, grandes extensões
de cerrados, especialmente dos chapadões, atraíram capitais provenientes de
diversas Regiões do país, predominantemente do Sul e do Sudeste e fluxos
internacionais, em função do baixo preço da terra e de uma política de incentivos
fiscais e crédito subsidiado. Tal processo acelerou a migração e propiciou uma
rápida ocupação de toda a região, especialmente das áreas próximas aos eixos de
circulação, com implantação de grandes projetos agrícolas voltados à produção de
grãos e, graças à elevada disponibilidade hídrica, grandes projetos de irrigação
atendendo demandas do mercado, especialmente fruticultura e recentemente a
cafeicultura. Este rápido crescimento trouxe consigo problemas inerentes a qualquer
expansão acelerada cuja capacidade de gestão, por parte do Estado, tem-se
limitado a responder às demandas emergentes e pontuais, ficando o planejamento
territorial estratégico em segundo plano.
Assistiu-se, em um curto período, a uma rápida modificação da organização sócioespacial, resultando em grandes pressões na base dos recursos naturais. Em muitos
lugares, tais pressões tiveram efeitos perversos, dada à sobrecarga exercida.
Processos erosivos intensos, compactação do solo, assoreamento, ressecamento de
veredas e contaminação das drenagens e sobre-utilização dos recursos hídricos em
irrigação, são alguns dos problemas evidentes na região.
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Sendo assim, para a discussão desses problemas, fez-se necessário levantar de
forma mais sistemática os elementos condicionantes da dinâmica do meio natural
existentes na área e suas alterações. A avaliação do estado atual de conservação
levantou problemas relativos ao desmatamento, uso intensivo do solo e de sistemas
de irrigação, poluição, erosão, entre outros, e suas interações com o sistema
morfoclimático que serão detalhados a seguir.

5.2 Os condicionantes da dinâmica ambiental dos cerrados
Os condicionantes da dinâmica ambiental podem agrupar-se em três grandes
categorias: os naturais; os de origem antrópica e os resultantes da interação entre
ambos. Esta noção passa, essencialmente, pela compreensão do Geossistema
como categoria espacial, dada a sua concepção sistêmica e integrativa dos diversos
elementos e processos que compõem o ambiente.
A caracterização destes elementos e processos requer, inicialmente, uma análise
compartimentada dos diversos sistemas que compõem a paisagem. Destes, a
compartimentação geomorfológica é uma das mais importantes, pois, pressupõe a
individualização de setores da paisagem caracterizados por conjuntos de formas,
resultado de um processo de evolução relativamente constante, durante o qual os
agentes climáticos interagiram sobre estruturas geológicas e/ou morfologias
herdadas de condições anteriores. Sobre esta organização espacial, relacionada
com as durações de tempo geomorfológicas, a dinâmica recente e os processos
atualmente ativos sobrepõem uma sub-compartimentação de caráter morfodinâmico,
onde é possível evidenciar a ação de elementos de curta duração temporal.
Segundo Ab’Saber (1981), as paisagens do domínio morfoclimático dos cerrados
são o resultado de uma prolongada interação entre um regime climático tropical
semi-úmido e fatores litológicos, edáficos e bióticos específicos. Nascimento & Gois
(1993) avaliam que, no caso dos Chapadões do Oeste da Bahia, este domínio está
condicionado às características primeiramente geológicas e depois climáticas. A
presença de uma rocha sedimentar (arenitos da formação Urucuia) em disposição
estrutural sub-horizontal favoreceu a elaboração de uma topografia pouco
movimentada com baixas declividades e a formação de solos espessos,
condicionando, por sua vez, o regime hídrico. Tais aspectos são ainda associados
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às alternâncias climáticas que provocaram extensos remanejamentos de materiais
finos e médios, bem como a formação de espessos mantos lateríticos, criando assim
um importante nível de base regional.

5.2.1 Aspectos geológicos e estruturais
A BHRO encontra-se nos domínios dos planaltos em estruturas sedimentares
concordantes (BRASIL, 1982), que correspondem a uma estrutura geológica com
formações do Proterozóico Inferior recobertas por estruturas do Proterozóico
Superior, representadas pelos grupos Paranoá e Bambuí, respectivamente, (mapa
n°5.2). Predominam as feições geomorfológicas de modelados de aplainamento,
degradados e retocados em diferentes níveis topográficos, onde se desenvolvem
extensos interflúvios suavemente ondulados e limitados por escarpas de ângulo
quase reto ou negativo.
Duas províncias geológicas são associadas a esta unidade físico-natural: O Grupo
Bambuí e a Formação Urucuia. O Grupo Bambuí é formado por rochas
metassedimentares

levemente

dobradas,

com

sedimentação

iniciada

no

Proterozóico Superior. Incluem calcários, calcários dolomíticos, dolomítos, margas,
siltitos, argilitos, folhelhos, arcóseos com granulação fina a grosseira, com
predominância de quartzo, imersos numa matriz de siricita, clorita, quartzo, óxido de
ferro e os termos intermediários entre estas litologias. Segundo Braum, (1982), este
pacote sedimentar possui uma espessura máxima de 500m e mínima de 250m.
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Grupo Bambuí
O Grupo Bambuí compreende as Formações Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e
Três Marias no topo. As idades radiométricas obtidas recentemente indicam uma
idade máxima de 700 m.a. (Couto, 1981 in Braun, 1982). Segundo BRASIL (1982),
este grupo é resultante de uma sedimentação epicontinental processada sobre uma
plataforma estável com subsidência variável ao longo de toda a sua extensão.
“inúmeros níveis com rachaduras de dessecação e delgados leitos de brecha
sedimentar demonstram freqüentes períodos de mar muito raso e de oscilações
eustáticas” (Braun, 1982).
A distribuição das Formações do Grupo Bambuí é bem diferenciada.

Até o

momento, caracteriza-se como área de ocorrência da Formação Lagoa do Jacaré,
um setor próximo à bacia do rio de Ondas, mais especificamente ao “sul de São
Desidério, Sítio Grande e Catolândia e uma pequena exposição próxima a
Cristópolis”. No mesmo documento há referência quanto ao tipo de contato entre a
Formação Lagoa do Jacaré e a Formação Serra da Saudade que, normalmente, se
dá

por

falhamento,

onde

os

extratos

calcários

tendem

a

orientar-se

preferencialmente segundo N 50° E, com mergulho para NO.
Quadro no 5.1 Litologia do Grupo Bambuí na Bacia do Rio de Ondas
Ambiente de
Grupo
Formação
Litologia
sedimentação
B
A

Três Marias

M
B

Serra da
Saudade

U
Í

Lagoa do
Jacaré

Arcóseos cinzas a cinza
esverdeado em bancos,
com lentes de siltitos
esverdeados
Siltitos esverdeados
com lentes de margas
Ardósias, siltitos
argilitos, folhelhos
localmente eólicos
Calcários e margas na
forma de lentes
Calcários pretos a cinza,
em bancos localmente
eólicos
Folhelhos, siltitos e
margas na forma de
lentes

Marinho raso a
continental, com marcas
de onda, corrente,
Estratificação cruzada
e marcas de carga
Sub-litorâneo com
águas rasas
a fracamente
marinho
Periodicamente um
retorno a uma
sedimentação sublitorânea, com águas
rasas e agitadas pela
corrente de maré

Fonte: BRASIL, 1982, adaptado por Tomasoni, 2008.

A

Formação

Três

Marias,

está

amplamente

distribuída

e

é

comumente

horizontalizada, porém, pode apresentar-se fortemente inclinada próximo aos
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falhamentos. A mesma formação aflora ao longo das margens dos rios da área,
sendo que sua “face superior é recoberta pelos arenitos da Formação Urucuia,
através de discordância erosiva e angular erosiva; este segundo caso é observado
na estrada para o aeroporto de Barreiras” (BRASIL, 1982). Braun (1982) estudando
a distribuição do Grupo Bambuí, afirma que alguns limites estabelecidos para este
grupo referem-se, na verdade, ao Grupo Canastra-Arai.
Grupo Urucuia
A segunda província, sobreposta ao Grupo Bambuí, compreende sedimentos
compostos por conglomerados, arenitos finos a médios, siltitos e argilitos,
constituindo a Formação Urucuia, de origem Cretácea, ocupando os chapadões
planos com cerca de 97,76% da área da bacia (NETO, 2005) e pode atingir até 400
metros de espessura. Autores como Oliveira (1967 apud BAHIA, 2002:16) preferem
a denominação Grupo Urucuia, pois, segundo eles, está constituído por duas
seqüências distintas. A base, denominada de Membro Geribá, é representada por
argilitos arenosos, folhetos, siltitos e arenitos argilosos, calcíferos, de cores
avermelhadas. A seqüência superior, denominada de Membro Abaeté, que pode
chegar a ter 200 a 300 metros, é “constituída basicamente por arenitos finos e
médios, medianamente selecionados e relativamente homogêneos, com grãos de
quartzo sub-angulares a sub-arredondados, com estratificação predominantemente
cruzada, refletindo a natureza sólida do pacote arenoso, [...] sendo comum nessa
seqüência do grupo Urucuia encontrar freqüentes intercalações de níveis
subordinados de conglomerados finos” (SCHSTER, 2002:11).
Na porção oriental do Chapadão, onde a Formação Urucuia apresenta menor
espessura, é comum observar blocos rolados, geralmente silicificados, associados a
solos arenosos, resultantes da degradação do material original.
O ambiente característico de deposição destes sedimentos foi continental e
fluvioeólico. Eles apresentam estruturas tipo estratificação cruzada acanalada, como
também ventifactos. A constância da cor vermelha em quase toda a formação é um
elemento que se soma às características continentais. Oliveira (1967) mencionou
que os arenitos da parte média e superior apresentam características de deposição
tanto subaquosa quanto eólica, passando lateralmente de uma a outra, enfatizando
que a seção argilosa inferior nem sempre está presente.
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Geralmente o contato inferior do Grupo Urucuia com o Grupo Bambuí é denunciado
por uma camada, às vezes espessa, de canga látero-magnesífera, elaborada
provavelmente no Eoceno (DEMANGEOT, 1961). Na porção leste do Chapadão, os
restos dessa canga formam um extenso pavimento bem visível, próximo à cachoeira
do Acaba Vida na bacia do Rio de Janeiro.
Quadro no 5.2 Litologia do Grupo Urucuia e Coberturas Detríticas na BHRO.
Ambientes de
Grupo / tipo Formação
Litologia
Sedimentação
Coberturas
Detríticas

Urucuia

Abaeté /
Serra
Araras

Geribá /
Posse

Continental
Sedimentos
areno-argilosos com níveis
conglomeráticos,
restos de carapaças
formando pavimentos
arenitos finos e médios, Continental
medianamente selecionados e
homogêneos,
das relativamente
com grãos de quartzo subangulares a sub-arredondados,
com
estratificação
predominantemente cruzada
argilitos arenosos, folhetos, Lacustre e eólico
siltitos e arenitos argilosos,
calcíferos,
de
cores
avermelhadas

Fonte: Brasil,1982 e BAHIA 2002. Adaptado por Tomasoni, 2008.

No que tange às diferentes nomeclaturas utilizadas na divisão do Grupo Urucuia, a
que define a estratificação inferior Geribá e superior, Abaeté é de Oliveira (1957
apud – BAHIA 2000) e as definições Posse e Serra das Araras, respectivamente
inferior e superior, é utilizada por Schster, 2002.
É este último grupo que se reveste de extrema importância para a região, pois, nele
está o aqüífero Urucuia, tido como um aqüífero “tipicamente livre, do tipo nãoconfinado,

com

drenagem

retardada”

(SCHSTER,

2002:05).

Um

aspecto

interessante detectado é que o pacote sedimentar apresenta níveis argilo-siltosos na
seção superior do Urucuia, o que possibilita a “formação de aqüíferos suspensos
cujos afloramentos podem, localmente, ser confundidos com o afloramento da
verdadeira superfície freática do Aqüífero Urucuia”. Outro aspecto deste aqüífero é o
“sistema de fraturamento associado a movimentos tectônicos que induziu [...] uma
característica de dupla porosidade; a porosidade por fraturamento é mais evidente
no terço médio superior, onde o pacote sedimentar apresenta níveis de silicificação,
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enquanto que a porosidade primária, intergranular, domina os dois terços inferiores”
(SCHSTER, op cit).
Coberturas tercio-quaternárias
Sobre o Grupo Urucuia depositam-se as coberturas detríticas Tércio-Quaternárias e
aluviões. Os sedimentos aluvionares são formados por areias cinza-escuro e cinzaclaro, com grãos de quartzo sub-arredondados e subangulosos, constituindo-se a
maior parte de elúvios e de colúvios, material pouco transportado, acumulado nos
sopés das encostas dos platôs. Estas coberturas estão geneticamente ligadas aos
ciclos de aplainamento do final do Fanerozóico, distribuindo-se nas superfícies
elaboradas por eles, observando-se a correspondência entre estes ciclos e os tipos
de sedimento. “Por conseguinte, para efeito de classificação destas unidades,
propõe-se denominar as relacionadas ao ciclo de aplainamento sul-americano e
Pós-Gondwana, aquelas situadas em cotas de 850m ou mais, enquanto as abaixo
de 850m, relacionadas às superfícies de aplainamento Velhas” (KING, 1956:36).
O comportamento estrutural das unidades regionais é bastante uniforme, com falhas
e alinhamentos estruturais, seguindo uma direção geral nordeste, evidenciado pelo
padrão de drenagem. A disposição paralela desta, predominantemente no sentido
SO-NE é, segundo Fernandes et al, 1982 (in HIGESA, 1992), o resultado de
reativação pós-cretácea de antigas falhas e fraturas. A seqüência sedimentar
composta pelos arenitos da Formação Urucuia e as coberturas sedimentares
apresenta-se horizontalizada. Os vales encaixam-se preferencialmente, no sentido
dos falhamentos.
Em um quadro geral, a distribuição superficial destes diferentes domínios é dada da
seguinte forma: Grupo Urucuia 97,78% da área, Grupo Bambuí 1,87% e Coberturas
Detríticas 0,32%.
5.2.2 Evolução do domínio morfoclimático dos cerrados
O Planalto Central Brasileiro, no dizer de Ab’Saber, é um contínuo de “planaltos
sedimentares que cedem lugar...para planaltos de estrutura mais complexa,
nivelados por velhos aplainamentos”, sendo possível individualizá-lo em três
unidades geomorfológico-estruturais: 1) setor norte da Bacia do Paraná; 2) “altiplano
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de rochas antigas, centro de Goiás e altiplano de Brasília, do Terciário Inferior e 3)
planaltos sedimentares Cretáceos da Bacia do Urucuia” (1981, p.05).
As feições morfológicas do Chapadão Ocidental da Bahia são marcadamente
influenciadas pela estrutura geológica subjacente. Formam uma extensa superfície
aplainada e levemente ondulada, delimitada por escarpas e dissecada por vales de
amplitudes altimétricas variadas.
As características peculiares da paisagem deste domínio, com a presença de
chapadões passando a morros residuais e de pediplanos e pedimentos com
caimento em direção aos vales, levaram alguns especialistas a afirmar que “tanto as
chapadas como os pediplanos e pedimentos são residuais de aplainamentos
cenozóicos, tendo sido as primeiras (chapadas) modeladas por processo de
etchiplanação 35 durante o Terciário e os demais, por processos de pediplanação e
pedimentação iniciados no Plioceno e interrompidos durante o Quaternário por fases
de dissecação ao longo dos vales”. Uma seqüência dos prováveis eventos que
ocorreram desde o Cretáceo até o período atual, na área do Distrito Federal,
correlacionando os períodos, tipos climáticos, processos e aspectos geomorfológicos
é proposta por Novaes Pinto (1986) com possibilidades de extrapolação para a área
estudada no quadro nº 5.3.
O atual domínio morfoclimático dos cerrados iniciou sua evolução com
“um extenso processo de aplainamento Cretáceo, caracterizado por
ambiente sob condições de clima árido. A partir do Cretáceo médio,
os Chapadões Ocidentais sofreram um processo de reativação
tectônica propiciando um soerguimento continuado e a inclinação
para a calha do rio São Francisco. No início do Terciário, condições
de clima quente e úmido com duas estações bem marcadas
favoreceram a instalação de uma cobertura vegetal semelhante ao
campo cerrado” (NOVAES PINTO, 1993).

Os processos de aplainamento acima mencionados, descritos por King (1956) e
Mabesone & Castro (1975), ocorreram de forma generalizada em toda a América do
Sul e deram origem a um relevo de baixas declividades cortado indiferentemente
pela erosão, resultando uma forma topográfica discordante da estrutura e localizada
acima do nível de base regional (NOVAES PINTO, 1986). No Brasil, Penteado
(1976) relaciona alguns destes aplainamentos Cretáceos com os concrecionamentos

35

Processo de modelagem típico de regiões tropicais, ver detalhes em Antonio Carlos Vitte e Marco
Antonio Tomasoni dissertação de mestrado em 1997.
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ferruginosos formados nos diferentes domínios, entre eles os Chapadões do
Urucuia, na Bahia, entre 700-900 metros, e mostra que eles ocorrem tanto na porção
oriental como ocidental do Chapadão, onde podem ser observados espraiamentos
de restos destas couraças com tamanho variado e geralmente arredondadas. Silva e
Motti, analisando a evolução geomorfológica do Oeste da Bahia, relacionam este
período com um sistema morfogenético responsável pela formação de “cascalheiros
de quartzo cimentados por óxido de ferro formando um conglomerado de 10-20
metros de espessura” (1972:126). Nas proximidades da Cachoeira Acaba Vida e
outras áreas, pode-se observar extenso pavimento destes restos com um diâmetro
bastante variado.
Com base nestas informações, pode-se induzir a profunda correlação de eventos
responsáveis pela modelagem da paisagem no Centro-Oeste brasileiro e seus
desdobramentos na área em foco, pois, mesmo ocorrendo variações de ordem
litológica e estrutural, os processos morfogenéticos tiveram ação correlativa em toda
a região. O quadro n°5.3 mostra estas características relacionando aos eventos do
final do Cretáceo até o Holoceno e suas conseqüências na atual formação da
paisagem.
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Quadro nº 5.3. Evolução temporal de eventos correlativos entre o Centro-Oeste do Brasil e o Hemisfério Norte

PERÍODO
CENTRO-OESTE

HEM. NORTE

-

-

CLIMA

DURAÇÃO E DATA

2 MIL
(Atual)

ÁRIDO QUENTE
7 a 6 MIL

(Holoceno)
-

INTERPLUVIAL
PLUVIAL
INTERPLUVIAL
PLUVIAL
INTERPLUVIAL

WISCONSIN
(WÜRM)
SANGAMOM
ILLINOLAN
(RISS)
YARMOUTH

SEMI-ÁRIDO QUENTE

(Holoceno)
15 a 9 MIL

SEMI-ÁRIDO FRIO

20 a 15 MIL

ÚMIDO

(?)
120 MIL
(?)
(?)
600 MIL

SEMI-ÁRIDO FRIO
ÚMIDO
SEMI-ÁRIDO FRIO

(Pleistoceno)

KANSAN
(MINDEL)
.ATFNIAN
NEBRASKAN
(GÜNZ)

NEÓGENO

PLIOCÊNICO

TRANSI-ÇÃO

PALEÓGENO

MIOCÊNICO

PLUVIAL
INTERPLUVIAL

TECTONISMO

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

SEMI-ÚMIDO

(Atual)
ALTITERMAL

TERMINAL

PROCESSOS

(Em Milhares de anos)

ÚMIDO
SEMI-ÁRIDO FRIO

70 MIL
200 MIL
500 MIL

1- 3
(?)

OLIGOCÊNICO
EOCÊNICO
TRANSI-ÇÃO
PALEOCÊNICO

-

COLÚVIOS CONCRECIONADOS,
CASCALHEIRAS, BAIXOS TERRAÇOS,
MURUNDUS, VÁRZEAS, ANFITEATROS

MOVIMENTOS DE MASSA

-

INTEMPERISMO FÍSICO E
DESNUDAÇÃO
DISSECAÇÃO

-

COLÚVIOS CONCRECIONADOS, TERRAÇOS
DE VÁRZEAS, LINHAS DE SEIXOS
BAIXOS TERRAÇOS COM CASCALHOS,
RAMPA DE COLÚVIO, GLACIS
ENCOSTAS CONVEXAS, PATAMARES

INTEMPERISMO FÍSICO,
DESNUDAÇÃO
DISSECAÇÃO

-

INTEMPERISMO FÍSICO,
DESNUDAÇÃO
DISSECAÇÃO
INTEMPERISMO FÍSICO,
DESNUDAÇÃO

-

10 MIL

-

24 MILHÕES
11(?)
35
M
I
L
H
Õ
E
S

VÁRZEA ATUAL, EROSÕES

LIXIVIAÇÃO, INTEMPERISMO,
DESNUDAÇÃO,
SEDIMENTAÇÃO
MOVIMENTOS DE MASSA

5 (?)
40 (?)
60 (?)

-

-

-

ENTALHAMENTO,
INTEMPERISMO FÍSICO,
DESNUDAÇÃO,
SEDIMENTAÇÃO
LIXIVIAÇÃO, INTEMPERISMO
DIFERENCIAL QUÍMICO,
ATIVIDADE BIOQUÍMICA,
MIGRAÇÃO DE
SESQUIÓXIDOS,
DESNUDAÇÃO,
REORGANIZAÇÃO DA
DRENAGEM

REATIVAÇÃO
TECTÔNICA

DESNUDAÇÃO

REATIVAÇÃO
WEALDENIANA

REDUÇÃO DA
ATIVIDADE
EPIROGÊNICA

PEDIMENTOS E TERRAÇOS
CORRESPONDENTES, GLACIS
ENCOSTAS CONVEXAS, PATAMARES
PEDIMENTOS, COLÚVIOS, GLACIS,
TERRAÇOS, INSELBERGUES
ENCOSTAS CONVEXAS, PATAMARES
PEDIPLANO, PEDIMENTOS,
INSELBERGUES, TERRAÇOS
SUPERFÍCIE NOGÊNICA (Nível 1)

SUPERFÍCIE NOGÊNICA (Nível 2)

DESENVOLVIMENTO TOPOGRÁFICO PARA

E-SE

CRETÁCICO

(Cenozóico)

ÁRIDO

75 MILHÕES
(?)

5

EXTENSO APLAINAMENTO REGIONAL

Fonte: Novaes Pinto,1993.p.307. adaptado por Tomasoni, 1997.
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Como aspecto relevante na formação das atuais chapadas, a professora Maria
Novaes Pinto defende que estas estruturas estão ligadas ao processo de
etchiplanação, que se mostra mais complexo que apenas superfícies de
aplainamento, dado seu caráter genético. A etchiplanação é um processo de
aplainamento típico de regiões tropicais semi-úmidas. Ele provoca o rebaixamento
topográfico pela retirada parcial ou total do regolito, dando origem a uma superfície
aplainada, parcialmente dissecada, designada por etchiplano, que pode explicar as
atuais características geomorfológicas dos cerrados. Para Novaes Pinto (1993), a
atual cobertura de latossolos, a laterita e a vegetação de cerrado são indicadores de
aplainamentos de idade Terciária. Onde o regolito foi totalmente retirado (bordos do
Chapadão) aflora a cobertura laterítica que, segundo Cardoso (1957), possui uma
espessura variada, de centímetros até alguns metros, e confere certa proteção
contra a retomada erosiva, determinando a presença de uma cornija e de um relevo
de mesas e morros testemunhos na altura da confluência com o rio Branco. Já os
sopés das chapadas, onde se formam os pediplanos inclinados em direção ao vale,
foram modelados durante o Pliopleistoceno sob condições de clima semi-árido ou
árido.
A atual configuração morfológica deste domínio está intimamente relacionada às
variações do sistema climático, com fortes repercussões sobre o sistema
morfogenético. No fundo dos canais, um pavimento de seixos assimétrico, formado
ao longo de grandes extensões dos rios, atua como elemento estabilizador, pois,
impede uma maior ação erosiva vertical. Ele constitui um interessante indício de um
sistema morfogenético mais agressivo que o atual que deve ter atuado no período
“Terminal (semi-árido quente)” entre 9 a 15 mil anos (quadro no 4.1).

Já

aproximadamente entre 7 a 6 mil anos, quando perduravam condições de clima
árido quente, teve início o processo de formação das atuais várzeas. Após um
período marcado pela ocorrência de movimentos de massa, processou-se intensa
lixiviação, intemperismo, denudação e sedimentação (período atual).
condições

atuais

desenvolveram-se

feições

morfológicas

e

Sob estas

solos

cujas

características serão agora abordadas.
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Compartimentação morfodinâmica do Chapadão da BHRO
Este conjunto de terrenos, com altitude variando entre 900 a 700 metros, apresenta
topografia plana à suavemente ondulada, com extensos interflúvios, ora formando
suaves depressões ora concavidades de grande raio. A morfogênese apresenta
variações em função das condições naturais e da localização das atividades
antrópicas.
Os topos formam superfícies planas separadas por largas esplanadas. Apresentam
suave e longa convexidade, bem visualizados em escala média (1:50.000 ou
1:100.000). Estes setores apresentam formações superficiais onde predominam
processos de infiltração, acentuando a lixiviação dos solos.

Em função de sua

declividade, são áreas de uso preferencialmente agrícola, embora os solos tenham
baixa capacidade de retenção de bases.Nos setores mais cultivados e/ou com maior
declividade, a erosão por enxurrada, o escoamento difuso e os remanejamentos
eólicos são processos que interferem na infiltração. Localmente, ao longo das
estradas, uma erosão mais linear desenvolve-se.
As rampas formam vertentes que ligam os bordos das esplanadas com os vales.
Apresentam inclinações que dificilmente ultrapassam 5 graus e, normalmente, um
perfil suavemente convexo a retilíneo com uma leve concavidade no contato com o
vale. Este setor sofre um escoamento difuso mais intenso e apresenta maiores
remanejamentos de materiais. Dependendo das características das chuvas, os
escoamentos apresentam atividade lateral variável, distribuindo grande quantidade
de sedimentos ao longo das vertentes. Face a estas características, são setores
onde a dinâmica de superfície é mais intensa que a circulação interna e onde os
índices de instabilidade são mais evidentes e freqüentes.
As veredas formam-se em vales de fundo achatado, caracterizados pela má
condição de drenagem, devido à proximidade do lençol freático. Apresentam um
fraco gradiente topográfico e formam alagadiços com vegetação característica
(Buritizais). Constituem elemento fundamental na dinâmica hidrológica regional, pois,
são capazes de reter grande quantidade de água, liberando-a gradualmente para o
canal fluvial. As formações superficiais deste setor contêm grande quantidade de
matéria orgânica e mostram uma percentagem superior a 70% de elementos finos (<
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0,0045mm). Segundo Boaventura (in HIGESA, 1992), são setores muito sensíveis à
ação antrópica, tornando-as áreas de alta instabilidade.
As Depressões: formam extensos rebaixamentos topográficos. Sua origem pode ser
atribuída, segundo Novaes Pinto (1993), à circulação da água em sub-superfície, na
zona de saturação e ao longo do lençol freático, provocando uma lessivagen
intensa, seguida do tombamento topográfico. Sofrem, atualmente, processos de
preenchimento, pelo nivelamento topográfico das zonas de cultivo e em
conseqüência do escoamento difuso nas rampas. Durante a estação úmida,
encontram-se parcialmente encharcadas, ampliando-se a ação corrosiva da água no
seu fundo.
As Escarpas: formam o segundo Compartimento, formado por um longo setor de
transição entre o chapadão e a planície da bacia inferior. Nos sopés, formam-se
espessos tálus de calhaús e blocos pouco trabalhados, envolvidos por colúvios.
Estes setores são relativamente estáveis, graças à presença da vegetação arbórea.
Ao longo das escarpas, principalmente onde há o maior encaixamento do vale,
observam-se numerosos canais de torrente, perpendiculares ao canal principal,
sendo que a grande maioria deles não é mais ativo. Nota-se um padrão na
distribuição destes canais que coincide com os setores de rápidos e corredeiras,
evidenciando o controle estrutural sobre a organização do modelado. O pavimento
do fundo do canal, neste curso, é bastante irregular, com grande quantidade de
seixos e matacões, devendo ser fortemente controlado pela estrutura geológica.
Do ponto de vista da declividade, obedecidas às classes de Bellinazzi Jr, et
al.(1991), ocorre a seguinte distribuição na BHRO (tabela n°5.2).
Tabela n° 5.2 Distribuição de classes de relevo segundo declividade
Classes (%)

Área (km2)

Área (%)

Plano

0–2

4.192,40

80,87

Suave ondulado

2–5

764,02

14,74

Moderadamente
ondulado

5 – 10

138,92

2,68

Ondulado

10 – 15

39,91

0,77

Forte ondulado

15 – 45

49,45

0,93

> 45

0,29

0,01

Relevo

Escarpa

Fonte: Neto, 2005, adaptado por Tomasoni 2008.
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O mapa a seguir apresenta a espacialização desta distribuição ao longo da bacia.
Pode-se notar a concentração das declividades inferiores 2% no setor do chapadão,
e alguns setores com declives entre 2 a 5% e uma faixa insignificante com declives
entre 5 a 10%. Já no setor dos vales, a oeste, ocorrem as faixas de declividades
mais elevadas, dada a alta dissecação encontrada.

Figura n° 5.3 Mapa de declividades da Bacia Hidrográfica do Rio de Ondas.
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Fonte: Neto, 2005, adaptado por Tomasoni, 2008.
Esta distribuição de declividades mostra claramente as condições gerais do
modelado na BHRO, indicando a forte presença de baixas declividades. Dada esta
condição, os elementos que serão definidores do nível de impacto ambiental são
justamente as características e o manejo dispensado aos solos.
Formações superficiais e solos
A interface Pedologia/Geomorfologia no Domínio dos cerrados é muito marcante. A
alteração dos arenitos do Grupo Urucuia, material predominante em quase toda a
extensão do Chapadão, expostos a condições climáticas diversas, especialmente
sub-úmidas, resultou na formação de uma espessa cobertura, de espessura variada,
composta por areias quartzosas, apresentando em alguns setores, geralmente na
porção oriental e ocidental do Chapadão, concreções de óxidos de ferro. A jusante
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da cachoeira do Acaba Vida até a confluência com o rio Branco, ocorrem colúvios no
sopé das encostas e, no baixo curso, cascalheiros de dimensões variadas,
provenientes das litologias do Grupo Bambuí.
Ao longo do Chapadão, podem-se observar alternâncias de coloração nas
formações arenosas, variando do amarelo na porção oriental, até o vermelho, na
porção ocidental. Volkoff (1978) atribui esta diferença à presença da goethita ou da
hematita que ocorre, em função da variação da composição da matriz arenosa do
Grupo Urucuia.
Os resultados das análises texturais encontradas nos diversos trabalhos
consultados, também confirmados por Ucha (1996) e Tomasoni (1997), atestam o
teor arenoso das formações superficiais, com um baixo percentual de argila, 10 a
12% no horizonte B dos solos dos topos. No setor mais ocidental da bacia, este
percentual parece ser um pouco maior, diminuindo à medida que se avança em
direção aos vales. Na zona do Chapadão, onde raramente as declividades
ultrapassam 5%, os arenitos da Formação Urucuia deram origem à Latossolos,
predominantemente nos topos, à Areias Quartzosas ao longo das encostas até o
vale, onde ocorrem solos com acentuado grau de hidromorfia (Gleissolos).

Os

LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO ocupam a maior extensão da bacia
hidrográfica do rio de Ondas, apresentam baixa capacidade de troca de cátions,
normalmente “inferior a 17 cmolc.kg-1 de argila sem correção para o carbono,
comportando variações desde solos predominantemente cauliníticos.” (NETO, 2005).
pelas suas condições físicas, podem variar de fortemente drenados até condições de
maior grau de gleização.
Os NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS cujo “caráter é expresso por incipiente
desenvolvimento estrutural, com blocos sub-angulares com fraco desenvolvimento
estrutural, muito friáveis com fraca coesão e presença de grãos de areia lavados
recobrindo as fácieis externas dos blocos”. Em virtude de sua textura, porosidade,
permeabilidade e baixa retenção de água são solos excessivamente drenados,
localizam-se entre as áreas em processo de gleização e os topos cobertos por
LATOSSOLO

VERMELHO

AMARELO.

Segundo

Neto

(2005:80)

“formam

importantes áreas de recarga dos aqüíferos que abastecem os rios e veredas”. É
justamente nestas áreas de vereda ou em suas proximidades que se encontram os
Gleissolos, sob vegetação de gramíneas ou matas ciliares, cuja característica
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principal é apresentar horizonte glei imediatamente abaixo do horizonte A. Devido à
sua posição topográfica são solos mal drenados e acumulam matéria orgânica
lentamente decomposta neste meio e apresenta textura predominantemente
arenosa ou mais fina, proveniente do transporte de material pela encosta.
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Figura n°5.4 Mapa de solos da BHRO
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Fonte: Neto 2005, adaptado por Tomasoni 2008.
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Ao longo das escarpas do Chapadão e no médio e baixo vale, predominam
associações de Neossolos litólicos e Argissolos Vermelho-amarelo. Os primeiros são
pouco desenvolvidos e rasos, apresentam-se pedregosos e cascalhentos, ocorrendo
nos bordos das chapadas em áreas de relevo ondulado, fortemente ondulados,
tendo muitos fatores impeditivos ao seu uso. Já o Argissolo Vermelho-Amarelo
encontra-se mais restrito na bacia, localizando-se nas depressões, estando
associado a rochas calcárias do Grupo Bambuí. Ribeiro et al (1996) e Neto (2005).
Por fim, aparecem muito restritamente os Neossolos Flúvicos, associados à
deposição de sedimentos mais recentes, “não consolidados de composição
granulométrica muito variada. Apresentam um horizonte superficial diferenciado
sobre camadas estratificadas, sem guardar relações pedogenéticas entre si” (NETO,
2005).
Tabela n° 5.3 Área ocupada pelas diferentes classes de solos na BHRO
%
Área
2
Km
Classe de solo
Classes de solos na BHRO
Latossolo
VermelhoAmarelo(LVA)

3284,32

63,22

Neossolos Quartzarênico
órtico (RQo)

1308,74

25,19

Neossolo
Litólico
e
Argissolo
VermelhoAmarelo(RL/PVA)
Gleissolo Háplico (GX)

337,27

6,49

Neossolo Litólico (RL)

225,60
26,41

4,39
0,51

Neossolo Flúvico (RU)

2,28

0,04

7%

4% 1% 0%

25%

63%

LVA

Rqo

RL/PV

GX

RL

RU

Fonte: Neto (2005:84), adaptado por Tomasoni, 2008.

Martins et al, observaram que, apesar da aparente homogeneidade pedológica e
topográfica dos chapadões, ocorrem transições bruscas de vegetação de fitomassa
variada. Analisando os solos desenvolvidos sobre os arenitos do Grupo Urucuia,
concluíram, através de análises físico-químicas, que os perfis estudados
apresentaram diferenças muito discretas. Atribuíram, então, a variação fisionômica
da vegetação, não à alteração das características pedológicas e, sim, à existência
de níveis de silexito que, quando “muito próximos à superfície, eles são associados a
areias Quartzosas e a campo sujo ou grameal aberto. Se a profundidade aumenta,
mais permanece acessível às raízes profundas, a vegetação se adensa, passando
bruscamente de cerrado típico a cerrado de escrube e de árvores” (1993:352).
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O potencial morfogenético apresentado pelos solos na área é elevado. Quando
expostos à ação continua dos agentes externos, sofrem um rápido processo de
erosão, bastante evidenciado ao longo das estradas e, em áreas de cultivo
convencional, onde espraiamentos arenosos acumulam-se em espessas camadas.
As limitações nutricionais e a alta porosidade impedem o aparecimento de uma
vegetação mais densa, capaz de dar uma boa proteção ao solo e diminuir a intensa
lixiviação responsável pelo seu empobrecimento. A fraca estrutura é destruída
facilmente com a mecanização, especialmente quando empregadas técnicas
convencionais, “podendo resultar em processos de endurecimento de horizontes
epidérmicos do solo” (RIBEIRO, 1986:16), provocando aceleração de processos
erosivos superficiais. Cunha (1996), analisando o problema da compactação destes
solos, ressalta que a descompactação mecânica utilizada nos solos arenosos
propicia o desencadeamento de processos erosivos mais intensos ainda e, desta
forma, recomenda a associação desta prática com culturas que incorporem matéria
orgânica no solo.
Sistema morfoclimático
No que tange a circulação geral da atmosfera, Nimer (1979) define três sistemas
principais que atuam sobre a região. São eles: 1) As correntes de Oeste; 2) As
correntes de Nordeste e 3) As correntes de Sul. Os sistemas extratropicais atuantes,
especialmente a Frente Polar Atlântica (FPA), que age principalmente no inverno,
provocam chuvas frontais e pré-frontais de pequena intensidade e duração. Seu
avanço deve-se, em grande parte, ao recuo da Convergência Intertropical que,
durante o inverno (sul), pode atingir até os 10o de latitude norte. Já no final da
primavera e início de verão, ocorre um enfraquecimento do fluxo polar e um
deslocamento para leste da massa Tropical Atlântica, possibilitando a expansão da
massa Equatorial Continental (EC) que, propagando para leste e sudeste, origina o
fluxo de oeste, responsável por fortes chuvas e aguaceiros, podendo precipitar até
150 mm diários entre os meses de novembro a março. As correntes de Nordeste
atuam praticamente o ano todo e provêm dos sistemas de alta pressão Atlânticos, a
massa Tropical Atlântica (mTa) e a massa Equatorial Atlântica (mEa) que são as
responsáveis por condições de bom tempo na Região. As correntes de Sul são
formadas pelos fluxos de alta pressão em fase de dissipação.
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Regime Climático: Os parâmetros do Posto Barreiras serviram para uma avaliação
do sistema morfoclimático atuante nesta escala. O posto Barreiras dista mais de 100
km do limite oeste da bacia e possui uma diferença altimétrica superior a 300m,
caracterizando-se em topografias bastante diferenciadas. Estas diferenças devem
explicar algumas variações meteorológicas, principalmente térmicas, devido ao
resfriamento adiabático.
o
Tabela n 5.4 Elementos climáticos - Posto metereológico Barreiras -(1961-2000).
EVAPORAÇÃO PRECIPITAÇÃO

MESES

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL/
ANO

(mm)

86,3
78,6
79,8
79,2
106,2
139,2
174,2
223,1
233,1
178,2
111,2
88,1
1.577,20

(mm)

176,8
146,7
156,4
96,2
21,3
12,2
2,1
6,3
19,4
102,4
178,2
205,4
1.123,4

TEMPERATURA
o
( C)
mín.
máx.

19,3
19,7
19,2
18,7
17
15,1
14,1
14
16,8
20,1
20,3
19,6
17,82

31,2
31,4
31,2
31,6
31,9
31,8
33,8
33,5
34,6
33,2
32,1
30,2
32,20

INSOLAÇÃO
(h)

200,1
187,2
205,6
210,4
254,2
255,9
281,2
287,3
242,3
215,2
187,3
213,1
2739,8

VELOCIDADE
DOS VENTOS
(m/s)

1,6
1,5
1,5
1,4
1,5
1,8
1,9
1,9
2,1
1,7
1,7
1,6
1,68

UMIDADE
RELATIVA
(%)

77,7
78,7
81,2
76,3
72,3
65,2
58,9
49,2
48,3
61,3
70,4
75,3
67,9

Fonte: Higesa,1992, ampliado e adaptado por Tomasoni, 2008.

A amplitude térmica média anual em Barreiras é de 14,4oC, representativa de uma
área intertropical, com influência da continentalidade.. A temperatura média mensal
mínima do período analisado, ocorre em agosto com 14,oC e a máxima em setembro
com 34,6oC. Nos meses de temperaturas mínimas mais baixas a maior amplitude
térmica ocorre no mesmo período de insolação mais elevada, cerca de 280 horas
mensais, favorecendo assim uma maior evaporação. Este período, entre os meses
de junho, julho, agosto e setembro, é também o de mais baixa pluviosidade, com
valores em torno de 5 mm mensais (tabela no 5.4). A umidade relativa do ar cai para
até 50%, conferindo à região uma sensação de secura no ar, agravando-se à
medida que se desloca em direção à área em estudo. A pouca nebulosidade
também é característica desta área, com um total de 2.740 horas de sol por ano.
Apenas quando há domínio das ondas de Oeste, ocorre uma diminuição da
insolação, graças à nebulosidade trazida por este sistema atmosférico. A velocidade
média dos ventos na região é de 1,7 m/s, favorecendo, sob determinadas condições,
a erosão eólica.
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As precipitações máximas diárias ocorrem normalmente em novembro e dezembro,
às vezes, também, entre março e abril e caracterizam-se como aguaceiros. Estes
máximos oscilam em torno dos 90 mm diários, podendo atingir 125 mm, como em
13/03/1973. A média de dias com chuva, nesta série histórica, é de 85 dias por ano,
concentrados entre outubro a março, por vezes intercalados com veranicos.
A média pluviométrica anual é de 1.123,4mm, com mais 80% deste total, no
semestre de novembro e abril (tabela 5.4), denunciando forte concentração,
característica de areas de clima semi-árido. O restante cai preferencialmente entre
setembro e outubro. A evapotranspiração potencial anual é da ordem dos
1.577,20mm, levando a um déficit anual da ordem de 591 mm, acentuado entre os
meses de maio a outubro, com o seu máximo em agosto. Apesar de o quadro ser
ilustrativo do comportamento climático na região de Barreiras, os dados referentes à
temperatura e precipitação, principalmente, devem ser extrapolados com cautela
para a BHRO. Observa-se ainda uma variação significativa das médias
pluviométricas, com um máximo de 1650 mm em 1985 e um mínimo de 410 mm em
1964, no período de 1920 a 1993. (Gráfico 5.1).
o
Gráfico n 5.2 Variação anual da precipitação-Posto Metereol. Barreiras (1920-1993)
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Fonte: Brasil, 1982 e D.N.A.E.E, 1994, adaptado por Tomasoni, 2008.

Uma interessante comparação a cerca das oscilações negativas das médias anuais
do posto Barreiras, pode ser realizada com os dados do INPE e do NOAA, sobre a
alernância ritmica do ENOS (El Niño / Oscilação Sul), especialmente durante os
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eventos denominados La Niña, quando os totais pluviométricos regionais decrescem
consideravelmente devido a mudanças no padrão de circulação atmosférica.
Balanço Hídrico: O balanço hídrico baseado na fórmula de Hargreaves, apresentado
no relatório da HIGESA (1992), foi elaborado a partir dos dados do posto Barreiras,
período de 1961 a 1990.
O clima da Bacia do rio de Ondas apresenta um período de cinco (5) meses com
precipitações inferiores a 20 mm, sendo o trimestre mais crítico em junho, julho e
agosto, compensadas pela redução das temperaturas e, outrossim, da perda de
umidade pela evaporação. A disponibilidade hídrica é de aproximadamente 7 (sete)
meses, com um excedente hídrico anual de 64 mm e uma deficiência de umidade da
ordem de 400 mm. No Chapadão esta situação apresenta-se diferente, levando-se
em consideração um pequeno aumento da pluviosidade, mas, também aspectos
relativos à maior porosidade dos solos, propiciando uma menor retenção de umidade
e, por conseguinte, uma deficiência hídrica maior.

Gráfico no 5.2. Balanço Hídrico - Posto Barreiras (1961-2000)
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Comparada aos dados do balanço hídrico de Taguatinga (gráfico n 5.3) percebe-se
a situação intermediária da bacia do Rio de Ondas, mostrando o aumento da
precipitação no deslocamento para oeste conforme já afirmou-se.
Gráfico no 5.3. Balanço hídrico – Taguatinga / TO (1961-2000)

`
Fonte: Matos (2004 :30).

Na BHRO existem apenas duas estações pluviométricas instaladas, com séries
históricas limitadas, sendo apresentadas na tabela 5.5 abaixo, uma série contínua
de 12 anos. A grande diferença nas precipitações se deve à localização das
mesmas, a estação 01245014 encontra-se mais a montante da estação 01245004,
representando bem a variação longitudinal da precipitação nos chapadões.
Tabela n .5.5. Precipitação nas estações significativas para a BHRO
Ano
Estação
fazenda Estação rio de
Joha - 01245014
Ondas-01245004
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Média

1.709,1mm
987,1 mm
1.312,3 mm
1.478,1 mm
1.355,8 mm
1045,4 mm
1233,1 mm
1451,8 mm
924,7 mm
1267,5 mm
1339,9 mm
1070,4 mm
1264,6 mm

1134,9 mm
804,9 mm
885,8 mm
949,6 mm
1200,5 mm
284,9 mm
897,0 mm
1305,1 mm
620,6 mm
923,7 mm
1008,9 mm
659,5 mm
889,6 mm

Fonte: DNAEE, SRH, 2000 e Neto(2005). Adaptado por Tomasoni, 2008.
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Tendo em vista as médias apresentadas nas duas estações acima, fica evidente a
variação longitudinal crescente no sentido leste-oeste, confirmando o padrão
nordestino de espacialidade das chuvas. Com base nestas informações somadas a
um conjunto de outros postos pluviométricos é possível caracterizar esta variação e
espacializá-la. A partir desta espacialização é possível inferir uma série de outras
informações, relacionadas ao comportamento dos processos morfogenéticos frente
às variações da cobertura vegetal, solos, declividades, etc.
Elementos da vegetação
A vegetação típica dos cerrados ocorre em áreas cuja precipitação varia entre 900 a
1.500mm anuais, com um período de déficit hídrico de 5 meses, embora a mesma
possa aparecer em áreas de fortes limitações edáficas com precipitações maiores.
Rizzini (1962) diz que a fitofisionomia do cerrado é bem caracterizada quando se
compara com a de outras formações vegetais. No entanto, o grande número de
espécies acessórias, originadas de outras formações florestais e campestres, mostra
que ela não é tão original assim, conforme demonstra Eiten (1994).
Até o momento, parece haver um consenso entre os pesquisadores sobre a
existência de uma grande dependência do fator edáfico na formação desta
vegetação. O alumínio, abundante nos solos deste domínio, “pode diminuir a
permeabilidade por coagular proteínas e, também, inibir a divisão celular e aumentar
a acidez que, por seu turno, causa deficiência de nutrientes” (Küster 1961, apud
Arens 1962:255), causando assim a “escleromorfia”. Segundo o mesmo autor,
quanto maior a quantidade de alumínio, maior é a rarefação da vegetação, sendo
maior no campo sujo e menor no cerradão. A falta de macronutrientes como o Ca, P,
S, N, “produz acumulação de carboidratos e é apontada como causa da
escleromorfia” (ARENS,1962:.258).
Embora os cerrados apresentem em sua maior parte uma baixa taxa de cobertura
vegetal e as formações superficiais tenham fraca estrutura em condições naturais, a
intensidade dos processos erosivos é amenizada em função da baixa declividade
média do relevo. Entretanto, a substituição acelerada da vegetação natural, sem a
devida consideração aos limites do uso do solo, pode provocar rupturas de equilíbrio
em diversas escalas.

208

Processos morfogenéticos
Como no período de novembro a março ocorrem as maiores concentrações de
chuvas, cerca de 80% do total anual com temperaturas médias ponderadas entre 24
a 26,5o C, a quantidade de água disponível no ambiente facilita o intemperismo
químico e os processos de lixiviação cujos efeitos são agravados pela alta
porosidade e espessura das formações superficiais. A grande quantidade de água,
segundo Novaes Pinto (1993), permite a ascensão do nível freático conduzindo a
uma corrosão que, em longo prazo, tende a provocar a formação de depressões
(pseudodolinas), onde a concentração de argilas propicia a formação de lagoas e o
rebaixamento topográfico.
Na segunda fase entre abril e outubro, as precipitações resumem-se a chuvas de
fraca intensidade e duração. O déficit de precipitação alcança 120 mm mensais,
chegando a 166 mm em agosto. Neste contexto, o intemperismo físico aumenta,
inclusive processos morfogenéticos associados à ação eólica. Estes são facilitados
pelos gradientes térmicos diários e agravados pelo tipo de sistema produtivo
predominante implantado na área, o sistema de plantio convencional de soja. Em
função do calendário agrícola, durante o período do plantio e do crescimento das
culturas, o solo fica descoberto exposto à ação eólica quando a velocidade média
dos ventos chega ao seu máximo com 2,0 m/s, em setembro. A ação causticante do
sol e a pouca água disponível, quando da proximidade do período do plantio,
facilitam a desagregação das formações superficiais e a instalação de processos
erosivos de diversos tipos.
5.3 Os Cerrados na Bacia hidrográfica do rio de Ondas
A estrutura da vegetação apresenta dois andares bem distintos (figura nº 5.5). O
superior é composto por arbustos e árvores isoladas ou formando agrupamentos
mais adensados em zonas de maior umidade, especialmente ao longo dos cursos
fluviais e próximo a algumas depressões úmidas. O andar inferior é constituído por
um “tapete” de gramíneas que não ultrapassa, normalmente, 1 metro de altura e em
determinados locais não cobre inteiramente o solo, principalmente próximo aos
vales. Esta formação possui tanto árvores como arbustos perenifólios, o que
conferem uma razoável proteção ao solo, limitando a intensidade dos processos de
escoamento nas vertentes.
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Figura no 5.5 Estrutura geral da vegetação no chapadão na BHRO.

Fonte: Higesa, 1992.

As espécies comumente encontradas neste Domínio, especialmente na área em
estudo, são as seguintes: entre árvores e arbustos de caules grossos predominam
as seguintes espécies: Kielmeyera coriacea (Pau Santo), Pterodon pubences
(Sucupira Branca), Tabebuia ochoracea (Pau d’arco Amarelo), Caryocar coriaceum
(Pequi), Magonia pubescens (Timbó), Hymenaea stigonocarpa (Jatobá), entre
outras. No extrato herbáceo predominam a Calliandra dysantha (Flor do Cerrado),
Bauhinia guianenses (Unha de Vaca), Vellozia spp.( Canela de Ema), Allagorptera
sp. (Palmeirinha), Echinolaena inflexa, Trachypogon sp. e Aristida spp.(Capim
Flexina).
Nos ambientes mais úmidos encontram-se o Cabomba spp. (Pinheirinho d’água), a
Nympha rundgeana (Vitorinha), a Typha dominguense (Taboá) e o Eliocharis sp.
(Junco) e a Elodea sp. A zona de Vereda, propriamente dita, se caracteriza pela
presença do Mauritia vinífera (Buriti) da Mauritia aculeata (Buritirana) e do Panticum
sp.(Capim Sempre Vivo), que predomina como estrato rasteiro, formando um
verdadeiro tapete verde e contínuo.
Verdésio (1986), agrupou a vegetação existente nos Chapadões Ocidentais da
Bahia, segundo o que chamou de “sistemas de terras”, onde variáveis climáticas,
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o

geológicas e topográficas são observadas (fig. n

5.6). Estes sistemas são

subdivididos em unidades menores, que são denominadas “facetas”, definidas em
função do tipo de solo e da vegetação. Os grupos fisionômicos utilizados por ele
são: cerrados, campos, grameal e veredas, atribuindo características a cada um,
conforme o sistema de classificação de terras utilizado. Optou-se seguir esta
classificação que identifica, de maneira clara, os diversos tipos de vegetação. As
outras denominações aqui utilizadas, p. ex.: Floresta Galeria, designa unidades
espacialmente pouco representativas. A avaliação das características da cobertura
vegetal torna possível compreender o papel e a importância desta, frente aos
processos morfogenéticos.
Fig. no 5.6 Distribuição dos tipos de vegetação nas unidades geomorfológicas do
chapadão na BHRO.

Fonte: Verdésio, 1986, adaptado por Tomasoni, 2008.

A fitomassa presente nos cerrados, propriamente ditos, apresenta-se bastante
variada, pois, segundo diversos autores, ela parece estar condicionada a dois
principais fatores: a presença da água em sub-superfície e a concentração de
sesquióxidos de alumínio no solo. Estes fatores têm vital importância na fisiologia
vegetal e, como eles apresentam distribuição espacial variada, influem diretamente
no surgimento e manutenção de diferentes fitomassas.
Os campos podem ser basicamente de dois tipos: secos ou úmidos, ocorrendo tanto
no alto do Chapadão, quanto nas proximidades das veredas. É comum observar
nestas áreas a Palma acaule (tucum) e um grande predomínio de plantas
herbáceas, envolvendo umas poucas arbustivas. A cobertura do solo é pequena e
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rala, diminuindo ainda mais durante o período seco, quando grande parte das
plantas herbáceas desaparece, o escoamento difuso é bastante intenso e mobiliza
grande quantidade de sedimentos.
Nas margens dos rios, principalmente nas cabeceiras ou em áreas onde aflora o
freático, forma-se uma paisagem típica deste Domínio: as veredas. De largura
variável, as veredas compõem um sistema responsável, em grande parte, pela
constância do regime hidrológico da região. Apresentam solos hidromórficos,
turfosos e uma larga faixa de gramíneas com pequenos a grandes agrupamentos de
ciperáceas e palmáceas, podendo apresentar até bosques de Floresta Aluvial
Densa, sendo o buriti o elemento mais característico deste ambiente. São áreas de
difícil aproveitamento por apresentar grande fragilidade, devendo ser preservadas,
principalmente para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos.
Nas outras duas classes estão embutidas áreas marcadas por diversas modalidades
de intervenção antrópica: cultura de grãos, especialmente a soja; áreas com sistema
de pivô central com fruticultura e cafeicultura; áreas desflorestadas e ou incendiadas
(acidentalmente ou provocados); áreas preparadas e não utilizadas, em pousio ou
abandonadas, entre outros.

5.3.1 Processo de ocupação e atividades econômicas
Os chapadões ocidentais da Bahia, região de inserção da BHRO, têm registros de
ocupação desde os primórdios do século XIX, quando a economia girava
inicialmente em torno da extração da borracha da Hancornia speciosa (mangabeira),
muito abundante na área polarizada pelo município de Barreiras que, em 1881,
ganhava o título de freguesia e, em 1891, era elevada à categoria de município
(Bramão e Black,1955). O Município de Barreiras teve um importante papel no seu
processo de ocupação, mas, é a partir da década de 60, que o Oeste baiano tem um
importante incremento no seu processo de crescimento, devido à construção da BR 020 / 242 (Brasília - Barreiras - Ibotirama), e da BR - 020 / 135 (Brasília - Barreiras Piauí). Estas rodovias tiveram papel integrador e facilitaram o fluxo de pessoas e de
mercadorias para Goiás, Brasília e outras regiões do país. Até 1970 as principais
áreas de ocupação desta região eram as “terras baixas de Barreiras e as de Riachão
das Neves” (HIGESA,1992.p.42), tendo Barreiras uma população de 20.864
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habitantes. A partir da década de 80, começa a intensificar-se a ocupação dos
chapadões. Em 1991, Barreiras possuía uma população de 78.938 habitantes e em
2006 cerca de 125.261. Embora o maior percentual concentre-se na zona urbana,
muitos destes residentes representam mão-de-obra temporária nas fazendas do
chapadão, com distâncias médias superiores a 50 km. Mais recentemente, no ano
2000, o antigo povoado de Mimoso do Oeste foi desmembrado do município de
Barreiras, passando à categoria de município, agora chamado de Luis Eduardo
Magalhães (LEM) que hoje conta com uma população de 25.378 habitantes (IBGE).
LEM tornou-se um dos pólos mais dinâmicos do agronegócio, no Brasil, tendo um
dos maiores índices per capita de tratores no mundo, absorvendo quase 35% de
todo o crédito do estado da Bahia, segundo a base de dados municipais.
Entre 1970 e 1980 a região polarizada pelo município de Barreiras teve um
crescimento populacional da ordem de 11,8% a.a, provocando uma enorme
demanda em infra-estrutura e serviços, o que agravou mais ainda os problemas
sociais já existentes. Baiardi, ao avaliar as transformações ocorridas nesta Região,
afirma que a mesma “constitui um enclave de prosperidade numa macro-região de
grandes carências” (BAIARDI, 1992:37).
Após os anos 1980, a acelerada incorporação de terras no chapadão transformou a
região em uma importante área de cultivo, exportação e processamento de grãos,
acarretando grandes alterações, positivas e negativas. A rápida supressão da
vegetação e implantação dos sistemas tradicionais de manejo solo-água
desencadearam alterações nos sistemas ambientais, especialmente no hidrológico,
pela intervenção nos processos de escoamento superficial e infiltração, bem como
em seus efeitos difusos. A abertura de extensas áreas de cultivo de sequeiro, o
surgimento de um grande número de sistemas de irrigação tipo pivô central,
barragens de dimensões diversas, complexas canalizações artificiais, entre outras
intervenções, atestam estas transformações. Algumas destas transformações são
discutidas e evidenciadas na tese de doutoramento de Neto (2005), que mostrou
através da evolução de diferentes parâmetros morfométricos, tais como: número
total de canais (Nt), comprimento dos canais (Lt), densidade de drenagem (Dd),
densidade hidrográfica (Dh), extensão do percurso superficial (Eps), entre outros, a
redução das áreas de veredas e o assoreamento e ocupação de canais de primeira
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ordem, implicando diretamente na alteração destes índices morfométricos desde
1974 até 2004.
Embora estas modificações tenham provocado conseqüências diversas, a
mensuração de seus impactos é dificultada pela parca informação existente ou pela
inexistência de indicadores validados que permitam tal acompanhamento, o que é
fato em praticamente todas as regiões do pais. Assim, definir parâmetros e
indicadores é uma tarefa urgente e importante.
Uso do Solo
A área plantada no Oeste Baiano encontra-se em torno de 1.522.007ha contando
aqui os principais produtos, conforme quadro da Associação dos Irrigantes da Bahia
(AIBA)
Tabela no 5.6. Principais culturas da Safra 2005/2006 para o Oeste Baiano
CULTURAS
Área(ha)
Soja

870.000

Algodão

214.443

Milho

126.000

Capim

23.800

Café

14.264

Sorgo

5.000

Feijão irrigado

3.500

Demais

265.000

Total

1.522.007

Fonte AIBA, 2007.

No que tange ao principal produto, a soja, na safra 84/85 a área ocupada total do
Oeste era de 63.000ha, saltando na safra 89/90 para 360.000ha, significando um
incremento de 470% em apenas cinco safras e na safra 2005/2006 salta para
870.000ha. Embora estes produtos sofram flutuações significativas, especialmente
nos primeiros anos da década de 1990, o crescimento pode ser considerado
praticamente constante. Outro fator de crescimento foi o interesse por culturas como
a do algodão e café que passam a ter um importante papel na economia da região.
Segundo dados da Compainha de Ação e Desenvolvimento Regional (CAR),
somente a produção de soja do município de Luis E. Magalhães (LEM), onde se
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localizam as nascentes da BHRO, representava em 2000, cerca de 22% do total da
região Oeste da Bahia. No caso do Café, cerca de 47%. No caso do algodão 21%,
milho e feijão, 39%. O que demonstra a intensidade da ocupação em um curto
espaço de tempo.
A tabela nº 5.7 mostra a evolução do uso do solo na área de abrangência da BHRO
entre os anos de 1974 ate 2006. A seqüência temporal ficou restrita a
disponibilidade de imagens e, até o ano de 2004, os dados foram extraídos de Neto
(2005) e 2006 foram obtidos por interpretação direta sobre imagem CBERS
disponibilizadas pelo INPE.
Tabela no 5.7 Uso do solo na BHRO.
Tipo de uso

Ocupação

2

Área Km

Vegetação
natural
Culturas
anuais
Culturas
irrigadas
Pastagem
Vereda/ água
Área Urbana
Eucalipto
Outros

%

1974

1985

2001

2004

4882,96

4352,41

3243,85

3189,89

0,39

494,31

1365,99

1319,64

9,84

146,04

175,68

1,43

13,77

134,84

211,38

274,84

265,3

232,83

233,75

-

0,84
-

6,95
5,77

8,67
6,58

25,38

48,53

48,73

39,41

-

-

2006

1974

1985

2001

2004

2006

94.17

83,94

62,56

61,52

59,68

0

9,53

26,34

26,61

27,51

0

0,19

2,82

3,39

3,62

0,03

0,26

2,62

3,7

4,27

5,3

5,11

4,49

4,07

4,46

9,34

0
0

0,02
0

0,13
0,11

0,15
0,12

0,18
0,13

4,38

0,49

0,93

0,93

0,76

0,81

3094,37
1426,67
187,75
221,45
231,52
9,32

Fonte. Neto, 2005:105, adaptado e atualizado por Tomasoni, 2008.

Os dados relativos às diferentes classes de uso do solo deixam claro sua
compatibilidade com o processo de expansão da fronteira agrícola brasileira,
especialmente na década de 70. Em 1974, a área ocupada por vegetação natural
era de praticamente 100%, somadas as categorias vegetação natural e veredas.
Com grande impulso de incentivos fiscais, os anos 80 marcam uma grande ruptura e
em 1985 ela já ocupava cerca de 517Km2, saltando em 2001 para 1646,87Km2 e
em 2006 para 1862,77Km2, sem somar os mais de 9 Km2 com plantações de
eucalipto.
A vegetação natural recuou para 63,37% da cobertura original, a uma velocidade de
55,89

Km2/ano,

havendo

diferentes

períodos

e

acelerações

provocadas,

principalmente por flutuações de mercado, a exemplo da ampliação das pastagens
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mais recentemente, estando ligada a implantação de uma cooperativa de leite na
região. A área urbana, especialmente em LEM, aumentou significativamente a partir
de 2000.
Tais aspectos são bastante visíveis no gráfico nº 5.4, a seguir, que mostra a
evolução dos diferentes usos desde 1974.
Gráfico no 5.4. Evolução do uso do solo na BHRO (1974-2006).
Km2
Uso do solo
5000

4000

3000

2000

1000

0

1974
Vegetação natural
Pastagem
eucalipto

1985

2001
Culturas anuais
Vereda/água
outros

2004
2006
Culturas irrigadas
Área urbana

Fonte: Elaborado por Tomasoni, 2008.

O inchaço urbano provocado pela corrida para o Oeste é visível nas cidades de
Barreiras e LEM, pois, estas não forneceram infra-estrutura adequada à crescente
população, sendo o aspecto do saneamento básico o mais gritante, não havendo
sua oferta em LEM e muito pequena em Barreiras. Outro aspecto bastante
impactante ao longo do rio de Ondas, especialmente no seu baixo curso, é a
ocupação irregular de suas margens por clubes, bares e residências devido ao forte
atrativo turístico existente. Sendo muito intensa a produção de dejetos vazados “in
natura” no rio que, por apresentar corredeiras ao logo de seu curso, apresenta certo
grau de depuração.
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5.3.2 Fatores das mudanças e suas conseqüências
As modificações ambientais em um determinado espaço resultam, não apenas de
impactos diretamente causados ou potencializados pela ação humana, mas,
também, daqueles advindos das tendências do próprio meio natural. Esta percepção
nem sempre é possível, dada à limitação dos horizontes espaço-temporais de
análise e observação dos fenômenos. O estudo da dinâmica da paisagem e de suas
relações com a sociedade mostra que os impactos das atividades antrópicas não
apresenta-se nos mesmos níveis de percepção espaço-temporais. Alguns destes
impactos são imediatamente e diretamente percebidos no espaço (obras de
engenharia, cultivos e seus efeitos sobre o ciclo da água, por exemplo), enquanto
outros geram modificações cujo efeito cumulativo só se manifestará algum tempo
depois ou quando alterações de outros fatores ocorrerem (por exemplo, efeitos da
lixiviação sobre a estabilidade estrutural do solo, da irrigação sobre as reservas
hídricas, etc). Desta forma, pode-se distinguir intervenções que causem danos ou
alterações imediatas e outras cujo efeito não é imediato ou então é difuso.
A abertura de grandes áreas, impacta fortemente o horizonte superficial do solo.
Desestruturado e fragilizado, este é afetado em superfície por uma acentuação da
erosão laminar. Os usos predominantes na área, como as culturas de ciclo curto, a
soja e o milho, e a fruticultura irrigada por sistema de pivô central, além de
pastagens, tornam também mais eficientes à erosão eólica. A preparação do terreno
e o plantio deixam o solo diretamente exposto à insolação durante semanas,
permitindo que a ação das correntes de ar desloquem uma quantidade de partículas
cujo somatório não é negligenciável. Os problemas de compactação e de
modificação da estrutura dos horizontes superficiais são acentuados pelo uso de
máquinas pesadas para a preparação das áreas, os tratos culturais e a colheita da
safra. A prática da irrigação por pivô central tem se acelerado consideravelmente
nestes últimos anos, principalmente no médio curso do rio. Este tipo de exploração
tem dado indícios de sobrecarga no sistema hidrológico, comprovado apenas
empiricamente e merecendo uma maior investigação por parte dos organismos
competentes. Diretamente ligados a esta prática, entretanto, cabe elencar mais dois
problemas: o excesso de aspersão sobre a área, propiciando um aumento do
escoamento sub-superficial e desencadeando processos erosivos e a incorporação
de defensivos agrícolas na própria captação, assim como a lavagem dos veículos de
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aplicação, contaminando duplamente as águas, diretamente na captação e pelas
águas de infiltração.
A falta de dados objetivos dificulta a análise mais detalhada do grau de poluição hoje
existente. Entretanto, foi observada a prática comum de adicionar insumos em
grandes quantidades, diretamente na água de irrigação, em quantidade não
raramente empiricamente calculada. Estes produtos acompanham as águas que se
infiltram rapidamente devido à natureza das formações superficiais e alcançam os
lençóis freáticos. Mais preocupante ainda é o fato de que esta adição é
freqüentemente praticada no próprio local da captação, onde foram observados
vazamentos nas bacias onde é feita a mistura e acúmulo de sacos e caixas já vazias
ou em estado precário de armazenamento. Em conseqüência, a poluição atinge
também diretamente o rio de onde a água é bombeada.
Como síntese desta caracterização, elaborou-se o quadro nº 5.4 que mostra o
conjunto dos elementos dominantes como unidade morfológica considerada a
geomorfologia; o uso predominante do solo; as formações superficiais; a litologia, os
processos e mecanismos morfodinâmicos dominantes, os efeitos e classificação
morfodinâmica e uma síntese das ações e cenários projetados para cada unidade.
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Quadro no 5.4 Características das unidades (geo)morfodinâmicas da bacia do rio de Ondas e afluentes.
COMPARTIMENTO

UNIDADE

TOPOS

CHAPADÃO

RAMPAS
Superfície plana

a suavemente
ondulada formando
“esplanadas”
VEREDAS

USO DO SOLO
-Extensa área com
uso agrícola: cultivos
de ciclo curto (soja,
milho, algodão) e
irrigado com sistema
de pivô central.
- Cobertura vegetal
bastante alterada e
áreas em pousio.
-Uso agrícola c/ muitas
áreas de Campo
Cerrado, em pousio e
pastagens.

- Normalmente APP’s,
pontualmente
assoreadas ou
drenadas. Não raro
captação p/ irrigação Localmente obras de
drenagem.
-Predominantemente
uso agrícola.

DEPRESSÕES

FORMAÇÕES
SUPERFICIAIS E
SOLOS

LITOLOGIA

-Predominantemente
Latossolo VermelhoAmarelo (LVA) com
baixos teores de
argila.

Arenitos do
Grupo Urucuia, por
vezes Siltitos, argilitos
e folhelhos.
Coberturas dentriticas

Latossolo VermelhoAmarelo (LVA) e
Neossolos
Quartzarênico órtico
(RQo)

- Gleissolo Háplico
(GX)

- Gleissolo Háplico
(GX) e Latossolo
Vermelho-Amarelo
(LVA)

idem

-Aluviões
sobre a
-cobertura
detrítica

-Arenitos da
Formação
Urucuia,

PROCESSOS E
MECANISMOS
DOMINANTES

EFEITOS E
CLASSIFICAÇÃO
MORFODINÂMICOS

-Erosão pluvial mais
atuante em zonas de
baixa densidade de
biomassa.
-Lixiviação intensa nos
setores mais planos
-Compactação intensa
nos setores de cultivo
convencional
-Intenso escoamento
superficial
- Setor com
intensificação do
escoamento laminar e
concentrado

-Estabilidade mantida
em função da baixa
declividade.
-Localmente áreas com
instabilidade emergente
(erosão superficial)
- Instabilidade fraca a
alta

- Processos de
degradação reversíveis
por manejo, como: plantio
direto, curvas de nível,
terraços, etc.
- Efeitos positivos a médio
e longo prazo.

- Alta atividade
morfodinâmica
-Tendência a forte
Instabilidade por fatores
naturais e antrópicos.
- Reversível por manejo.

-Assoreamento e
aluvionamento
-Corrosão.
-Coluvionamento
lateral.
-Formação de gretas
de ressecamento

-Instabilidade potencial
muito forte devido a.
fragilidade do meio.
-Atualmente áreas com
instabilidade emergente
– Possivelmente
reversível em longo
prazo.
-Setor com moderada
Atividade
morfodinâmica.
- Zonas de acumulação
e concentração de
escoamento.
- Zonas relativamente
estáveis.

- Processos de
degradação reversíveis
por manejo e obras de
engenharia como
traçados ecológicos de
estradas, etc.
- Efeitos positivos a curto
médio prazo
- Manutenção das APP’s
evitando qualquer tipo de
uso.
- Em zonas já
degradadas, estimular
recomposição da
vegetação.

-Compactação
-Intenso escoamento
superficial nas
margens.
-Ação corrosiva em
função do alto nível
hidrostático.

AÇÕES E CENÁRIOS

- Mesma observação aos
topos e rampas.
- Tendência de
uniformização com a
paisagem.
- Não apresentam
maiores problemas

continua
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Continuação quadro 5.4
COMPARTIMENTO

ESCARPAS
Setores com alta
declividade. Forte
dissecação.

VALE
DO RIO DE
ONDAS
(Rios Borá, das
Pedras e Vereda
das Lages)

UNIDADE

ENCOSTAS E
TALUDES

ALTO CURSO
(canais interm.
e veredas)
MÉDIO
CURSO
(mais
encaixados)
BAIXO CURSO
(amplos)

FORMAÇÕES
USO DO SOLO SUPERFICIAIS E
SOLOS

LITOLOGIA

PROCESSOS E
MECANISMOS
DOMINANTES

EFEITOS E
CLASSIFICAÇÃO
MORFODINÂMICA
-Meio com instabilidade
potencial alto, devido
as suas características
morfológicas.
-Formação de colúvios.
- Instabilidade natural
alta e setores
antropizados muito
instáveis
- Erosão linear
bloqueado pelo
pavimento de seixos
nos canais.
- Apresenta-se instável
a muito instável,
dependendo do uso
realizado.

-Vegetação mais
Neossolo Litólico (RL)
densa nos vales pouco e Argissolo Vermelhoabertos, matas galeria. Amarelo (RL/PVA)
- Localmente
desmatamentos e
queimadas

Transições entre o
Grupo Urucuia e
Grupo Bambuí

-Desmoronamentos e
quedas de blocos e
seixos.
-Escoamento difuso e
concentrado intenso,
associados a
coluvionamento

- Matas galeria ao
longo da drenagem,
densa em alguns
setores.
-Agricultura comercial
e localmente de
subsistência
- Grande ocupação
para lazer.

-Coberturas
colúvio-aluvionares.
-Grupo Urucuia e
Bambuí

- Em função da maior
declividade, apresenta
processos erosivos.
- Escoamento
permanente

Neossolo Litólico e
Argissolo VermelhoAmarelo(RL/PVA)

AÇÕES E CENÁRIOS
- Manutenção como
APP’s.
- Áreas degradadas
propiciar a revegetação.
- Estabilização em curto e
médio prazos.

- Ocupação necessita de
ordenamento e nas zonas
de proteção de mata ciliar.
- A intensa balnearização
ao longo do rio precisa de
controle imediato.

Fonte: Elaborado por Tomasoni, 2008.
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VI CAPÍTULO

CERRADOS: SISTEMAS DE MAJEJO, AVALIAÇÃO E IMPACTOS.
O cerrado brasileiro ocupa cerca de 204 milhões de hectares (ha), mais da metade
deles, 127milhões de ha são de terras aráveis, sendo 10 milhões ocupados com
culturas anuais e 35 milhões com pastagens cultivadas, 2 milhões com culturas
florestais. Segundo dados atuais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA-Cerrados), ainda existem cerca de 80 milhões de ha passíveis de
ocupação com usos diversos.
As atividades agrícolas implantadas no cerrado e, em especial no Oeste Baiano,
foram fundamentadas em tecnologias da revolução verde, com cultivos sucessivos
baseados na monocultura, associados ao uso intensivo de insumos e maquinário. A
ocupação intensa desencadeada a partir dos anos 80, com base neste modelo,
resultou num rápido processo de acentuada degradação de recursos naturais,
especialmente solos e recursos hídricos como abordado anteriormente. Batmanian
(1997) observou que existiam cerca de 11 milhões de ha que se encontravam
abandonados por causa do desgaste provocado pelo uso no chamado sistema
tradicional convencional, com evidentes indicadores edáficos de área degradada em
estado de arenização.
As monoculturas nos solos tropicais, implantadas e manejadas segundo padrão
tecnológico fundamentalmente baseado no uso intensivo de agroquímicos e

maquinário pesado, promoveram a perda de atividade biológica e na dinâmica da
matéria orgânica, levando á fragilização da condição estrutural do solo e sua
qualidade

edáfica.

Como

resultado

visível

deste

processo,

a

erosão,

o

assoreamento, a compactação e a arenização instalam-se em vastas áreas do
cerrado, a exemplo de várias sub-bacias nos Chapadões Ocidentais da Bahia e em
especial na BHRO.
Um dos objetivos principais deste trabalho é avaliar o impacto dos diferentes
sistemas de uso do solo empregados no cerrado, mensurando o potencial da água
nestes sistemas. Esta avaliação, permite aferir como a agricultura no Oeste Baiano
tem afetado ou influenciado a oferta de serviços ambientais relacionados aos
recursos hídricos, nesta escala, permitindo, também, inferências ao comportamento
da água em diversos cenários para a região.
A avaliação parte do conhecimento da íntima relação de interação reguladora dos
diferentes sistemas de manejo agrícola na conservação ou degradação do solo com
efeitos na dinâmica do balanço de entradas e saídas da água, ou seja, afetam o
estado hidroambiental das bacias hidrográficas e da hidrodinâmica dos aqüíferos,
pela alteração de componentes do ciclo hidrológico como interceptação, infiltração,
e intensidade do escoamento superficial, bem como a qualidade da água.
Assim, é fundamental avaliar os sistemas de uso e manejo considerando o solo e a
água como fatores naturais produtivos e também inseridos na função de serviços
ambientais, definindo assim, os diferentes usos existentes e buscando compreendêlos na perspectiva da sustentabilidade, sinteticamente definindo “uso responsável”
destes recursos, do simples consumo dos recursos ambientais, em sistemas
geradores de passivos ambientais.
Entender como a dinâmica edáfica e hídrica são afetadas pelos diferentes sistemas
de usos e como estes podem ser requalificados, influindo na estruturação e
valoração de um indicador de projetivo, que possibilite a formulação de normas
associadas ao conceito de serviços e passivos ambientais, para orientar a
implementação de políticas públicas eficientes e eficazes de definição de serviços
ambientais, visando estimular adoção de boas práticas agrícolas e uso eficiente dos
recursos ambientais.
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Neste

sentido,

fez-se

necessário

compreender

alguns

aspectos

cruciais

relacionados à dinâmica do ciclo hidrológico no âmbito dos diferentes sistemas de
uso predominantes na região dos cerrados baianos, através da caracterização dos
sistemas com Cerrado (Ce), sistema convencional (SC) e plantio direto (PD) pela
geração de hidrogramas característicos das relações precipitação, infiltração e
escoamento superficial, através da aplicação de chuvas simuladas.

6.1. O Sistema Convencional (SC)
O sistema convencional é assim chamado por constituir um conjunto de práticas
baseadas na chamada “Revolução Verde” e no uso intensivo de máquinas e
implementos. Um dos aspectos de base está no revolvimento do solo, com grades e
discos, normalmente tracionados por pesadas máquinas. Este processo ocorre
especialmente na camada superior do solo entre 20 a 30 cm ou mais, dependendo
da cultura e condições prévias do solo. O maquinário é também utilizado, por
seguidas vezes, para aplicação de insumos diversos (fertilizantes, herbicidas,
fungicidas, etc).
As atividades de preparo no sistema convencional consistem em revolvimento em
profundidades variadas no solo, visando o enterrio da cobertura vegetal, sendo
utilizados arados de disco ou de aiveca e grade aradora. A grade aradora pesada
joga o solo em direções opostas, o que tende a pulverizá-lo, especialmente na parte
superior; isto desagrega a estrutura do solo e amplia o potencial dos processos
erosivos. Ela é utilizada, segundo os especialistas, por apresentar rendimento de
trabalho maior, pois, processa em uma mesma operação a lavração e a gradagem,
mas, tende a formar um horizonte compactado chamado de “pé de grade” abaixo do
horizonte de corte da grade, o que diminui violentamente a infiltração. Isto faz com
se forme uma zona de difícil penetração de raízes, o que traz conseqüências
desastrosas para diferentes culturas, além de implicar em significativas perdas de
solo, água e insumos aplicados que vão ser depositados nos leitos dos rios e
veredas, causando assoreamento.
Na continuação do processo de preparo pelo sistema convencional, operações
diversas são realizadas: nivelamento do terreno, destorroamento, o que provoca
mais pulverização, a aplicação dos diversos insumos até a formação de ambiente
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propício à inserção da semente. O maquinário também é utilizado, seguidas vezes,
para aplicação de fertilizantes diversos, bem como paraa aplicação de herbicidas,
fungicidas e outros, caracterizando-se por ser de elevado consumo de energia nas
formas de combustível e insumos, gerador de graves passivos ambientais afetando
os recursos ambientais solo e água.
Dadas às características básicas do sistema convencional, é possível compreender
as razões pela qual seu emprego, especialmente em áreas de cerrado, deve ser
reavaliado ou substituído por técnicas mais adequadas aos solos tropicais.
Ao avaliar esta questão de forma global, Matos(2005) afirma que:
A região do oeste da Bahia apresenta os mesmos sinais de
degradação das áreas de Cerrado, aonde a agricultura vem sendo
praticada de forma intensiva, sem a adoção de práticas
conservacionistas. Uma visita rápida à bacia do Rio Grande é
suficiente para se constatar o nível atingido pelos processos erosivos
nas áreas que apresentam declividades mais pronunciadas e o
sistema convencional é utilizado. A constituição dos solos (baixos
teores de argila), a ausência de manejos adequados e a ocorrência
de chuvas torrenciais características da região, fazem com que estas
áreas sejam muito sensíveis às intervenções humanas.
Nas áreas dos Chapadões Centrais, onde o município de Luiz
Eduardo Magalhães está inserido, apesar de muitos leigos,
produtores e pesquisadores considerarem este ambiente como ideal,
para a produção de grãos e desenvolvimento de agricultura intensiva,
pelo fato das suas características topográficas serem propícias ao
uso de mecanização e reduzido desenvolvimento de processos
erosivos severos, ainda não foram desenvolvidos estudos capazes
de determinar a verdadeira capacidade de suporte destes ambientes,
para que seja possível afirmar, se o uso atual destas áreas está
sendo adequado. Supõe-se que o trânsito de maquinário pesado e o
uso excessivo de corretivos, fertilizantes, agrotóxicos e herbicidas
sobre o solo, o qual apresenta baixo poder tampão e está
constantemente submetido a altas temperaturas, bem como a regime
pluviométrico agressivo, pode resultar em processos de degradação
irreversíveis” (MATOS, 2005:19).

6.2. O Sistema de Plantio Direto (PD)
Frente

a

estas

transformações

rapidamente

desencadeadas

pelo

sistema

convencional, uma mudança nestes padrões iniciou-se a partir da introdução do
sistema de plantio direto (PD) no cerrado. Um grande número de pesquisadores tem
mostrado a importância no emprego deste sistema em áreas de cerrado. Entre eles,
Denardim e Kochhann (1993), Derpsh (1997) Neto (2004), Matos (2005), Derpsh e
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Benites (2003), todos afirmam que esse sistema encontra-se em rápida expansão e
que, no Brasil, existem aproximadamente 17 milhões de hectares neste sistema
(SILVA, 2004), já Eduardo Assad, pesquisador da EMBRAPA, avalia que hoje (2008)
seja algo em torno dos 23 milhões de ha. Seu início no Brasil, foi na região Sul, no
começo dos anos de 1970, e alcançou o cerrado no final dos anos de 1980 e em
especial, nos anos de 1990. Não havendo dados muito precisos sobre a extensão do
emprego deste sistema nos cerrados, para fins de estimativa, adotou-se os dados de
Saturnino (1997) que avalia existir, no cerrado, aproximadamente 4,5 milhões de
hectares utilizados com esta técnica.
O PD tem em sua essência dois princípios: a conservação da palhada e o não
revolvimento do solo, com efeitos diretos no balanço hídrico e na qualidade edáfica
do solo para o desenvolvimento das plantas. Derivado do inglês, no-tillage (sem
preparo), a técnica pode ser definida como um sistema de exploração agropecuário,
que envolve diversificação de espécies, rotação de culturas onde a mobilização do
solo se dá apenas na linha de cultivo, mantendo-se os restos das culturas
anteriores. É aplicado em culturas como o milho, soja, feijão, arroz, cana-de-açúcar
e pastagens. O PD firma-se como um sistema de manejo eficaz e que produz
serviços ambientais (melhora e mantém qualidade física e a fertilidade do solo,
protege o solo da erosão, evita assoreamento dos rios e veredas, elevadas taxas de
infiltração e reduzido escoamento superficial, contribuindo para recarga da formação
Urucuia, seqüestra carbono pelo acúmulo de palhada e aumento da matéria
orgânica no solo, apresentando melhor eficiência de resposta dos insumos
aplicados). Trata-se, portanto, de um sistema oposto ao sistema convencional onde
ocorre uma diminuição da capacidade de troca de cátions (CTC), e diminuição do
armazenamento de água e também na eficiência no uso de insumos. Saturnino
(1997) mostra que, quando ocorreu a introdução deste sistema no Brasil, outros
países como os EUA já utilizavam este sistema.
No quadro n° 6.1 são apresentadas algumas das vantagens do PD e autores que
avaliaram estes aspectos
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Quadro n° 6.1 - Algumas vantagens do PD e seus respectivos estudos indicativos.
Característica

Autor

Redução do impacto da chuva “splash”,
protegendo o solo contra a compactação e
diminuindo o escoamento superficial, aumentando
o tempo e a capacidade de infiltração.

Saturnino (2001), Lal (1998),
Derpsch (1997), Matos
(2005).

Ação dispersora da radiação solar, diminuindo a
evaporação.

Novak et al (2000), Idso et al
(1974)

Devido ao fator de proteção, ocorre a diminuição
da amplitude térmica e hídrica no solo.

Arreola Tostado (1996)

Minimização dos efeitos do déficit hídrico,
melhorando o crescimento das culturas.

Castro e de Maria (1993),
Derpsch et al (1990), Salton
et al. (1998).

Ampliação da condutividade hidráulica e fluxos
hidrológicos.

Matos (2005)

Fonte: Baseado em Andrade, 2004 e Matos 2005.

Fernando Silva (2004) estudando este sistema através de modelagem do balanço
hídrico desenvolveu, dentro de um sistema chamado STICS (Simulateur
mulTIdisciplinarie and Culture Standard), um módulo para plantio direto, pois, os
modelos até então aplicados estavam baseados apenas no sistema convencional.
Com isto ele pode demonstrar as vantagens comparativas entre o crescimento de
plantas (milho e milheto) nos diferentes sistemas, com vantagens significativas para
o PD.
Romeiro (1998) afirma que a ampliação do PD se deu justamente no momento
quando os incentivos governamentais diminuíram e problemas de acelerada erosão
em solos começaram a ser detectados nos cerrados. O sistema PD teve que passar
por inúmeras adaptações e estudos de adequação para ser aplicado no cerrado,
especialmente por sua característica de apresentar um largo período seco. Entre o
sistema mais impactante, plantio convencional e o direto, considerado por muitos
autores como conservacionista, existe o chamado sistema de plantio mínimo, que se
caracteriza por um número menor de operações que o convencional. Embora utilize
o mesmo maquinário do sistema convencional, este sistema pulveriza menos o solo
e mantém alguns resíduos culturais na superfície, favorecendo a infiltração e
reduzindo os efeitos do selamento e encrostamento causado pelo impacto das gotas
de chuvas na superfície do solo sem cobertura, contribuindo para o aumento da
infiltração e redução da erosão.
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Embora existam variações importantes em função dos diferentes tipos de solo, o
comportamento da água nos diferentes sistemas é bastante significativo. Nas
camadas entre 0 a 10 cm e 10 a 20 cm, a umidade residual, mesmo em pequenos
veranicos, é maior que em preparo convencional, o que segundo Silva (2004), Matos
(2005) é devido à existência de um número maior de microporos.
Arreola Tostado (1996 apud SILVA, 2004) mostrou que 4,5 toneladas de resíduo de
milho podem acumular cerca de até 1,7mm de água, e na medida em que este vai
se decompondo, o percentual tende a diminuir. Existem outros trabalhos com
aplicação de chuva simulada que corroboram com esta informação a exemplo dos
citados por Silva (2004) que mostram diminuições em torno dos 50% tanto para
escoamento superficial como para perdas erosivas. Silva (2004) ainda concluiu que
9 t de palha de milho cobrem 100% de 1 ha, já a soja necessita de 11 t.
Assim, o avanço dos experimentos e monitoramento, aliados à evolução de
normativas e regulação adequadas, mostra-se essencial na busca de um modelo
menos impactantes para uso do cerrado. Aliado a estes processos de pesquisa e
regulação, faz-se necessária uma profunda mudança na tradicional visão sobre o
cerrado, o que implica na promoção de ações no âmbito cultural.
Outra questão que merece relevo diz respeito à literatura que existe sobre o tema,
mostrando ser uma área com muitos aportes teóricos e experimentais, mas, que
somente o monitoramento de longo prazo em diferentes situações permitirá
assertivas mais precisas sobre este tema. Sobre este aspecto fica facilmente
observável os largos interesses de caráter econômico que revestem opiniões sobre
esta temática.

6.3. Características do trabalho desenvolvido
Um dos aspectos desenvolvidos nesta pesquisa relacionou-se à execução de testes
experimentais com simulador de chuva em áreas pré-selecionadas. Este tipo de
trabalho é reconhecido como uma ferramenta de aproximação do conhecimento
sobre processos erosivos e o ciclo hidrológico em diferentes ambientes. O uso de
simuladores de chuva apresenta variadas aplicações e consolidados aportes
teóricos, bem como uma variada gama de adequações tecnológicas que permitem
uma boa aproximação com a realidade, possibilitando técnicas de modelagem que
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admitem a racionalização no uso deste importante recurso de investigação cientifica.
Mas, como toda a pesquisa apresenta um grande número de interfaces, a aplicação
desta técnica experimental demonstra ser um profícuo campo de ações e
aprimoramentos a serem desenvolvidos pelos interessados nesta área.
Os estudos nesta área envolvem variáveis diversas como:
- Solos: características, comportamento, estrutura, aptidão, etc;
- Sistemas de manejo: tipo de uso e características tecnológicas no uso do solo por
diferentes culturas;
- Condicionantes climáticos: tipologia e regime das chuvas, ventos, insolação, etc.
- Relevo: morfologia e processos morfodinâmicos
No contexto de avaliação destas diferentes variáveis citadas, alguns conceitos são
de fundamental importância para compreensão das características deste trabalho e
serão detalhados a seguir.
O caminho percorrido pela água, seja ela da chuva ou de diferentes sistemas de
irrigação, tem diversas peculiaridades e subsistemas que são função direta das
características das precipitações, aspectos relacionados aos diferentes tipos de solo,
arranjo estrutural, componentes físicos e químicos e seu manejo, tipo de cobertura,
declividade, etc.
Observe-se alguns destes aspectos:
A velocidade de infiltração básica (VIB) possui elevada importância na compreensão
do ciclo hidrológico, especialmente em parcelas de uso do solo diferencial. Durante
uma chuva natural ou processos de irrigação, parte da água infiltra no solo e a outra
parte escorre pela superfície na forma de enxurrada, podendo causar diversos tipos
de erosão. A VIB é determinada com o objetivo de estabelecer a taxa máxima de
aplicação ou a quantidade máxima de chuva que o terreno suporta sem que ocorram
perdas por escoamento superficial (POTT, 2005).
Em tese, quanto maior a infiltração de água menor é o potencial erosivo, seja da
chuva natural ou irrigação. Assim, avaliar quantitativamente este processo, definindo
a VIB apresenta grande utilidade para vários fins, tais como: projetos de irrigação,
projetos de drenagem do solo, na aplicação de bio-sólidos e em projetos
conservacionistas, construção de fossas sépticas, localização de represas, canais,
entre outras utilidades.
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São vários os fatores que intervêm na capacidade de infiltração do solo, entre eles:
espessura da camada saturada, a energia cinética das gotas de chuva, o grau de
compactação, a cobertura vegetal, a temperatura, entre outros fatores.
Segundo (Hillel, 1970), a condutividade hidráulica de um solo saturado é
essencialmente constante, dependendo dos tamanhos e configuração dos seus
poros, contrastando com solos não saturados, em que a condutividade decresce
com o teor de umidade.
André Matos (2005) avalia que, “durante o processo de infiltração, estando o solo
inicialmente seco, a taxa ou velocidade de infiltração inicialmente é alta e tende a
decrescer com o tempo, atingindo um valor final constante ou quase constante,
denominado de capacidade de infiltração ou velocidade de infiltração básica, sendo
atualmente bastante utilizado o termo Taxa de Infiltração Constante” (MATOS,
2005:05). Esta taxa torna-se constante em média, após 60 minutos.
Assim, a permeabilidade ou condutividade hidráulica é uma grandeza pedológica
regulada pela porosidade do solo, para maiores detalhes, consultar Andrade (2004).
De modo geral, a capacidade de infiltração de água pode ser definida como o
volume máximo por unidade de área e por unidade de tempo capaz de atravessar a
superfície do solo; penetrando em diferentes profundidades, sendo normalmente
expressa em mm/h-1 (VILLELA & MATTOS, 1975).
No transcorrer de seu trabalho, Matos (2005:06) descreve os termos condutividade e
permeabilidade como distintos, “apesar de serem utilizados indistintamente para
descrever a resistência que determinados meios oferecem ao fluxo de um fluído [...],
já que a condutividade deve ser mencionada para descrever o fluxo do líquido
(água) em meio confinado; e a permeabilidade, para descrever o movimento do
fluido em meio poroso. De maneira geral, as diferenças nas propriedades do solo e
as características das chuvas irão determinar as variações da energia gravitacional e
capilar.
A erosão é um problema de grande complexidade, tanto quando analisada do ponto
de vista natural como antrogênico. Estudiosos, como Cole (2005), apontam com
dados consistentes que a erosão e problemas relativos à perda de produtividade dos
solos, entre outros aspectos, podem chegar a estados de degradação das terras
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caracterizados como desertificação e/ou severos processos de arenização, fatores
responsáveis pelo declínio de algumas civilizações.
A erosão natural pode caracterizar-se como um fenômeno de magnitude e
freqüência irregular que depende de um grande conjunto de variáveis. Como
demonstraram Wolman e Miller (1974) e Schumm e Lchity ( 1973), o fenômeno
pode evoluir lentamente ou por saltos abruptos, levando a completa reconfiguração
do sistema analisado. Os diversos tipos de processos erosivos, na literatura em
geral, são classificados em: pluvial, fluvial, eólica, glacial e marítima. Mas, entre os
processos erosivos, o que mais nos interessa são aqueles que podem ser atribuídos
à ação humana, seja ela direta ou indireta, pois, são passíveis de serem
minimizados ou corrigidos. No caso especifico desta pesquisa, a erosão pluvial é a
mais significativa, embora muitas evidências da erosão fluvial e eólica também
ocorram.
Infelizmente, a percepção humana deste problema é muito limitada, ocorrendo
quase sempre quando o fenômeno já esta instalado, sendo necessárias medidas
corretivas emergenciais. No caso da perda de recursos ambientais, via a erosão, o
que deveria valer é o princípio da precaução, pois, as medidas corretivas sempre
são mais difíceis e onerosas e, por vezes, incapazes de mitigar o problema.
A erosão hídrica é toda aquela provocada pela energia cinética, água em movimento
em estado líquido e pode ser pluvial (chuva), fluvial (canais) ou advinda dos diversos
processos de irrigação.
No caso em apreço, o principal agente erosivo é a chuva, embora não seja
negligenciável a provocada por sistemas de irrigação, especialmente do tipo pivô
central. Dois aspectos principais são avaliados: a erosividade que depende do tipo
de chuva, especialmente de sua intensidade e freqüência, seu efeito depende do
segundo aspecto que é a erodibilidade do solo, que está ligada ao conjunto de
características deste. Via de regra, quanto maior for a capacidade de absorção de
água e melhor estruturação do solo, menor será o escoamento superficial (runoff) e,
portanto, menor a tendência à erosão superficial.
A FAO (1967) admite como aceitáveis a existência de perdas variáveis de solos,
podendo ser da seguinte ordem: 12,5 ton/ha/ano em solos profundos, bem drenados
e permeáveis e, para solos rasos e mais impermeáveis, valores entre 2 a 5
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ton/ha/ano, cabendo variações intermediárias para outros tipos de solos. Tais
parâmetros servem apenas como limites genéricos, pois uma enorme gama de
fatores influi em cada caso específico, especialmente a zonalidade climática.
Na Bacia do Rio de Ondas, Neto (2004) determinou o fator de tolerância à erosão
para os vários tipos de solos, chegando aos seguintes valores: Latossolo VermelhoAmarelo (12, 27 t.ha.ano), Neossolo Quartzarênico Órtico (14,56 t.ha.ano), Neossolo
Litólico Eutrófico (5,55 t.ha.ano) e Gleissolo Hápico Distrófico (5,37 t.ha.ano).
No caso da erosão pluvial, o problema inicial constitui-se no impacto da gota no solo.
O chamado “splash” desagrega o solo e pode provocar o selamento superficial,
intensificando o escoamento superficia potencializado pelo tipo de solo, cobertura
existente, declividade, umidade antecedente, etc, amplia sua vulnerabilidade
erosiva, carreando grandes quantidades de material. As enxurradas, como tratadas
por Ruelan (1953), têm um forte papel na modelagem da paisagem na região dos
cerrados, pelo seu elevado potencial erosivo.
A chamada erosão hídrica subsuperficial ou erosão interna, também ocorre,
formando dutos que aparecem no momento em que as forças do gradiente
hidráulico superam as forças resistivas do solo. Na formação destes dutos, alguns
autores indicam a atividade biológica (raízes, termitas, etc) como fator muito
importante. Estes dutos de diâmetro variado vão gradativamente evoluindo até o seu
solapamento, criando micro depressões na parte superior do solo, podendo iniciar
sulcos erosivos e evoluir até chegar a voçorocas.
Outro processo erosivo de contato hídrico pode ser provocado pelo descontrole no
processo de irrigação, especialmente quando utilizada a aspersão, ampliando a
componente horizontal e carreando sedimentos, matéria orgânica e nutrientes
diversos do horizonte superficial.
A erosão fluvial embora esteja relacionada à ação da água corrente, seja em canais
efêmeros, temporários ou permanentes, não opera de maneira independente. A
força hidráulica aliada aos processos abrasivos modifica paulatinamente as margens
dos rios e canais, criando zonas de erosão e sedimentação ao longo do canal fluvial.
Entretanto as características específicas na região em estudo, não indicam este tipo
de processo como muito atuante, especialmente nas vastas zonas de baixos
gradientes hidráulicos.
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Estudando a bacia do Rio de Ondas, Neto (2005), apresenta uma variada gama de
modelagens estimativas para processos erosivos. Entre elas a mais aplicada que é a
USLE (Universal Soil Loss Equation) definida pela equação:
A = R . K . L . S . C . P,
onde:
A = perda de solo, em t.(ha.ano)-1;
R = fator erosividade da chuva, que expressa a capacidade erosiva da precipitação
pluvial média anual da região em MJ/ha.mm/ha;
K = fator de erodibilidade do solo, representa a capacidade do solo de sofrer erosão
por uma determinada chuva em Mg.ha/MJ/ha.mm.ha);
L = fator de comprimento de rampa, baseado nos valores em metros, do
comprimento de rampa (adimensional);
S = fator de declividade, baseado nos valores em percentagem, da declividade
(adimensional);
C = fator de uso e manejo (adimensional); e
P = fator de práticas conservacionistas (adimensional).
Neto (2004) realizou exaustiva pesquisa, comparando métodos estimativos de perda
de solo na bacia do rio de Ondas, utilizando uma abordagem comparativa entre o
método do Césio 137 (137Cs), e os modelos da USLE, de Morgan e de Morgan e
Finney. Cabe ressaltar que a aplicação estimativa usando o

137

Cs, mostra-se

trabalhosa e onerosa, requerendo fina base técnica, pois, a sutilidade do método é
grande. Os resultados do autor testados em sua tese foram apresentados para duas
culturas: soja e milho. Dos três modelos aplicados o que gerou maior discrepância
foi o de Morgan, já a equação USLE comparada ao

137

Cs apresentou pequena

variância. A USLE apresentou os seguintes valores: 19 t.ha na soja e 28 t.ha no
milho; o modelo de Morgan; 73 e 38 e o

137

Cs 22 e 30. Comparados aos valores

universalmente aceitáveis de erosão, os obtidos na bacia foram muito superiores.
Este reflexo também é demonstrado pelo autor quando avalia os sedimentos em
suspensão na bacia. A avaliação do autor teve como base os meses de novembro
de 2003 a maio de 2004, período de concentração das chuvas. Para a bacia do rio
de Ondas, realizadas as medidas na foz, o autor encontrou o valor máximo em
fevereiro de 2004 uma descarga sólida em suspensão (Qss) igual a 144,89 t.dia e o
mínimo de 23,53 t.dia em março de 2004. Tendo sido a vazão (Q) máxima, em
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janeiro de 2004 com 65,5 m3/s e uma mínima em maio com 48,4 m3/s. Ao final da
análise estatística, o autor chega ao valor de 20,78 t.Km2.ano, o que segundo
critérios internacionais adotados para análise de erosão, seria considerado baixo.
Entendendo que existem outras variáveis temporais e espaciais a serem
consideradas no processo de definição de valores desta natureza, o dado
apresentado possui validade indicativa. Um dos aspectos que interferem nesta
contabilização dos sedimentos totais ou da erodibilidade da bacia como um todo, diz
respeito aos níveis de base existentes na bacia, pois, no seu alto curso, o rio de
Ondas e seus afluentes percorrem baixos gradientes com extensas “áreas de
amortecimento” de sedimentos como as veredas e depressões, que acabam por
reter grandes quantidades de material mobilizado de outros setores, especialmente
das áreas de agricultura intensiva, o que é facilmente evidenciado nas fotos em
anexo, o que reflete as condições e características da bacia.
Outro aspecto desta aproximação é a dispersão temporal dos dados amostrais que
deveriam mostrar todas as variações sazonais em uma série maior. Mas, este
aspecto recai na fragilidade da rede de obtenção de dados primários em quase
todas as regiões do país.
Existem diversos tipos de experimentos para estimar as relações que existem entre
solos, chuva, escoamento, infiltração e erosão; muitos deles, citados por Guerra
(2002 e 2005), são onerosos e operacionalmente exigentes em termos de logística,
etc, especialmente aqueles que têm como base a avaliação dos eventos não
controlados, como no caso de parcelas de terreno, em encostas, delimitadas para
recolher sedimentos e escoamento superficial ou subsuperficial. A eficiência maior
destas técnicas está na obtenção de aproximações sobre erosão superficial,
perdendo eficiência na determinação de capacidade de infiltração e recarga.
Simulador de Chuvas
Como já mencionado, o trabalho com “simuladores de chuva 36” (infiltrômetro de
aspersão) apresenta grande aplicação em várias partes do mundo, pois, estudos
com chuva natural são experimentalmente difíceis e de grande complexidade.

36

Aparelho utilizado em várias pesquisas sobre solos-água-erosão, que permite aplicar uma chuva de intensidade e freqüência
constantes em uma parcela variável de terreno. Descrições técnicas e maiores detalhes do equipamento podem ser obtidas em
diversas fontes, especialmente Andrade, Matos, Pott, entre outros.
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De acordo com Andrade (2004), os “Infiltrômetros são aparelhos utilizados para
determinação de taxas de infiltração da água no solo”, com os quais se pode obter
uma aproximação com a realidade. Há dois tipos básicos: infiltrômetros com
aplicação de água por inundação e infiltrômetros com aplicação de água por
aspersão, ou simplesmente: “simuladores de chuva”. Os infiltrômetros de anéis
apresentam diversas limitações e são utilizados, no caso em foco, apenas como
calibração de informação.
O simulador é um aparelho relativamente simples, constituído por uma armação
retangular, apoiada sobre quatro pernas reguláveis até uma altura de 3 metros sobre
a superfície do solo. O equipamento utilizado neste trabalho foi desenvolvido no
Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, baseado
em um modelo desenvolvido por Alves Sobrinho, em 1997. Apresenta um obturador
rotativo ajustado com oito fendas reguláveis entre 0 a 25 mm, que controla a
intensidade da precipitação (diâmetro e quantidade de gotas), podendo produzir
chuvas entre 19 a 308 mm/h sobre uma parcela de 1m2. Entre os muitos tipos de
simuladores existentes, alguns aspectos são importantes a serem considerados
quando se avaliam os dados resultantes; os simuladores com aspersores abertos,
do tipo desenvolvido por Costa (1999), apresentam pouco controle sobre o evento
chuvoso aplicado, pois, os aspersores são livres, deslocando-se sobre uma base
com rodas à área aspergida que é, por vezes, maior do que a parcela a ser avaliada.
As perdas de material por “splash” não são controladas, como também a
interceptação dos picos de precipitação que ocorrem nas extremidades dos jatos de
água formados pelos bicos, alterando aspectos dos dados coletados. No caso do
equipamento utilizado, estes aspectos são totalmente controlados, pois, o objetivo
maior é a aferição da capacidade de infiltração X a produção de runoff superficial.
Diversos autores como Horton,1940, Neal, apud Baver, 1972; Rezende , 1985;
Pruski et al, 1994, Costa 1999, entre outros, mostraram que os testes comparativos
entre a infiltração com anéis concêntricos e o simulador de chuvas apresentam
grandes diferenças entre os dois métodos. Sendo que, o infiltrômetro de anéis,
apresenta sempre valor maior devido, segundo eles, ao fato do impacto direto das
gotas na superfície do solo, que ocorre no simulador e não ocorre nos anéis. Assim,
o simulador apresenta maior vantagem nos estudos sobre erosão e capacidade de
escoamento.
234

No caso de estudos com objetivo de comparação de perdas erosivas com chuvas
simuladas e chuvas naturais Young & Burwell (1972), observaram que o percentual
de aproximação das amostras avaliadas foi de mais de 78% e confirmados por
(SILVA et al, 2001) que avaliaram especificamente o potencial erosivo de chuvas
simuladas de 60, 80, 100 e 120 mm/h, em áreas com coberturas variando de 0 a
100%.
Andrade (2004), Matos (2005), Pott et al. (2005), entre outros, fazem uma larga
revisão sobre a aplicação destes estudos, mostrando as diversas aplicações dos
mesmos.
Quadro n° 6.2. Algumas aplicações nos estudos com simuladores.
Autor /ano
Característica do estudo
Horton (1933 e 1940)
Beutner et al. (1940)
Klar, 1984
Roth et al. (1985)
Perroux & White, 1988
Bertoni & Lombardi Neto
(1990)
Bertoni & Lombardi Neto,
(1990)
Reichert et al., 1992;
Chaves et al. (1993)
Araújo Filho & Ribeiro, 1996
Sales et al. (1999),

Estudos básicos sobre infiltração e escoamento.
Influencia do selamento superficial no processo.
Variação da infiltração depende das características do solo,
da umidade antecedente e da condição da superfície.
A matéria orgânica, a estrutura e a variabilidade espacial do
terreno.
Estudos sobre a cobertura do solo
Estudos sobre porosidade
Estudos das forças de gravidade, em solos saturados, e de
capilaridade, em solos não saturados.
Avaliação da textura e o grau de agregação do solo
Estudos sobre o selamento superficial
Influência da umidade inicial
Estudos sobre densidade do solo.

Fonte: Baseado em Andrade (2004).

Segundo Andrade (2004) na revisão da literatura, o início do desenvolvimento de
simuladores é datado dos anos de 1930, apresentando desde então um grande
desenvolvimento e tipologias diversas, conforme descrito por Andrade (2004) e
Matos(2005). Tipos de simuladores: Preace; North Fork modificado; Rock Mountain;
Tipo F modificado e Rainulator. Este último, utilizado em grandes parcelas de solos
com 75m2 em média. O aprimoramento técnico apontado pelos autores tem levado a
uma maior confiabilidade das informações obtidas e, assim, novas possibilidades de
aplicações têm sido abertas.
Além destes autores, aparece uma vasta literatura sobre experimentos com chuva
simulada com diversos tipos de aparelhos, bem como modelagens diferenciadas na
compilação e formulações de resultados.
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O procedimento de instalação do experimento obedece a três passos padrão que
são: a escolha das parcelas a serem estudadas, a montagem e calibração do
equipamento e operação e tratamento dos dados. Estes procedimentos foram
testados em vários trabalhos, especialmente em Andrade (2004) e Matos (2005). A
escolha da parcela é de grande importância, pois, deve ser significativa em termos
do universo que pretende representar (características do terreno, sistema de
manejo, tipo de solo, etc), sendo também avaliada a umidade antecedente para
cálculos posteriores, assim o histórico de uso e manejo é importante. A montagem e
calibração do simulador corresponde a uma etapa de enorme importância técnica,
pois, é a partir dela que a confiabilidade dos dados e extrapolações são realizadas,
variações no alinhamento e nivelamento do aparelho, erros na calibração da pressão
ou rotação, desvios na aplicação dos bicos, falhas na aferição do reservatório que
abastece

o

simulador,

podem

representar

distorção

nos

dados

obtidos,

comprometendo sua qualidade e possibilidades de extrapolação. Os procedimentos
para aplicação do experimento, coleta de dados e o controle constante na obtenção
da informação, ao longo do tempo prescrito, são fatores muito importantes. O
controle da umidade antecedente e a determinação da Taxa de Infiltração Constante
(TIC), constituem fator de sucesso na aplicação do experimento.

6.4. Tratamentos e avaliação
Como já descrito sinteticamente, os procedimentos de obtenção dos dados em
campo compreendem três aspectos fundamentais: escolha da parcela, instalação e
calibração e coleta e análises de campo.
Os critérios para escolha da parcela devem ser seguros, pois, estas parcelas irão
representar as características do sistema como um todo, envolvendo o histórico da
área, a tipologia e as características do solo. Em campo, é determinada a
declividade e a umidade gravimétrica do solo antes da aplicação da chuva simulada.
A montagem obedece a um trabalho cuidadoso de fixação e nivelamento. Feito isso,
passa-se a calibração do equipamento. A regulagem da altura do obturador rotativo
que irá proporcionar uniformidade da precipitação na parcela, o Coeficiente de
Uniformidade de Christiansen (CUC). Avaliar a abertura do fragmentador e pressão
manométrica que deverá determinar a energia cinética das gotas de chuva. Instala236

se uma bandeja impermeável sobre a parcela a ser avaliada e liga-se o aparelho por
5 minutos, recolhe-se e mede-se o total precipitado.
I = Vol * 60

(1)

0,70 tc
Onde:
I = intensidade precipitada (mm/h);
Vol = volume coletado na bandeja (L);
0,70 = área da bandeja (m2);
tc = tempo do teste de calibração (h);
60 = fator de transformação da intensidade em horas.
A CUC considerada aceitável por vários autores deve estar acima de 80% como
demonstrado na tabela n° 6.1 abaixo.
Tabela n° 6.1. Intensidades de precipitação e CUC obtidos com o simulador de
chuvas.
Nº de
fendas no
obturador
2

4
6
8

Abertura da
fenda
(mm)
10
15
20
25
15
20
25
15
20
25
25

Bico Veejet 80.100
Pressão de 32,7 KPa
I (mm h-1)
CUC (%)
19,4
86
25,7
86
35,9
85
45,8
83
54,5
84
69,9
85
90,8
83
102,1
85
131,0
83
-

Bico Veejet 80.150
Pressão de 28,4 KPa
I (mm h-1)
CUC (%)
49,7
82
65,0
83
95,6
84
131,1
85
143,0
85
180,5
87
227,5
86
307,8
86

Fonte: Alves Sobrinho apud Andrade (2004).

A calibração é fundamental para diagnosticar possíveis falhas. Feita a calibração
passa-se para o teste per se.
Este procedimento é realizado em cada ponto e com algumas repetições.
O teste tem como característica a aplicação de taxas constantes de precipitação,
variando entre 102,90mm/h a 169,80mm/h (para os testes selecionados), sendo a
precipitação média de referência aproximada de 150 mm/h, com duração até atingir
as taxas constantes de infiltração e de escoamento.
Os dados foram coletados em cada ensaio realizado: taxa de aplicação de chuva
aferida no início e fim do ensaio, tempo de início de escoamento da água (te) e
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coletas sistemáticas de volumes escoados em intervalos de 1, 2, 3, 5 e 10 minutos
até atingir taxa constante. Após o início da taxa de infiltração constante esta foi
aferida a partir de três medidas iguais.

Coletados os dados, foram construídos

hidrogramas que representam as relações: precipitação x escoamento x taxas de
infiltração e infiltração acumulada, sendo as curvas de infiltração ajustadas aos
modelos de Smith, de Horton e Kostiakov, através do uso do programa de ajuste
DATAFIT 8.0. (CURVEFITTING, www.oakdaleengr.com)
Os dados dos ensaios de infiltração foram ajustados aos modelos de Horton, Smith
e Kostiakov, considerando-se o melhor ajuste, aquele que apresentou significativo
coeficiente de correlação (r2) ou valor de r2 mais elevado. Os três modelos
apresentados são amplamente conhecidos e utilizados em trabalhos desta natureza,
as proximidades entre os valores encontrados nos diferentes testes, confirmam a
precisão dos testes efetuados.
Para correlacionar os dados observados e estimados, uma vez determinados os
parâmetros de ajuste e de posse de dados experimentais sobre infiltração dos
ensaios de campo, aplicou-se as seguintes equações de Smith, de Horton e de
Kostiakov.
Modelo de Smith:
If = (p – ic) * (te / t) b + ic => válido para t ≥ te
Onde:

(2)

If = a taxa de infiltração no tempo tx (mm/h);
P = intensidade da chuva (mm/h);
tic = taxa de infiltração constante (mm/h);
te = tempo de inicio de escoamento (min);
b = parâmetro de ajuste da equação estimado pelo programa DATAFIT 8.0;
tx = tempo qualquer do início do escoamento até o fim da chuva (min)
Modelo de Horton
i = if + (io – if) (-bt)
Onde:

(3)

if = taxa de infiltração constante (mm.h-1);
io = taxa de infiltração inicial observada (mm.h-1);
t = tempo qualquer do início do escoamento até o fim da chuva (min);
b = parâmetro de ajuste da equação estimado pelo programa DATAFIT 8.0.
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e
Modelo de Kostiakov
Usada para estimar a capacidade de infiltração do solo (f).
f = f1.tn

(4)

onde:
f - capacidade de infiltração;
f1 - capacidade de infiltração no tempo t =1;
n - expoente da equação e
t - tempo de infiltração considerado.
A Eq. 1 foi obtida por derivação da equação de infiltração acumulada (Eq. 5) que foi
ajustada a partir dos dados obtidos.
F = F1.tm

(5)

Onde:
F - infiltração acumulada ;
F1 - infiltração acumulada no tempo t =1 e m= expoente da equação.
Determinou-se, também, a capacidade de infiltração básica (f ∞), pela Eq. 6.

( )

ƒ∞ = ƒ1.

tan α
- n. ƒ1

-n
-n-1

(6)

Onde:
f ∞ - capacidade de infiltração básica
tan α - -0,01, que corresponde a α = 179 e α = ângulo entre a curva e o eixo dos
tempos.

6.4.1. Caracterização das áreas trabalhadas.
Todos os testes de campo e laboratório foram rigorosamente acompanhados pelo
Professor Dr. Heraldo Peixoto da Silva. As áreas escolhidas para desenvolvimento
dos testes foram as seguintes: Fazenda Alvorada, Fazenda Faedo, Fazenda
Bananal, Fazenda Seis Irmãos, Assentamento Rio de Ondas e Novo Paraná.
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Quadro n° 6.3 Localização das áreas de testes
Local

Coordenadas de referência

Fazenda Alvorada

11°58’30” e 46°01’25”

Fazenda Faedo

11°48’22” e 45°39’56”

Fazenda Bananal

12°24’48” e 45°31’02”

Seis Irmãos

12°00’33” e 45°48’08”

Novo Paraná

12°21’52”e 45°55’11”

Assentamento Rio de Ondas

12°22’08” e 45°45’38”

A escolha destes locais se deu por vários fatores: 1) representatividade espacial
(declividade, solos,); 2) Características dos diferentes ambientes (Cerrado Nativo,
Plantio Direto e Plantio Convencional); 3) Acessibilidade e conhecimento prévio do
histórico de manejo das áreas.
Os testes realizados compreendem a seguinte metodologia:
Após a escolha das áreas procedeu-se a instalação e calibração do equipamento,
em seguida, a aplicação da chuva simulada e aquisição dos dados de controle em
campo, logo depois estes dados foram trabalhados obtendo-se um conjunto de
informações significativas para cada parcela. Os dados foram agrupados obtendo-se
as informações conforme quadro n° 6.4. abaixo.
Quadro n° 6.4 Tipologia das informações obtidas em cada teste
Dens
Fazenda Trat Rep Prof (Kg dm3)
0,00
T*
R
P
nome

Macrop

Microp

Ko

VTP

(%)

(%)

(mm/dia)

(%)

00,00

00,00

000,00 00,00

ITC

TIC

(min) (mm/h)

00

C

00,00 0,00

O tratamento (Trat) corresponde ao tipo de uso da área, sendo:
T1= Braquiária com palha; T2= Plantio Direto; T3= Convencional; T4= Nativo
(Cerrado Nativo). Em cada área foram realizadas repetições (Rep) designadas por
R1 até R4 conforme o caso. Estas em diferentes profundidades (Prof) 0 a 10cm
(P1), 10 a 20cm (P2) e 20 a 30cm (P3). Para cada um dos diferentes tratamentos,
suas repetições e diferentes profundidades foram obtidos os seguintes dados
(campo

e

laboratório):

Densidade

(Dens);

Macroporosidade

(Macrop);

Microporosidade (Microp); Condutividade hidráulica (Ko); Volume total de poros
(VTP); Início da taxa de infiltração constante (ITC); Taxa de infiltração constante
(TIC) e Coeficiente de enxurrada (C).
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A planilha final com todos os dados contém 130 linhas e 11 colunas, totalizando
1.430 clusters de informações sobre os diversos sistemas de manejo (resumo da
tabela em anexo I).
De posse destas informações, procederam-se os tratamentos estatísticos e
organização da informação.
Para cada teste e repetição, em cada uma das áreas selecionadas, foi elaborado um
arquivo contendo um conjunto de informações relevantes que, posteriormente, foram
analisadas. Para não tornar exaustivo o detalhamento dos dados, será mostrado
apenas um dos 60 conjuntos de dados tratados (Exemplo de tratamento de dados:
Cerrado R1-Vila 4) como segue o exemplo abaixo em um teste em área de cerrado
na localidade do Assentamento Rio de Ondas, onde são observados a condutividade
hidráulica do solo saturado, o volume de água e sedimentos, macroporosidade,
microporosidade, volume total de poros, densidade, umidade gravimétrica, 10
Parâmetros da chuva simulada avaliados com o programa EnerChuva (tabela 5.6) e
os modelos de infiltração:
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Exemplo de tratamento dos dados: Cerrado R1 – Vila 4
Quadro n° 6.5 Classe de condutividade hidráulica para solos saturados
CLASSE
Ko
(mm/dia)
Muito Lenta
Lenta
Moderadamente Lenta
Moderada
Moderadamente Rápida
Rápida
Muito Rápida

< 30
30 – 120
120 – 480
480 – 1.500
1.500 – 3.000
3.000 – 6.000
> 6.000

Fonte: ABEAS

Tabela n° 6.2. Condutividade hidráulica do solo saturado
Ko 20ºC
Ko
Profundidade Ko
Classe
(cm/h)
(mm/dia)
(cm)
(cm/h)
Cerrado R1 – Vila 4
0-10
10-20
20-30

13,42
14,82
13,35

16,10
17,79
16,02

3865,26
4268,77
3844,06

Rápida
Rápida
Rápida

Gráfico n° 6.1. Condutividade hidráulica Assentamento Vila 4/ Cerrado R1
Condutividade Hidráulica
4400

Ko (mm/dia)

4300
4200
4100

Ko
(mm/dia)

4000
3900
3800
3700
3600
0-10

Rápida

10-20

Rápida

20-30

Rápida

Profundidade (cm)

Tabela n° 6.3. Volume de água coletada e seu respectivo peso de sedimento
Volume de água coletado Peso de sedimento
Tempo de
(ml)
(gr/0,7m2)
coleta
(min)

Cerrado R1 – Vila 4
01
02
03 (1)
03 (2)

60
210
400
410

0,02
0,04
0,06
0,08
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Gráfico n° 6.2. Precipitação coletada no teste Assentamento Vila 4/ Cerrado R1.
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0,00
01 min

02 min.

03 min. R1 03 min. R2
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Tabela n° 6.4. Macro, Microporosidade, Volume de Poros Totais e Dens. do Solo
VTP
Densidade
Profundidade Macroporosidade Microporosidade
(%)
(%)
(%)
(Kg dm3)
(cm)

Cerrado R1 – Vila 4
00-10
10-20
20-30

23,42
22,62
20,13

17,14
15,78
16,33

40,56
38,40
36,46

1,50
1,47
1,53

Gráfico n° 6.3. Porosidade do solo Assentamento Vila 4/ Cerrado R1.
Porosidade do Solo
45

Porosidade (%)

40
35
30

0-10

25

10-20

20

20-30

15
10
5
0
Macroporosidade %

Microporosidade %

VPT %

Gráfico n° 6.4. Densidade do solo Assentamento Vila 4/ Cerrado R1.
Densidade do Solo

3

Densidade (kg / dm )

1,80
1,50
1,20
0,90

Densidade

0,60
0,30
0,00
0-10

10-20

20-30

Profundidade (cm)
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Profundidade
(cm)

Tabela n° 6.5. Umidade Gravimétrica do Solo.
Peso do solo
Peso do solo
Umidade
úmido
seco
Gravimétrica
(gr)
(gr)
(%)

Cerrado R1 – Vila 4
0-20
20-40
40-60

100
100
100

93,39
95,13
94,10

7,08
5,12
6,27

Tabela n° 6.6. Variáveis dos ensaios realizados com o simulador de chuvas.

Parte 1

Cerrado R1 – Vila 4

Parte 2

1,71

UA
UA
UA
0-20 cm 20-40 cm 40-60 cm
(%)
(%)
(%)
Plano
7,08
5,12
6,27

ITC
(min)
53

TD
Q
TIC (mm/h)
C
(mm/h)
(min)
12,00
122,7
61
0,089

Cobertura vegetal Decliv. (%)

P (mm/h)
134,70

TE
(min)
6

Relevo

ABREVIAÇÕES
UA - Umidade antecedente;
P – Precipitação
TP - Tempo de início de empoçamento
TE - Tempo de início de escoamento
ITC - Inicio de taxa constante
Q - Taxa constante de escoamento

TIC - Taxa de infiltração constante
IA - Infiltração acumulada
C - Coeficiente de enxurrada
r2 - Coeficiente de correlação
b - Parâmetro de ajuste
TD – Tempo de duração do ensaio

Tabela n° 6.7 Parâmetros da chuva simulada avaliadas com EnerChuva.

Parte 1

Cobertura vegetal
Cerrado R1 – Vila 4

Parte 2

TQG
(s)
0,23

VIG
(m/s)
7,90

ABREVIAÇÕES
IP = intensidade de precipitação
DMG = diâmetro médio da gota
PS = pressão de serviço
AB = altura do bico
TQG = tempo de queda da gota

DMG
(mm)
2,1

IP
(mm/h)
134,70

VF
(m/s)
7,23

ECS
(J/m2)
703,61

PS
(psi)
5

ECN
(J/m2)
761,28

AB
(m)
2,02

ECS/N
(%)
92,42

VIG = velocidade inicial da gota
VF = velocidade final
ECS = energia cinética simulada
ECN=energia cinética chuva natural
ECS / N = energia cinética chuva simulada / natural
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Gráfico n° 6.5. Ajuste modelos de infiltração / Assentamento Vila 4/ Cerrado R1
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Gráfico n° 6.6. Infiltração Acumulada – Ajuste Kostiakov / Ass. Vila 4/ Cerrado R1

Foto n° 6.1 Área experimental Assentamento Vila 4/ Cerrado R1
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Como estratégia de uma boa organização, estas informações estão contidas em um
banco de dados que posteriormente será transformado em um sistema de
informação geográfica.

6.4.2 Análise das informações mais acentuadas dos testes.
Devido à grande quantidade de informações obtidas e por apresentar baixa
discrepância, conforme análise descrita a seguir, optou-se pela escolha de testes
mais significativos para cada um dos sistemas validados para avaliação (PD, SC e
Cerrado).
Foram, então, selecionadas áreas representativas dos três sistemas de uso e em
cada uma delas as repetições.
Uma no sistema convencional, por apresentar maior homogeneidade, duas no
sistema de plantio direto e duas em cerrado nativo. Os parâmetros avaliados foram:
Umidade antecedente (UA); Taxa de infiltração constante (TIC); Início de taxa
constante (ITC); Precipitação (P); Infiltração acumulada (IA); Parâmetro de ajuste (b);
Tempo de início de empoçamento (TP); Coeficiente de enxurrada (C); Taxa
constante de escoamento (Q); Tempo de início de escoamento (TE); Coeficiente de
correlação (r2) e Tempo de duração do ensaio (TD).
Estas informações foram organizadas na tabela n 6.8 (A e B), a seguir, contendo na
primeira o detalhamento das informações e a segunda apresentando uma síntese
dos parâmetros significativos, evidenciando as principais diferenças entre os
sistemas de uso na área. Destaque especial ao coeficiente de enxurrada (C) que no
PD é o dobro do Cerrado e três vezes menor que no SC. Já a taxa de infiltração
constante (TIC) entre o Cerrado e o PD é muito semelhante e afasta-se
consideravelmente do SC, o que implica em uma inversão dos valores da taxa
constante de escoamento (Q).
Estas informações possibilitam uma aproximação espacial e temporal de um
conjunto de aspectos que se pode enquadrar como impactos e serviços ambientais
que será detalhado mais adiante.
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Tabela n° 6.8. (A e B) Dados relativos aos gráficos mais acentuados e síntese de parâmetros mais significativos.
Uso do solo

T
a
b
e
l
a
A

T
a
b
e
l
a

SC R1 (Faedo)
R2
R3
R1 (Faedo)
R2
R3
PD 2 R1
R2
R3
Cerrado 1 R1
R2
R3
Cerrado 2 R1
R2
R3

PD 1

Sistema
CONVENCIONAL
P. DIRETO 1
P. DIRETO 2
CERRADO 1

Decliv.
(%)
2,14
1,42
2,28

Relevo
Regional
Plano
Plano
Plano

UA 0-20 cm
(%)
8,54
12,18
13,37

3,57
3,57
3,57
2,57
3,00
5
1,71
2
2,28
2,18
2,43
2,43

S.Ondulado
S.Ondulado
S.Ondulado
Plano
Plano
S. Ondulado
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

8,44
8,38
8,38
4,17
4,05
1,99
7,08
9,06
9,06
7,07
7,92
7,92

Decliv.
Relevo
(média %) Regional
1,95
Plano
3,57
S. ondulado
3,52
Plano
1,99

Plano

B CERRADO 2
2,35
Plano
Abreviações utilizadas:
UA - Umidade antecedente;
P – Precipitação
TP - Tempo de início de empoçamento
TE - Tempo de início de escoamento

UA 20-40 cm UA 40-60 cm
(%)
(%)
11,96
12,96
11,30
13,02
12,38
12,88
9,09
9,58
9,58
6,73
6,99
3,02
5,12
4,40
4,40
9,55
8,66
8,66

8,12
8,57
8,57
8,28
8,11
6,27
5,71
5,71
10,52
9,97
9,97

Q
P
TE ITC
(mm/h) (min) (min) (mm/h)
86
103,70 7
57,43
64
102,90 8
62,14
66
107,15 7
64,71
130,60
152,70
169,80
104,60
107,10
104,00
134,70
135,40
137,10
110,50
108,40
110,90

7
8
7
5
7
75
6
4
4
9
7
9

46
58
42
34
38
107
53
51
51
39
31
36

17,43
36,43
21,43
26,57
15,14
12,00
12,29
12,86
7,43
6,29
6,57

TIC
TD
C
(mm/h) (min)
94 0,554
46,27
67 0,604
40,16
69 0,604
42,43
113,17
116,27
148,37
78,03
91,96
93,60
122,7
123,11
124,24
103,07
102,11
104,33

54
61
50
40
48
116
61
59
59
47
39
44

0,133
0,238
0,126
0,254
0,141
0,10
0,089
0,091
0,093
0,067
0,058
0,059

104,58
151,03
105,85

TE
(min)
7,33
7,33
29

ITC
(min)
72
48,67
59,67

Q
(mm/h)
61,43
25,09
20,85

TIC
(mm/h)
42,95
125,94
84,99

TD
(min)
59,24
55
68

C
media
0,59
0,17
0,16

6,31

135,73

4,67

51,67

12,38

123,35

59,67

0,09

8,92

109,93

8,33

35,33

6,76

103,17

43,33

0,06

UA
Média (%)
12,01
8,74
5,72

P (mm/h)

TIC - Taxa de infiltração constante
IA - Infiltração acumulada
C - Coeficiente de enxurrada
r2 - Coeficiente de correlação

ITC - Inicio de taxa constante
b - Parâmetro de ajuste
Q - Taxa constante de escoamento
TD – Tempo de duração do ensaio
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Os gráficos, a seguir, (n° 7 a 21) apresentam os resultados da aplicação dos três
modelos para avaliação da taxa de infiltração e mais aquela observada em campo.
Sendo um teste com três repetições em sistema convencional com arado na
Fazenda Faedo, dois testes em sistema de plantio direto, um na fazenda Faedo,
Milho com palha (3 repetições), um na Fazenda Seis Irmãos (Plantio Direto em Área
Aberta com 3 repetições) e dois em cerrado, sendo 1 na Vila 4 do assentamento Rio
de Ondas e um em cerrado na fazenda Seis Irmãos, todos com três repetições.

Sistema convencional

Taxas de Infiltração (mm/h)

Gráfico n° 6.7. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Faedo / Sistema convencional com solo arado
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Gráfico n° 6.8. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Faedo / Sistema convencional com solo arado
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Gráfico n° 6.9. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Faedo / Sistema convencional com solo
arado
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Gráfico n° 6.10. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Faedo / Milho com plantio direto com palha
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Gráfico n° 6.11. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Faedo / Milho com plantio direto com palha
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Gráfico n° 6.12. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Faedo / Milho com plantio direto com palha
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Gráfico n° 6.13. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Seis Irmãos / Plantio Direto 2 Área Aberta –
R1
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Gráfico n° 6.14. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Seis Irmãos / Plantio Direto 2 Área Aberta –
R2
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Gráfico n° 6.15. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Seis Irmãos / Plantio Direto 2 Área Aberta –
R2
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Gráfico n° 6.16 Ajuste modelos de infiltração / Assentamento Vila 4/ Cerrado R1
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Gráfico 6.17. Ajuste modelos de infiltração / Assentamento Vila 4/ Cerrado R2
138

Dados observados

136
134

Horton R2 = 0,94 %

132

Smith

130
128

R2 = 0,92 %

Kostiakov R2 = 0,88 %

126
124
122
0

20

40

60

80

Tem po (m in)

251

Taxa de Infiltração (mm/h)

Gráfico n° 6.18. Ajuste modelos de infiltração / Assentamento Vila 4/ Cerrado R3
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Gráfico n° 6.19. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Seis Irmãos / Cerrado Virgem – R1
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Gráfico n° 6.20. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Seis Irmãos / Cerrado Virgem – R2
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Gráfico n° 6.21. Ajuste modelos de infiltração / Fazenda Seis Irmãos / Cerrado Virgem – R3
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Além da avaliação dentro dos três modelos matemáticos (Horton, Smith e
Kostiakov), a fim de considerar o coeficiente de correlação, os dados receberam
outros tratamentos. Como a quantidade de dados é grande, outro aspecto de
fundamental importância foi a análise estatística com testes de aleatorização que
contou com o apoio técnico do Instituto de Matemática da UFBA (parceiro neste
projeto), pelas professoras Denise Nunes Viola e Verônica Maria Cadena Lima as
quais, colaboraram na elaboração dos critérios que seguem:
A fim de verificar se existem diferenças entre os três tipos de uso de solo:
convencional, plantio direto e cerrado, foram consideradas três variáveis de
interesse: início da taxa constante de infiltração, taxa de infiltração constante e
coeficiente de enxurrada que são variáveis utilizadas para medir a dinâmica de
fluxos da água no solo.
Os dados coletados foram utilizados para a construção de curvas características de
comportamentos das variáveis: início da taxa constante de infiltração dado em
minutos (ITC), taxa de infiltração constante dada em mm/h (TIC) e coeficiente de
enxurrada (C), de acordo com o tipo de uso de solo considerado. O início da taxa
constante define o tempo inicial de estabilização da curva de taxa de infiltração da
água no solo em um valor constante. A taxa de infiltração constante define o valor da
taxa de infiltração estabilizada expresso pelo comportamento da curva de infiltração
da água no solo. O coeficiente de enxurrada quantifica o percentual da chuva
aplicada correspondente ao volume do escoamento máximo gerado no momento em
que a curva de infiltração estabiliza.

6.4.3. Testes matemáticos aplicados:
O teste de aleatorização é uma técnica estatística baseada em métodos
computacionais intensivos. Este teste foi desenvolvido recentemente e, através de
sua utilização, é possível verificar se certo padrão nos dados pode ou não ter
aparecido por acaso. Indicado em diversas situações, apresenta algumas vantagens
em relação aos testes estatísticos clássicos, dentre elas, ressaltam-se a facilidade
nos cálculos, serem baseados em estatísticas não padronizadas e não necessitarem
de informações prévias a respeito da população da qual a amostra foi retirada,
podendo ainda ser aplicado em amostras não aleatórias, isto é, quando o
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pesquisador inclui na amostra itens que lhe são mais convenientes. Porém, são mais
facilmente justificados quando as amostras analisadas são aleatórias ou o próprio
delineamento experimental sugere um teste de aleatorização. (MANLY, 2006,
VIOLA, 2007).
O teste de aleatorização é baseado no fato de que, se a hipótese de nulidade é
verdadeira, todas as possíveis ordens para os dados têm a mesma chance de
ocorrer. Para sua realização, considera-se um conjunto de observações e calcula-se
o valor eo de uma estatística E. A seguir, faz-se um grande número de
aleatorizações, dadas por reordenações aleatórias dos dados, obtendo-se valores ea
que irão gerar uma aproximação por simulação da distribuição amostral de E. Assim,
como em testes estatísticos clássicos, a decisão é guiada por um p-valor, ou seja,
pela proporção dos valores ea que são maiores do que ou iguais a eo. Por exemplo,
se p<0,05, conclui-se que existe evidência de que a hipótese de nulidade não seja
verdadeira ao nível de 5% de significância (MANLY, 2006, VIOLA, 2007). As
variáveis testadas neste experimento foram: ITC, TIC e C. O teste de aleatozação foi
utilizado para verificar se existe diferença significativa entre os três tipos de uso do
solo: Plantio Convencional, Plantio Direto e Cerrado Nativo.

Ha : Ti ≠ T j
As hipóteses testadas foram: Ho : T1 =T 2= T3 versus
, para pelo menos um
par (i, j), para i ≠ j, em que i, j = 1, 2, 3 e 1, 2 e 3 correspondem aos tratamentos
convencional, plantio direto e cerrado, respectivamente. A estatística E utilizada para
testar a hipótese de igualdade dos tratamentos foi a do teste de Kruskal-Wallis
multivariado. Este teste é indicado para comparar três ou mais tratamentos na
ausência de normalidade dos dados e quando se coletam diferentes respostas de
cada objeto/indivíduo.
A estatística deste teste é dada por:
2
1 ⎛ k Ri2 N ( N + 1) ⎞
⎟,
eo = 2 ⎜⎜ ∑
−
⎟
S ⎝ i =1 ni
4
⎠
k

em que: N = ∑ ni é o número total de observações; k é o número de tratamentos;
i =1

ni é o número de observações para o i-ésimo tratamento; Ri = ∑ R(X ij ) , i=1, 2, ..., k;
ni

j =1
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R (X ij ) representa o rank atribuído à observação X ij ; Ri é a soma dos ranks e
S2 =

(N + 1)2 ⎞⎟ .
2
1 ⎛
⎜ ∑ R (X ij ) − N
4 ⎟⎠
N − 1 ⎜⎝ i , j

Quando a hipótese nula é rejeitada, existe diferença entre os tratamentos, neste
caso, é indicado o uso de testes de comparações múltiplas para verificar quais
populações são diferentes. Pode-se dizer que as populações i e j parecem ser
diferentes quando a seguinte desigualdade é satisfeita:
Ri R j
⎛ N − 1 − eo ⎞
−
> t1−α / 2 ⎜ S 2
⎟
ni n j
N −k ⎠
⎝

⎛1 1⎞
⎜ + ⎟
⎜n n ⎟
j ⎠
⎝ i

em que: t1−α / 2 é o quantil observado com N-k graus de liberdade de Conover (1980).
Como resultados, para testar a hipótese de diferença entre os tipos de plantio
convencional, plantio direto e cerrado nativo, com relação às respostas início da taxa
constante, taxa de infiltração constante e coeficiente de enxurrada, foi realizado o
teste de aleatorização.
A hipótese testada para o início da taxa constante (ITC) foi Ho : T1 =T 2= T3 versus

Ha : Ti ≠ T j , para pelo menos um par (i, j), para i≠j, em que i, j = 1, 2, 3 e 1, 2 e 3
correspondem

aos

tratamentos

convencional,

plantio

direto

e

cerrado,

respectivamente. O p-valor para esse teste foi 0,0181, indicando que existe
evidência de diferença entre os tratamentos ao nível de 5% de significância. Como a
hipótese nula foi rejeitada, foi feito o teste de comparações múltiplas. O resultado
deste teste indicou que o sistema de plantio convencional difere do plantio direto e
cerrado nativo, mas, o plantio direto e o cerrado nativo não diferem entre si.
Para a taxa de infiltração constante (TIC), a hipótese testada foi Ho : T1 =T 2= T3
versus Ha : Ti ≠ T j , para pelo menos um par (i, j), para i≠j, em que i, j = 1, 2, 3 e 1, 2
e 3 correspondem aos tratamentos convencional, plantio direto e cerrado nativo,
respectivamente. O p-valor para esse teste foi 0,0149, indicando que existe
evidência de diferença entre os tratamentos ao nível de 5% de significância. Como a
hipótese nula foi rejeitada, foi feito o teste de comparações múltiplas. O resultado
deste teste indicou que o sistema de plantio direto não difere do cerrado, mas, o
plantio convencional difere dos demais tipos de plantio.
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A hipótese testada para o coeficiente de enxurrada (C) é Ho : T1 =T 2= T3 versus

Ha : Ti ≠ T j

, para pelo menos um par (i, j), para i≠j, em que i, j = 1, 2, 3 e 1, 2 e 3

correspondem

aos

tratamentos

convencional,

plantio

direto

e

cerrado,

respectivamente. O p-valor para esse teste foi 0,0000 indicando que existe forte
evidência de diferença entre os tratamentos ao nível de 5% de significância. Como a
hipótese nula foi rejeitada, foi feito o teste de comparações múltiplas. O resultado
deste teste indicou que existe diferença entre todos os tratamentos, logo, todos os
sistemas de plantio diferem entre si.
Assim, foram resumidos os resultados dos testes no quadro n° 6.6.
Quadro n° 6.6 : Resumo dos resultados do teste de aleatorização.
Tratamento p-valor Resultado
T1 e T2
T1 e T3
T2 e T3
ITC
0,0181 Rejeita Ho
Difere
Difere
Não Difere
TIC
0,0149 Rejeita Ho
Difere
Difere
Não Difere
C
0,0000 Rejeita Ho
Difere
Difere
Difere
Fonte: Tomasoni, 2008.

O resultado da análise descritiva dos diferentes tratamentos são apresentados na
tabela n° 6.9 .
Tabela n° 6.9. Estatísticas descritivas para variáveis ITC, TIC e C.
Variável Trat. n Média
Mediana Desvio padrão Coef. de var. (%)
T1
3 72,00
66,00
12,17
16,90
ITC
T2
6 46,17
44,00
10,36
22,44
T3
6 43,50
45,00
9,33
21,45
T1
3 42,95
42,43
3,09
7,19
TIC
T2
6 106,90
103,39
24,82
23,22
T3
6 113,26
113,52
11,09
9,79
T1
3
0,59
0,59
0,03
4,92
C
T2
6
0,17
0,14
0,06
38,82
T3
6
0,08
0,08
0,02
21,79
Fonte: Tomasoni, 2008.

Analisando os resultados do quadro n° 6.6, nota-se que o tratamento 1 possui
apenas 3 observações enquanto que os outros tratamentos possuem 6 observações
cada.
Pode-se observar que, em geral, não existe muita diferença entre a média e a
mediana das variáveis em relação aos seus respectivos tratamentos. Considerando
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a variável ITC, observa-se que a média do primeiro tratamento é superior às médias
dos tratamentos 2 e 3. Já para a variável TIC, o tratamento 1 apresenta uma média
bastante inferior às médias dos demais tratamentos.
Finalmente, a variável C apresenta médias distintas entre os tratamentos, sendo que
o tratamento 1 apresenta a maior média. A variável C em relação ao tratamento 2
apresentou a maior variabilidade em relação à média, com coeficiente de variação
de 38; 82%, enquanto que o menor coeficiente de variação foi observado para a
variável C no tratamento 1, sendo este valor 4; 98%.
A seguir, o teste de aleatorização é utilizado para verificar se existe diferença entre
os três tipos de plantio: convencional, plantio direto e cerrado.
As hipóteses testadas foram: Ho: não existe diferença entre os tipos de plantio
versus Ha: pelo menos um tipo de plantio difere dos demais.
O teste de Kruskal-Wallis multivariado apresentou o valor

eo

= LN = 33,0666.

Considerando 10.000 permutações, o p-valor=0,0001. Logo, rejeita-se Ho, existindo
evidências de diferença significativa entre os tipos de uso de solo. Assim, o teste de
aleatorização foi a ferramenta estatística utilizada para a comparação dos três tipos
de uso de solo e os resultados obtidos mostraram que, ao nível de 5% de
significância, existe diferença entre os tipos de sistemas estudados.
Das características mais importantes avaliadas que estão o Início da Taxa
Constante (ITC) que define o momento ou tempo de início da estabilização da curva
de taxa de infiltração da água no solo em um valor constante, a Taxa de Infiltração
Constante (TIC) que define o valor da taxa de infiltração estabilizada expresso pelo
comportamento da curva de infiltração da água no solo e o Coeficiente de
escoamento ou enxurrada (C) que quantifica que percentual da chuva aplicada
corresponde ao volume do escoamento máximo gerado no momento em que a curva
de infiltração um valor constante estabilizado. Os gráficos a seguir (6.22 a 6.24)
mostram a correlação dos indicadores nos três sistemas de uso, evidenciando as
significativas diferenças indicadas nos testes anteriores.
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Gráficos n° 6.22. TIC nos diferentes sistemas SC, PD e Cerrado.
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Fonte: Tomasoni, 2008.

A grande diferença entre a TIC no SC e no PD e Cerrado mostra a capacidade que
existe nos dois últimos sistemas em assimilar mais água, diminuindo o potencial
morfogenético da chuva. Esta grande discrepância deve-se a alterações
significativas a fatores como a porosidade e densidade do solo.
Gráfico n° 6.23. ITC nos diferentes sistemas SC, PD e Cerrado.
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Oposto a TIC, a ITC define o tempo necessário para que cada sistema demore a
estabilizar em uma taxa constante. Mostrando ai outra importante característica
diferenciadora nos diferentes sistemas.
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Gráfico n° 6.24 . C nos diferentes sistemas SC, PD e Cerrado.
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O coeficiente de enxurrada é uma variável que define o percentual da chuva
aplicada que corresponde ao volume do escoamento máximo gerado no momento
em que a curva de infiltração tem um valor constante estabilizado. Assim, quanto
mais próximo a 0 (zero), menor é a capacidade de se produzir condições de inicio do
escoamento, portanto, também de processos erosivos e perdas de elementos
essências do solo.
Gráfico n°6.25. Comparação da TIC com a ITC nos três sistemas e nas repetições.
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No Gráfico n°6.26 são apresentados em termos percentuais, o valor da capacidade
de infiltração nos três sistemas, evidenciando o papel dos diferentes usos enquanto
provedores de serviços ambientais, especialmente a recarga do aqüífero regional,
no caso o Urucuia.
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Gráfico n°6.26. Potencial percentual da Capacidade de Infiltração nos três sistemas
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Fonte: Tomasoni, 2008.

Em conclusão, pode-se dizer que, sob análise dos fatores aqui avaliados, os
sistemas apresentam significativas diferenças. O sistema do PD é o que mais se
aproxima da condição natural, sendo menos impactante no ciclo hidrológico e, pela
natureza das informações, nos permite dizer também que reduz significativamente o
potencial morfogenético, normalmente alto em sistema de uso convencional.
Não se trata apenas de diferenciar os usos existentes, mas, essencialmente, aferir a
partir deles potenciais impactos advindos de sua implantação no território.

6.5. Sistemas de uso do solo e serviços ambientais
Como se pode perceber através das informações anteriormente descritas, vários são
os fatores que interferem no processo de infiltração e escoamento das águas
pluviais ou de maneira mais ampla, no ciclo hidrológico nesta escala de análise. Os
fatores principais estão ligados a aspectos naturais, como ao conjunto de
características dos solos e de sua cobertura, das chuvas e fatores antrópicos,
especialmente ao manejo empregado.
O uso destinado ao solo e o seu manejo é, sem duvida, o principal fator que interfere
neste processo. Os diferentes usos tratados no capítulo 4, extrapolados para a
dimensão dos cerrados baianos e dos cerrados no país, nos dão a conta desta
importância.
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O Oeste baiano tem hoje cerca de 1.522.007 ha (AIBA,2007)

em cultivos

temporários e uma pequena parcela com cultivos permanentes.
Ao considerar-se a distribuição espacial da pluviosidade dividida em quatro
intervalos, a saber: 900 a 1100, 1100 a 1300, 1300 a 1500 e 1500 a 1700mm
anuais, representada na figura n. abaixo

Figura n°6.2. Distribuição espacial da precipitação na BHRO
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Ao serem considerados neste caso: a declividade, o tipo de solo e o uso do solo
como os principais fatores intervenientes no ciclo hidrológico da BHRO, pode se
inferir uma serie de informações.
No caso das declividades médias, aproximadamente 80% da área possui
declividade inferior a 2%, conforme gráfico n° 6.27, sendo, portanto, compatível com
os testes realizados.
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Gráfico n°6.27. Comparação da área total com declives inferiores a 2% e distribuição
por classes de declividade.
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No gráfico abaixo (6.28) estão representadas as áreas correspondentes a cada
classe de solo em cada faixa pluviométrica da BHRO.
Gráfico n° 6.28. Distribuição dos tipos de solos nas diferentes faixas pluviométricas.
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Considerando que a faixa de expansão da agricultura está concentrada nas áreas 1
e 2, respectivamente, 1500 a 1700 e 1300 a 1500mm anuais (dados de 2006),
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conforme mostra o gráfico n° 6.29, sendo o primeiro elaborado em escala
logarítmica em km2 e a direita em escala normal também em km2. Abaixo os dados
em km2 das respectivas classes de uso identificadas em imagem de 2006, todos
considerando as diferentes classes de precipitação.
Gráfico n° 6.29. Usos do solo nas diferentes classes pluviométricas
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Na figura n° 6.3, estão representados aspectos fisionômicos e esquemáticos dos
três sistemas de uso. Esta síntese visa mostrar os contrastes qualitativos e
quantitativos inerentes a cada um deles e um resumo dos aspectos avaliados nos
diferentes sistemas de uso.
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Figura n° 6.3 . Conjunto esquemático dos três sistemas analisados.

Cerrado

Plantio Direto

134

2
Horton R = 0,90

132

Smith

130

R2 = 0,91

Kostiakov R2 = 0,91

128
126

I=122,70+8,57(-0,043t)

124

I= 12,00 * (6/T)1,171 + 122,70
I= 56,47t-0,983 +122,70

122
0

20

40

60

AJUSTE AOS MODELOS MATEMÁTICOS

135

Horton R2 = 0,84

130

Smith R2 = 0,93

125

Kostiakov R2 = 0,84

120
115

I=113,17+11,43(-0,042t)
I= 17,43 *( 7/T)1,373 + 113,17

110
0

80

AJUSTE AOS MODELOS MATEMÁTICOS

Dados observados

20

40

60

110
100
90
80
70
60
50
40
0

I= 32,58t -0,652 +113,17

I=57,43*(7/T)0,755+46,27

20 40 60 80 100

120

100

100

100

Escoamento

80

Precipitação

60

Infiltração Kostiakov

Escoamento

80

Precipitação

60

Infiltração Kostiakov

40

40
20

I= 56,47t -0,983 +122,70

I= 32,58t-0,652 +113,17

20
0

0
60

80

TEMPO (min)

T A X A S ( m m /h )

140

T A X A S ( m m /h )

120

120

I=243,46t-0,748+46,27

HIDROGRAMA COMPLETO

140

T A X A S ( m m /h )

I=46,27+48,85(-0,025t)

Tempo(min)

160

40

Kostiakov R2=0,89

HIDROGRAMA COMPLETO

HIDROGRAMA COMPLETO

20

Horton R2=0,95
Smith R2=0,89

Tempo (min)

Tempo (min)

0

Dadosobservados

Taxas de Infiltração
(mm/h)

T a x a d e In f il t r a ç ã o ( m m /h )

Dados observados

T a x a s d e In f ilt r a ç ã o ( m m /h )

AJUSTE AOS MODELOS MATEMÁTICOS

Faedo/convencional com solo arado

Faedo/ PD, milho com palha

Assentamento Vila 4/ Cerrado.

136

Sistema Convencional

80

Escoamento

60

Precipitação

40

Infiltração Kostiakov

20

I= 243,46t-0,748 +46,27

0
0

20

40

TEMPO (min)

60

0

20

40

60

80

100

TEMPO (min)

Fonte: Tomasoni, 2008.

264

6.6 Resultados e discussões
A compreensão da existência de variabilidade nos diversos aspectos e fatores que
intervêm no ciclo hidrológico, alterando condições de infiltração, escoamento,
evapotranspiração, etc, buscou-se realizar uma aproximação no que tange à
problemática dos recursos hídricos, com especial atenção para os serviços
ambientais advindos de diferentes práticas de manejo e uso do solo.
Hoje, dos mais de 1,5 milhões de hectares (AIBA-2007) que são utilizados para
agricultura no oeste baiano, destes, aproximadamente, 11% estão sob irrigação, e o
restante com culturas em sequeiro. Considerando os dados relativos ao
comportamento dos sistemas de manejo, a área utilizada e uma média pluviométrica
de 1.200mm anuais, ter-se-ia uma vazão infiltrante de 208,3 mm3/s/ano sob sistema
convencional, 421,6m3/s/ano em sistema de plantio direto e de 467,3m3/s/ano se a
área

estivesse

sob

cobertura

natural.

Na

BHRO,

em

2006,

tínha-se

aproximadamente 142.667ha em cultivos anuais, representando cerca de 9,5% do
total do Oeste baiano, considerando uma vazão infiltrante da ordem dos
22,3m3/s/ano em sistema convencional contra 45,1m3/s/ano em plantio direto.
A cobertura natural reduz-se à ordem dos 1,85%, ao ano, o que levaria os atuais
3.094,37km2 a 2.579,16 km2, em 2015 sendo responsável por uma redução na
ordem dos 18m3/s/ano na recarga do aqüífero Urucuia. Somados os usos em
culturas anuais, culturas irrigadas e pastagens, tem-se algo em torno dos
1.835,87km2 atuais com projeção para 2.141,54km2, em 2015, que em uso em
sistema convencional, impactam mais ainda a recarga do aqüífero. O gráfico 6.30
ilustra uma comparação tomando como base as áreas em uso agrícola no Oeste
Baiano e na BHRO.
Gráfico n° 6.30. Oferta hídrica da área ocupada em dois sistemas e % da área.
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A ação continuada, tanto do processo de desmatamento, quanto de ocupação para
fins agrícolas, tem reduzido a capacidade de recarga do aqüífero, bem como
ampliado a remoção de material superficial em larga escala, o que é facilmente
identificável em diversos locais da área estudada. As evidências na diferenciação
dos sistemas de uso do solo, largamente utilizados na região, já são conhecidas, e
empiricamente observáveis. O deflúvio anual tem experimentado alterações cíclicas
substanciais, o que sugere indícios de alterações em alguma parte do sistema
hidrológico. As respostas imediatas às transformações implantadas no sistema já
são conhecidas, resta identificar e conhecer as tendências destas, a curto, médio e
longo prazo, a fim de que medidas mitigatórias possam ser implantadas. A
necessidade de uma inflexão na lógica do consumo acelerado de recursos
ambientais, no cerrado, precisa encontrar caminhos de realização, pois, os cenários
de redução gradativa da sua biodiversidade e, mais especificamente, da infiltração
em larga escala, podem vir a comprometer a própria lógica da produção.
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VII CAPÍTULO

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.
Entender a dinâmica regional nesta importante área do Brasil requer penetrar nas
profundas relações entre sociedade e ambiente no contexto do próprio modelo de
desenvolvimento capitalista. No caso dos cerrados do oeste baiano, o motor da
dinâmica ambiental está profundamente ligado ao modelo de produção vigente, pois,
esta região apóia-se sobre um processo produtivo característico, com repercussões
diretas no ambiente.
O modelo implementado no Oeste baiano baseia-se na produção de commodities
através das cadeias produtivas do agronegócio e nas contradições que ele propicia.
A agricultura de precisão, de elevada produtividade e intensa aplicação de insumos
é altamente tecnificada e pouco dependente de mão de obra, o que é facilmente
constatado em propriedades de 5 a 10 mil hectares, operadas com 9 ou 10 pessoas.
Nesta região, estão hoje incorporados no processo produtivo do Agronegócio cerca
de 1.500.000ha, com sua maioria em soja, milho, café, sorgo.
Esta larga produção econômica é geradora de divisas e também de dívidas sociais,
econômicas e ambientais. Empréstimos de sustentabilidade futura estão na base
deste padrão que, em muitas áreas, implanta-se com extrema avidez sobre o
patrimônio natural, mas, também, encontram-se, neste contexto experiências onde
tecnologias mais adaptadas ao cerrado também são realidade, em que pese à

escala de abrangência ainda pouco significante em relação à área total explorada
pelos sistemas convencionais. O Plantio Direto (PD) é um exemplo deste processo
adaptativo, onde técnicas mais adequadas de manejo do solo, consideradas boas
práticas agrícolas, são trabalhadas, visando diminuir o passivo ambiental deixado
pelo largo emprego de sistemas de cultivo tradicionais, com destaque para o
denominado sistema convencional (SC).
Desta forma, pode-se definir em um quadro Pressão Estado Resposta, conforme a
figura no 7.1, que as principais fontes de pressão estão ligadas à agricultura,
afetando diretamente o estado da água e sua circulação, os solos e a
biodiversidade.
Fig. no 7.1. Síntese do modelo Pressão-Estado-Resposta para o Oeste Baiano.
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As respostas ao conjunto das pressões e as transformações ambientais, passam
essencialmente adoção de novas tecnologias, especialmente aquelas associadas ao
manejo do solo e água, como também, a formulação de políticas publicas que levem
em conta o estado da arte dos conhecimentos sobre o cerrado, através de
instrumentos como o financiamento ecológico 37 da produção, critérios mais rigorosos
na liberação de outorgas entre outros instrumentos. O reconhecimento da
37

Instrumento de financiamento da produção, que leve em conta a forma e o tipo de manejo da produção
agrícola. Dividindo este em uma escala de impacto, levando assim, a uma diferenciação importante quando
observado o critério de sustentabilidade ecológica, estando de acordo aos princípios da “remuneração” dos
serviços ambientais.
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necessidade de implementação destas respostas sociais ao quadro ambiental
desenhado, passa também por uma dimensão de caráter subjetivo, ligada à cultura
e a noção de território em seu sentido amplo. Reconhecendo os potenciais e as
limitações deste, tornando-o território de usufruto e não território de consumo.
Assim, o crescimento das pesquisas no cerrado é um forte indicativo da importância
desta importante porção do território nacional, que foi rapidamente incorporada ao
processo produtivo. Os objetivos destas pesquisas são diversos, entre eles a
diminuição dos entraves produtivos do agronegócio e aumento de sua eficiência,
como também, a busca de uma maior compreensão a cerca da complexidade
socioambiental e das transformações em curso neste domínio de natureza e, desta
forma, conhecer melhor os aspectos desta dinâmica, identificando elementos que
possam servir como indicadores destas alterações, cumprindo assim papel de
grande relevância na construção de conhecimentos sobre o cerrado.
Neste sentido, entende-se que existem grandes potenciais de investigação que
podem vir a contribuir para uma gestão ambiental eficiente deste território, baseada
em critérios como capacidade de suporte e resiliência entre outros atributos. Novas
aproximações da realidade, a partir da junção de métodos e técnicas ou mesmo
inovações metodológicas, que visem ampliar a compreensão e o conhecimento para
dar suporte à formulação de cenários do sentido e da dinâmica que se processa na
região estão em curso.
A utilização de pesquisas experimentais adequadas, segundo modelos matemáticos
apropriados e associadas ao sensoriamento remoto, podem vir a constituir um
importante instrumento e permitir um maior controle na gestão do patrimônio
ambiental, especialmente das áreas de proteção permanente e das reservas legais.
O potencial de utilização do ENVI e índices de vegetação normalizados podem
admitir a atualização mais célere sobre o estado do ambiente em grandes espaços,
pois a dificuldade de monitoramento é um dos entraves da gestão e controle
ambiental. O desenvolvimento futuro de módulos de avaliação específicos dentro de
Sistemas de Informação Geográfica, será de grande utilidade neste processo,
abrindo assim, novos leques para a pesquisa aplicada.
Alguns especialistas apontam ainda, para o crescimento de pesquisas em áreas
como a do seqüestro de carbono, visando sua certificação como mecanismo de
desenvolvimento limpo, propiciando assim, a incorporação dos créditos de carbono à
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produção de commodites agrícolas, parece ser uma possibilidade a ser avaliada
pelo agronegócio. Ainda sobre este aspecto, a região dos cerrados apresenta um
vasto potencial de crescimento, na área dos chamados biocombustíveis, embora a
expansão e rentabilidade desta atividade, esteja muito mais dependente de um
contexto externo, do que propriamente, decisões no âmbito interno. O jogo de
interesses em torno da energia e, mais especificamente, em torno da “bioenergia”,
será determinante neste processo. Assim, o avanço de novas culturas ou
redirecionamento da produção se fará dentro deste jogo de interesses. Em caso de
se configurar um cenário de rápida valorização da bioenergia, a expansão deste
setor irá incorporar novas áreas de forma acelerada, o que requer controle e
conhecimento do território para evitar o colapso do bioma cerrado.
Assim, neste contexto apresentado, acredita-se que esta pesquisa tem uma
importante contribuição na busca de ampliação da base de conhecimentos e
elaboração de indicadores para melhoria no controle e gestão do território. No que
tange às especificidades desta pesquisa e seu enfoque sobre recursos hídricos e
agricultura, na Bacia Hidrográfica do Rio de Ondas (BHRO) ratifica-se que:
A elevada correlação entre as informações experimentais obtidas e a realidade,
mostra um vasto potencial de utilização e extrapolação. Muito embora inúmeros
fatores venham a intervir na dinâmica hidrológica, as simulações realizadas
mostram-se úteis, na diferenciação dos distintos sistemas de uso do solo praticados,
o que em escala implica em uma imensa potencialização de impactos diretos e
indiretos. Tais diferenciações mostram-se úteis, pois podem lastrear a adoção de
políticas públicas que visem à valoração diferencial destas práticas, como a do
financiamento ecológico da produção entre outras políticas de valoração de serviços
ambientais comprovados. Neste aspecto, uma variada gama de fatores intervém,
todas elas ligadas ao manejo do solo, tratos culturais, etc, o que é confirmado
através da distribuição dos valores dentro do rank de dados obtidos. Muito embora,
os modelos matemáticos apontaram significância dos dados, novos estudos devem
ser realizados dentro de condições mais variadas possíveis, para que as
singularidades encontradas possam dar conta da diversidade de situações e, assim,
estabelecer uma extrapolação prudente e uma maior aproximação com a realidade.
Outra questão que suscita interesse de pesquisas futuras de caráter socioambiental
na BHRO, é a do modelo de agricultura familiar implantado no assentamento rio de
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Ondas, constituindo-se em certa medida, um enclave, por apresentar um sistema de
uso e apropriação do solo, muito diferenciado do restante das propriedades rurais, e
onde já se tem algum conhecimento da realidade e intervenções implantadas e
outras em curso. O assentamento Rio de Ondas foi uma das primeiras áreas de
desembarque de ações do programa de revitalização da bacia do São Francisco,
visando à correção de problemas estruturais no sistema de infra-estrutura de
estradas e também abastecimento de água. Ações de extensão rural e implantação
de sistemas agrosilvopastoris também se encontram em implantação em áreas
piloto, permitindo assim, que se possa avaliar com metodologias adequadas,
aspectos ligados a sustentabilidade deste tipo de modelo na região.
No que tange a uma reflexão mais ampla, podem ser observados um conjunto de
ações e medidas projetivas a serem trabalhadas para se atingir padrões aceitáveis
no que tange ao uso e conservação do patrimônio ambiental. Algumas destas
recomendações exigem um trabalho dentro de um arranjo institucional o mais amplo
possível, visando solucionar os problemas dela decorrentes e ampliar seus
potenciais, são elas:
- Manejo apropriado dos recursos de solo, água e vegetação, com especial atenção
às novas outorgas para irrigação e ao consumo de agrotóxicos;
- Melhora na capacidade institucional das estruturas, com reflexos na gestão e
monitoramento do patrimônio ambiental.
- Aperfeiçoamento da legislação ambiental aplicada ao controle e gestão do
território;
- Reestruturação urbana dos assentamentos humanos, especialmente com
saneamento e controle da ocupação.
Aspectos específicos, no que tange à sustentabilidade na região, podem ser
apontados ainda, tais como:
- Estruturação de programas de recuperação ambiental incorporando as áreas já
desmatadas e de solos degradados através de contenção de processos erosivos e
técnicas de baixo custo, adensamento e reflorestamento, sistemas agroflorestais e
implantação de culturas permanentes que não sejam baseadas em sistemas mistos.
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- Controle e proteção dos recursos florestais, bancos genéticos para os próprios
projetos de recuperação ambiental, com proteção dos recursos hídricos superficiais
e sub-superficiais.
- Formulação de uma política de valoração de serviços ambientais que impulsionem
a implantação de uma mentalidade de usufruto permanente do território.
O conhecimento da realidade aponta para a necessidade de alternativas de curto e
médio prazo que alterem a mentalidade imperativa de consumo do patrimônio
ambiental. Entre elas, o reconhecimento de que os espaços territoriais preservados,
conservados ou manejados corretamente, prestam importantes e fundamentais
serviços, é um passo fundamental nesta mudança. Nesses territórios estratégicos a
sobrevivência e permanência, inclusive das atividades econômicas, precisam de
uma valoração qualitativa e quantitativa dos ativos e passivos ambientais.
Existem muitos caminhos a serem trilhados nesta perspectiva, pois, dentro da
sociedade de risco, os horizontes de responsabilidade no controle e gestão destes
espaços estratégicos, tendem a serem mais curtos e emergenciais, na medida em
que a produção ampliada da escassez agregue apenas valor monetário a estes
espaços, ampliar esta perspectiva de monetarização de serviços ambientais e
incorporar a noção de usufruto do patrimônio ambiental é tarefa complexa, mas
essencialmente necessária.
Assim, somente a pesquisa pode dar respostas e configura-se como importante
base na formulação de métodos e indicadores, para lastrear ações que visem o
aperfeiçoamento e o controle na gestão ambiental estratégica, para os diferentes
domínios de paisagens nacionais, onde o reconhecimento e distinção destas
diferenças devem ser buscados. Esta tarefa é direcionada a pesquisadores que tem
no território a sua categoria fundamental, especialmente a Geografia e áreas afins.
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