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PARTE IV

DESENVOLVIMENTO E 
MEIO AMBIENTE

A quarta parte deste livro reúne cinco capítulos selecionados do grupo te-
mático “Desenvolvimento e meio ambiente”. O tema do meio ambiente, mes-
mo estando presente desde o primeiro Simpósio, passou a constituir um eixo 
próprio nos últimos eventos em razão do crescimento de sua importância nos 
diversos cursos das instituições integrantes da Rede como também no cenário 
internacional dos estudos sobre desenvolvimento. A implantação dos grandes 
projetos de construção de hidrelétricas nos países da região e a manifestação 
crescente de grandes desafios ambientais para o desenvolvimento têm feito des-
te tema um assunto emergente, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

O primeiro capítulo analisa a saúde ambiental nas microrregiões (CORE-
DEs) do Rio Grande do Sul, utilizando a metodologia Força Motriz-Pressão-
-Situação-Exposição-Efeito-Ação (FPSEEA), que foi criada no âmbito da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos (USEPA), para mensurar e monitorar as possíveis situações de agravos 
relacionadas à saúde populacional. O segundo faz uma avaliação preliminar da 
eficiência da utilização dos sistemas de Coagulação/Floculação/Sedimentação 
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(CFS), utilizando como coagulantes o Sulfato de Alumínio (SA), o Cloreto Fér-
rico (CF) e o Tanfloc SG (TSG), na redução da turbidez e cor da água bruta do 
Arroio Clarimundo, localizado no município de Cerro Largo (RS, Brasil). O ter-
ceiro capítulo analisa a variação da qualidade ambiental e do comportamento 
do Arroyo Porá (Encarnación, Paraguai) em relação aos eventos extremos de 
precipitação pluviométrica ocorridos entre 2005 e 2016, no contexto da reali-
dade criada com a implantação da Usina Hidrelétrica de Yacyretá e do Conjun-
to Habitacional Arroyo Porá. O quarto capítulo apresenta o estudo a respeito 
da política de sustentabilidade no Sicredi União RS, com mapeamento das prá-
ticas de sustentabilidade desenvolvidas na Unidades de Atendimento de Santo 
Ângelo. O quinto aborda a tutela jurídica das áreas de preservação permanente 
(APPs) das propriedades rurais no âmbito do Brasil, da Argentina e da Repú-
blica do Uruguai, destacando os benefícios das mesmas, seu funcionamento e 
os interesses individuais e coletivos sobre esses espaços.
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INTRODUÇÃO

Estudos demonstram que as modificações ambientais oriundas do consumo 
de recursos naturais aumentam o risco de exposição a doenças e atuam negati-
vamente na vida da população (PHILIPPI, 2005). Esses problemas se acentuam 
em locais em que se acumulam fontes de riscos advindas de processos produti-
vos passados ou presentes (SILVA, 2011).

No Brasil, a incidência e o tipo de doenças podem ter uma ampla variação, 
sendo necessária a elaboração de indicadores de saúde ambiental adaptados para 
as diversas regiões, de modo a compreender a combinação dos determinantes 
sociais e ambientais, constituindo um passo importante para desenvolver ações 
intersetoriais de gestão na saúde pública (FRANCO NETTO et al., 2009).

De acordo com Brasil (2011), estruturar sistemas de monitoramento que 
permitem prevenir as consequências das mudanças ambientais na saúde, auxi-
liando no planejamento, na execução e avaliação de ações governamentais em 
medidas preventivas no combate a doenças e outros males causados à população 
é um dos grandes desafios enfrentados pela saúde pública (CALIJURI, 2009). 
Nesse contexto, um indicador de saúde ambiental pode ser definido como uma 
medida que sintetiza, em termos facilmente compreensíveis e relevantes, alguns 
aspectos da relação existente entre a saúde e o ambiente (BRASIL, 2011).

O cálculo de indicadores de saúde ambiental é facilitado pela disponibi-
lidade de dados referente à saúde e ao ambiente, através dos sistemas de infor-
mação disponíveis para o acesso aos dados públicos. Dessa forma, a disponibi-
lidade de informação relacionadas à saúde é essencial não só aos profissionais 
da área, mas também para a população em geral, que vem buscando cada vez 
mais participar das tomadas de decisões (HELLER, 1998).

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Agência de Proteção Am-
biental dos Estados Unidos (USEPA) elaboraram a metodologia Força Motriz-
-Pressão-Situação-Exposição-Efeito-Ação (FPSEEA), indicado para mensurar 
e monitorar as possíveis situações de agravos relacionadas à saúde populacional 
(FRANCO NETTO et al., 2009; FREITAS, 2007).

Nesse sentido, objetivo desta pesquisa é aplicar indicadores de saúde ambien-
tal nas microrregiões (COREDEs) do Rio Grande do Sul utilizando a metodologia 
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FPSEEA para servir como monitoramento de agravos a saúde relacionados às 
alterações do meio ambiente.

METODOLOGIA

COREDEs no Estado do Rio Grande do Sul

Para a elaboração dos indicadores de saúde ambiental utilizou-se a classi-
ficação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs). A divisão 
dos Conselhos foi implantada em 1994, tendo como objetivo promover o desen-
volvimento regional, a busca de ações do governo para melhoria da qualidade 
de vida da população, bem com uma distribuição equitativa da renda entre as 
pessoas residentes no estado do RS (ATLAS, 2013).

No Quadro 1 apresentam-se os COREDEs com seu respectivo número de 
municípios e população residente referentes ao ano de 2010.

Quadro 1 – Número de municípios por COREDE, Região Funcional e número de 
habitantes em 2010

REGIÃO 
FUNCIONAL

COREDE Nº 
MUNICÍPIOS

Nº 
HABITANTES

RF 1 Centro Sul 17 253.461

Paranhana Encosta da Serra 10 204.908

Vale do Caí 19 169.580

Vale do Rio dos Sinos 14 1.290.491

Metropolitano Delta do Jacuí 10 2.420.262

RF 2 Vale do Rio Pardo 23 418.141

Vale do Taquari 36 327.723

RF 3 Hortênsias 07 126.985

Serra 32 862.305

Campos de Cima da Serra 10 98.018

RF 4 Litoral 21 296.083

RF 5 Sul 22 843.206

RF 6 Campanha 07 216.269

Fronteira oeste 13 530.150
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RF 7 Fronteira Noroeste 20 198.861

Missões 25 248.016

Noroeste Colonial 11 166.599

Celeiro 21 141.482

RF 8 Alto Jacuí 14 155.264

Central 19 391.633

Jacuí Centro 07 143.340

Vale do Jaguari 09 117.250

RF 9 Médio Alto Uruguai 22 148.403

Nordeste 19 126.872

Norte 32 221.418

Produção 21 338049

Alto da Serra do Botucaraí 16 103.979

Rio da Várzea 20 130.548

Fonte: ATLAS (2013) e IBGE (2010).

Os dados apresentados no Quadro 1 referem-se ao número de municípios 
que compõem cada COREDE e sua respectiva Região Funcional (RF) de acordo 
com o Atlas de 2013. Já os dados da população são referentes às informações do 
Censo Demográfico de 2010 (IBGE). Procurou-se utilizar os dados mais recen-
tes disponíveis nos sistemas de informação utilizados.

Coleta de dados nos sistemas de informação

Para a elaboração dos indicadores que compuseram a matriz do modelo 
FPSEEA, foram utilizados os sistemas de informação apresentados no Quadro 
2. Em ambos os sistemas de informação, foram levantados os dados referentes 
ao ano de 2010 para elaboração dos indicadores utilizados neste estudo.

Quadro 2 – Sistemas de informação utilizados para a elaboração dos indicadores 
aplicados ao modelo FPSEEA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIGLA ENDEREÇO

Departamento de Informática do SUS DATASUS datasus.gov.br

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 ATLAS BRASIL atlasbrasil.org.br

Fonte: DATASUS; Atlas Brasil – elaborado pelos autores.
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Modelo FPSEEA

No Brasil, no final da década de 1990, foram iniciadas as primeiras pro-
postas no que tange à coleta de dados e à construção de indicadores de saúde 
ambiental. Atualmente muitos estudos da área utilizam o modelo conhecido 
por Força Motriz – Pressão – Situação – Exposição – Efeito – Ação (FPSEEA) 
(BRASL, 2011).

Essa metodologia foi desenvolvida pela OMS juntamente com o PNUMA 
e a USEPA, com o objetivo de mensurar e monitorar as possíveis situações de 
agravos relacionadas à saúde populacional (FREITAS, 2007).

Na sequência, o Quadro 3 elenca as categorias que compõem o mo-
delo FPSEEA e a respectiva descrição de acordo com autores que estudam 
essa metodologia.

Quadro 3 – Componentes do modelo FPSEEA e respectiva descrição

CATEGORIA DESCRIÇÃO

Força Motriz Corresponde aos fatores que influenciam os mais diversos processos 
ambientais que poderão afetar a saúde humana. Dentre os indicadores mais 
utilizados dessa categoria estão o crescimento econômico (PIB e PIB per 
capita), o crescimento populacional (taxa de crescimento populacional) e 
a concentração da população em determinadas áreas ou regiões (taxa de 
urbanização) (BRASIL, 2011).

Pressão São oriundas das forças motrizes. As pressões expressam-se como 
consequência dos processos produtivos e da ocupação humana, podendo 
surgir em todos os estágios da cadeia de produção, desde a extração dos 
recursos naturais, seu processamento e distribuição até o consumidor final 
e os resíduos produzidos (BRASIL, 2011).

Situação De acordo com Silva (2011), a situação ou estado do meio ambiente pode 
ter origem de várias pressões exercidas no meio, as quais indicam uma 
degradação ambiental. As pressões podem contribuir para aumentar a 
frequência ou a magnitude de determinadas ambientais que dão origem 
a efeitos negativos sobre a saúde (agravamento das enchentes e secas, 
elevação da concentração de poluentes atmosféricos, contaminação da 
água para consumo humano, aumento do número de áreas com solo 
contaminado e domicílios com saneamento inadequado) (FRANCO 
NETTO et al., 2009).
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Exposição É considerado um conceito-chave em relação à saúde ambiental, pois 
estabelece as possíveis inter-relações de determinadas situações ambientais 
e seus efeitos sobre a saúde da população em um contexto espacial 
e temporal. É um pré-requisito para a construção de indicadores de 
exposição que se refere a determinados grupos populacionais (crianças, 
idosos, mulheres, indígenas, quilombolas etc.) e/ou a territórios específicos 
(país, estado, bairro, setor censitário, assentamento rural, distrito sanitário 
etc.) em um período analisado (BRASIL, 2011).

Efeito De acordo com Silva (2011), é o ponto final do processo, que são 
enfrentados pela população devido à exposição, pois estão diretamente 
relacionados a ela. Os efeitos podem manifestar-se em diferentes níveis, 
variando desde sub-clínicos (envolvendo apenas redução na função ou 
perda de bem-estar) até os mais intensos, que podem tomar a forma de 
doenças ou até resultar em óbito (FRANCO NETTO et al., 2009).

Ação As ações devem ser tanto baseadas em indicadores de diferentes níveis, 
podendo gerar intervenções em cada um deles, permitindo avaliar sua 
eficácia, eficiência e efetividade. Podem ser de curto prazo ou remediadoras 
(tratamento de pessoas afetadas) ou de longo prazo (procedimentos 
de controle e prevenção são mais eficazes, pois procuram interromper 
mecanismos de exposição) (FRANCO NETTO et al., 2009).

Fonte: FRANCO NETTO et al. (2009) e BRASIL (2011) – elaborado pelos autores.

Para a construção da matriz de indicadores, utilizaram-se como referências 
os estudos de Franco Netto et al. (2009) e Silva (2011). A metodologia utiliza 
a classificação dos indicadores de acordo com a força de intensidade negativa, 
como se apresenta no próximo quadro.

Quadro 4 – Classificação das escalas utilizada como metodologia ao modelo FPSEEA

MÁXIMA

ALTA

MODERADA

BAIXA

Fonte: Franco Netto et al. (2009) e Silva (2011) – elaborado pelos autores.

No Quadro 4, a escala máxima (cinza 70%) representa os piores indica-
dores, ou seja, a maior força de intensidade negativa. A escala alta (cinza 40%) 
indica melhores condições quando comparada à máxima e as piores condições 
em relação à moderada. A escala moderada (cinza 20%) representa melhores 
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condições que a escala alta e piores situações que a baixa. Por fim, a escala de 
intensidade baixa (cinza 10%) representa as melhores condições.

Para classificar os dados nessas escalas apresentadas foram utilizadas me-
didas descritivas, como quartis, valor mínimo e valor máximo para cada indi-
cador abordado no estudo.

Com relação aos indicadores PIB per capita e porcentagem da população 
com banheiro e água encanada, utilizou-se a seguinte metodologia para elabo-
ração de suas respectivas faixas de escalas:

 — MÁXIMA = valor mínimo ao quartil 1;
 — ALTA = quartil 1 + 0,01 ao quartil 2;
 — MODERADA = quartil 2 + 0,01 ao quartil 3;
 — BAIXA = quartil 3 + 0,01 ao valor máximo.

Por outro lado, para os indicadores porcentagem de pessoas vulneráveis à 
pobreza, porcentagem de pessoas acima de 18 anos desocupadas, ausência de 
rede de esgoto, ausência de coleta de resíduo sólido na área urbana, porcentagem 
de famílias sem atendimento com rede de água, porcentagem de famílias sem 
tratamento de água, porcentagem da população com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário inadequados, porcentagem de famílias sem coleta e com 
disposição inadequada de resíduo sólido, taxa de morbidade por doenças in-
fecciosas e parasitárias, até 4 anos, taxa de morbidade por doenças infecciosas 
e parasitárias e taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, uti-
lizou-se da seguinte metodologia para composição de suas respectivas escalas:

 — BAIXA = valor mínimo ao quartil 1;
 — MODERADA = quartil 1 + 0,01 ao quartil 2;
 — ALTA = quartil 2 + 0,01 ao quartil 3;
 — MÁXIMA = quartil 3 + 0,01 ao valor máximo.

Após a distribuição dos indicadores no quadro de escala elaborou-se a ma-
triz lógica dos indicadores, corroborando as piores e melhores microrregiões 
do estado do RS. Por fim, buscou-se avaliar a relação (positiva ou negativa) dos 
indicadores socioambientais com os indicadores de saúde dos municípios que 
compõem os COREDEs do RS.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da aplicação metodológica baseada nos estudos de Franco Netto 
et al. (2009) e Silva (2011) chegou-se aos resultados apresentados nesta seção.

No Quadro 5 são apresentados os indicadores de saúde ambiental (ano de 
2010) selecionados para a matriz lógica dos COREDEs do Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Quadro 5 – Indicadores de saúde ambiental selecionados no modelo FPSEEA para a 
matriz lógica (2010)

COMPONENTE INDICADOR FONTE

A – Força Motriz A1 – PIB per capita
A2 – Porcentagem de pessoas vulneráveis à pobreza
A3 – Porcentagem de pessoas acima de 18 anos 
desocupadas

DATASUS
ATLAS BRASIL
ATLAS BRASIL

B – Pressão B1 – Ausência de rede de esgoto
B2 – Ausência de coleta de resíduo sólido na área 
urbana

DATASUS
ATLAS BRASIL

C – Situação C1 – Porcentagem de famílias sem atendimento com 
rede de água
C2 – Porcentagem da população com banheiro e 
água encanada

DATASUS
ATLAS BRASIL

D – Exposição D1 – Porcentagem de famílias sem tratamento 
de água
D2 – Porcentagem da população com abastecimento 
de água e esgotamento sanitário inadequados
D3 – Porcentagem de famílias sem coleta e com 
disposição inadequada de resíduo sólido

DATASUS
ATLAS BRASIL
DATASUS

E – Efeito E1 – Taxa de morbidade por doenças infecciosas e 
parasitárias, até 4 anos
E2 – Taxa de morbidade por doenças infecciosas 
e parasitárias
E3 – Taxa de mortalidade por doenças infecciosas e 
parasitárias

DATASUS
DATASUS
DATASUS

Fonte: DATASUS; BRASIL – elaborado pelos autores.

No Quadro 6 apresentam-se as escalas elaboradas para cada indicador 
que compõe o modelo FPSEEA. Para sua determinação, utilizaram-se medidas 
estatísticas descritivas, tais como valor máximo, valor mínimo e Quartis para 
cada indicador.
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Quadro 6 – Quadro de escalas para os indicadores de saúde ambiental considerando o 
modelo FPSSEA para os COREDEs do RS (2010)

Escala Indicador

A1 B1 C1 D1 E1

MÁXIMA 13.679,21 - 
16.132,69

93,39 -
99,28

42,20 -
48,86

84,34 - 
94,37

22,07 -
31,76

ALTA 16.132,70 - 
18.608,95

87,39 -
93,38

31,73 -
42,19

76,46 - 
84,33

16,12 -
22,06

MODERADA 18.608,96 - 
21.666,56

68,73 -
87,38

23,95 -
31,72

72,91 - 
76,45

15,04 -
16,11

BAIXA 21.666,56 - 
43.285,99

30,53 -
68,72

7,59 -
23,94

58,67 - 
72,90

7,79 -
15,03

Indicador A2 B2 C2 D2 E2

MÁXIMA 30,24 -
34,77

2,64 -
3,99

88,36 -
93,92

2,11 -
5,11

5,02 -
11,00

ALTA 25,40 -
30,23

1,54 -
2,63

93,93 -
95,49

1,40 -
2,10

4,28 -
5,01

MODERADA 17,70 -
25,39

0,84 -
1,53

95,50 -
96,37

0,79 -
1,39

3,62 -
4,27

BAIXA 6,46 -
17,69

0,32 -
0,83

96,38 -
99,27

0,14 -
0,78

3,08 -
3,61

Indicador A3 D3 E3

MÁXIMA 4,11 -
5,85

43,02 - 
55,58

23,13 -
41,26

ALTA 2,61 -
4,10

32,26 - 
43,01

20,31 -
23,12

MODERADA 1,72 -
2,60

17,71 - 
32,25

13,98 -
20,30

BAIXA 1,31 -
1,71

0,71 -
17,70

9,95 -
13,97

Fonte: Dados da pesquisa – elaborado pelos autores.

Todos os indicadores abordados neste estudo foram classificados em uma das 
escalas de tons de cinza (Quadro 6), cuja classificação é apresentada na sequência.
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Quadro 7 – Quadro de cores para os indicadores de saúde ambiental considerando o 
modelo FPSEEA para os COREDEs e Regiões Funcionais do RS (2010)

COREDE FORÇA-MOTRIZ 
(A)

PRESSÃO 
(B)

SITUAÇÃO 
(C)

EXPOSIÇÃO (D) EFEITO (E)

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3
Centro Sul 14248,25 32,42 4,73 57,90 0,83 24,37 95,78 58,67 0,97 19,06 10,35 3,95 23,19
Metropolitano 
Delta do Jacuí

43285,99 18,92 5,44 30,53 0,68 13,70 95,43 73,34 0,93 1,66 16,30 4,04 41,26

Paranhana En-
costa da Serra

18631,43 10,84 1,75 69,22 0,61 37,06 97,32 74,76 0,92 7,89 16,39 4,11 12,35

Vale do Caí 18500,17 8,20 1,63 93,20 0,95 30,36 98,70 74,28 0,29 13,67 8,92 4,32 18,21
Vale do Rio dos 
Sinos

24498,49 13,16 4,06 34,28 0,32 30,35 95,56 85,90 0,64 0,71 13,77 4,36 26,28

Vale do Rio 
Pardo

16296,51 27,44 2,04 82,10 3,07 45,22 91,76 74,92 2,63 46,18 22,75 6,58 21,73

Vale do Taquari 20009,27 11,40 1,31 92,54 1,02 32,07 97,86 77,23 0,50 31,35 21,97 6,11 10,55
Campos de 
Cima da Serra

32234,89 29,09 2,64 75,31 2,45 48,86 96,20 77,55 0,83 28,72 31,76 11,00 13,54

Hortênsias 18758,77 19,66 2,58 67,26 0,38 22,68 96,34 76,05 0,35 8,05 13,47 4,84 10,73
Serra 26270,05 6,46 1,44 63,37 1,09 20,94 99,27 68,69 0,14 23,09 15,46 5,58 17,98
Litoral 13679,21 23,37 4,28 91,23 0,55 46,89 96,19 71,62 1,28 8,74 7,79 3,08 22,96
Sul 15202,51 32,91 5,21 76,22 1,70 39,23 94,02 78,99 1,51 35,00 11,73 3,51 15,90
Campanha 21533,54 33,23 5,85 58,40 1,86 26,89 93,11 64,27 3,07 28,09 22,70 4,24 26,07
Fronteira Oeste 21325,19 34,77 5,63 63,75 2,58 7,59 95,07 75,24 1,95 10,53 16,16 3,26 24,83
Fronteira 
Noroeste

18408,44 20,53 1,73 96,35 1,36 17,09 94,98 87,27 2,34 40,65 29,47 6,60 13,18

Celeiro 14636,59 32,05 2,65 99,28 2,83 31,39 88,36 84,95 5,11 42,87 19,43 4,44 16,26
Missões 20333,83 29,84 2,66 95,37 3,36 14,74 95,28 85,35 1,75 49,71 24,01 5,09 24,25
Noroeste Co-
lonial

22065,60 17,93 2,29 97,07 1,13 27,61 98,52 94,37 0,36 41,13 9,85 3,58 19,49

Alto Jacuí 26349,38 16,99 2,98 90,78 1,84 24,39 98,71 87,60 0,65 26,06 17,88 4,78 9,95
Central 17972,32 28,97 2,75 85,58 0,84 48,18 93,64 84,00 2,04 36,78 15,82 4,44 21,14
Jacuí Centro 13878,86 28,68 3,91 87,16 1,38 35,53 93,03 84,14 1,71 27,56 18,98 5,00 23,11
Vale do Jaguari 16205,23 34,10 4,38 87,61 3,46 43,90 95,12 85,76 1,96 42,90 22,38 3,86 21,56
Alto da Serra do 
Botucaraí

15915,05 27,73 1,58 91,56 3,13 44,01 92,44 68,62 1,17 55,05 15,72 3,44 21,24

Médio Alto 
Uruguai

14631,19 31,42 2,03 96,47 3,99 38,98 91,61 69,48 3,09 55,58 26,61 6,85 14,13

Nordeste 20215,16 23,21 1,49 82,02 1,76 43,50 96,43 76,86 1,00 43,40 16,07 4,23 11,67
Norte 18586,47 20,06 1,61 89,14 2,06 41,77 94,76 75,44 2,39 46,48 15,84 3,46 32,22
Produção 23569,90 16,55 1,70 93,94 0,68 32,65 95,87 66,58 2,88 33,16 15,48 3,41 18,78
Rio da Várzea 17282,79 27,79 2,46 94,11 3,41 16,95 95,65 77,51 1,54 44,94 16,09 3,63 22,62

Fonte: Dados da pesquisa – elaborado pelos autores.

Verifica-se, no Quadro 7, que os COREDEs que apresentam os piores re-
sultados no ano de 2010 são Médio Alto Uruguai, Vale do Rio Pardo, Celeiro 
e Missões. O COREDE Médio Alto Uruguai apresentou 9 (69,2%) indicadores 
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classificados como força negativa de intensidade máxima e os COREDEs Vale 
do Rio Pardo, Celeiro e Missões apresentaram 7 (53,8%) dos 13 indicadores ana-
lisados. No COREDE Hortênsias constataram-se os melhores resultados, sendo 
encontrado apenas um (1) indicador de intensidade negativa moderada e ne-
nhum (zero) indicador de intensidade negativa máxima.

Entre as melhores condições para o ano de 2010, estão os COREDEs Pa-
ranhana Encosta da Serra e Vale do Caí, que novamente não apresentaram in-
dicador de intensidade negativa máxima, com apenas 2 (15,4%) e 3 (23,1%) 
indicadores de intensidade moderada, respectivamente. Vale ressaltar que os 
COREDEs que apresentaram as melhores condições do Estado do RS para o 
ano de 2010, Paranhana Encosta da Serra e Vale do Caí, estão localizados na 
mesma Região Funcional. Dentre os três COREDEs que apresentaram os pio-
res resultados para o ano de 2010, Celeiro e Missões, também se encontram na 
mesma Região Funcional.

Apresenta-se a seguir as medidas estatísticas descritivas encontradas para 
os indicadores abordados no modelo FPSEEA para as microrregiões do Esta-
do do RS.

Quadro 8 – Medidas descritivas para os indicadores selecionados aos COREDEs do 
RS (2010)

MEDIDA 
DESC.

FORÇA-MOTRIZ (A) PRESSÃO 
(B)

SITUAÇÃO 
(C)

EXPOSIÇÃO (D) EFEITO (E)

A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3
M 20161,61 23,49 2,96 80,06 1,76 31,68 95,25 77,12 1,57 30,32 17,61 4,71 19,83
DP 6181,60 8,31 1,41 18,05 1,07 11,41 2,41 7,97 1,09 16,01 5,80 1,59 6,89
CV 30,66 35,39 47,76 22,54 60,99 36,03 2,53 10,34 69,64 52,81 32,94 33,75 34,74
VM 13679,21 6,46 1,31 30,53 0,32 7,59 88,36 58,67 0,14 0,71 7,79 3,08 9,95
Q1 16132,69 17,70 1,72 68,73 0,84 23,95 93,92 72,91 0,79 17,71 15,04 3,62 13,98
Q2 18608,95 25,40 2,61 87,39 1,54 31,73 95,49 76,46 1,40 32,26 16,12 4,28 20,31
Q3 21666,56 30,24 4,11 93,39 2,64 42,20 96,37 84,34 2,11 43,02 22,07 5,02 23,13
VM 43285,99 34,77 5,85 99,28 3,99 48,86 99,27 94,37 5,11 55,58 31,76 11,00 41,26

Fonte: Dados da pesquisa – elaborado pelos autores.
Nota: M= média; DP= desvio-padrão; CV= coeficiente de variação; VM= valor mínimo; Q1= quartil 1; 

Q2=quartil 2; Q3= quartil 3; VM= valor máximo.

A partir das medidas estatísticas apresentadas no Quadro 8, observa-se no 
componente força-motriz que o nível médio do PIB entre as microrregiões é de 
R$20.161,61 ± R$6.181,60 (média ± desvio-padrão), a porcentagem média de 
pessoas vulneráveis à pobreza é de 23,49% ± 8,31% , com variabilidade de 35,39 
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(CV), e a porcentagem de pessoas acima de 18 anos desocupadas para o ano de 
2010 é de 2,96% ± 1,41%. Cerca de 47% da população brasileira pertence ao PIB 
acima de 7,5 mil reais, apresentando algum tipo de emprego formal e com ren-
da familiar acima do nível da pobreza e do nível dos estados, bem como grande 
parte dos estados das regiões Norte e Nordeste expressam exclusão da popula-
ção nos indicadores de forças motrizes (FRANCO NETTO, 2009).

A partir da componente pressão, constata-se que a porcentagem média de 
domicílios com ausência de rede de esgoto é de 80,06% ± 18,05%, e o percen-
tual médio (no Estado) de famílias que apresentavam ausência de coleta de re-
síduo sólido na área urbana é de 1,76% ± 1,07%. Na componente situação, ob-
teve-se a porcentagem de famílias sem atendimento com rede de água, no RS, 
de 31,68% ± 11,41% e a porcentagem da população com banheiro e água enca-
nada de 95,25% ± 2,41%.

Quanto à exposição, a porcentagem de famílias sem tratamento de água 
foi de 77,12% ± 7,97%, enquanto 1,57% ± 1,09% da população apresentavam 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados. Para Razzolini e 
Günther (2008), regiões carentes e excluídas da rede básica de serviços públicos 
e a falta de acesso a fontes seguras de água é fator agravante das condições pre-
cárias de vida, afetando as condições de higiene pessoal, doméstica e alimentar. 
Essa situação induz à busca de água em fontes alternativas, de qualidade sanitá-
ria duvidosa, ao uso de vasilhames não apropriados para seu acondicionamento 
em recipientes inadequados para transporte e armazenamento da água.

Nas áreas urbanas brasileiras havia, em 2000, aproximadamente 14 milhões 
de pessoas sem serviços de coleta de resíduos sólidos (Brasil, 2004). O presente 
estudo constatou que30,32% ± 16,01% das famílias não possuem coleta e dis-
posição adequada de resíduos, aumentando o risco de contaminação por veto-
res oriundos do acúmulo de lixo. Por fim, na componente efeito, obteve-se uma 
taxa de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (até 4 anos de idade) 
de 17,61% ± 5,80%, uma taxa de morbidade por doenças infecciosas e parasitá-
rias para o RS de 4,71% ± 1,59% e a taxa de mortalidade por doenças infeccio-
sas e parasitárias de 19,83% ± 6,89%. As doenças diarreicas podem ser evitadas 
através de medidas de saneamento básico adequadas, alertando ao fato de que 
comprovadamente muito pouco da doença é transmitida através de outras vias 
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que não estejam associadas à água, ao saneamento e à higiene ou aos alimen-
tos (SILVA, 2011).

No Quadro 9, apresenta-se a componente Ação do modelo FPSEEA, com 
o objetivo de promover medidas a serem desenvolvidas para a busca de uma 
melhor qualidade de vida da população.

Quadro 9 – Ações identificadas para os COREDEs do Estado do RS para o 
modelo FPSEEA

INDICADOR AÇÃO

Força Motriz Promover políticas de acesso ao emprego, educação e diminuição 
da pobreza;
Elaborar projetos para diminuir o crescimento urbano desordenado;
Criar campanhas para o controle da natalidade;
Elaborar projetos para inserção do jovem ao mercado do trabalho.

Pressão Promover políticas ambientais de saneamento básico que envolva a coleta 
e o tratamento do esgoto gerado pela população;
Promover a coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos urbano;
Fazer a execução e fiscalização da limpeza periódica de bueiros, lagos e 
rios, dando um destino adequado ao resíduo coletado.

Situação Aumentar o número de domicílios atendidos por água tratada, bem como 
melhorar a eficiência do tratamento utilizado;
Elaborar políticas públicas que beneficiem a população que ainda não 
possuem acesso banheiro adequado ao seu domicílio;
Promover políticas públicas que priorizem as demais áreas menos 
favorecidas com relação a questões deficientes ao saneamento básico.

Exposição Investir em formas eficazes para tratamento de água e correta distribuição 
desse recurso;
Fazer a fiscalização ao abastecimento de água e a destinação adequada ao 
esgoto gerado pelas cidades;
Fazer a fiscalização do destino ao resíduo sólido urbano gerado pela 
população.

Efeito Fazer o monitoramento e a mitigação das possíveis causas das doenças;
Realizar a capacitação dos profissionais que são habilitados a atenderem 
os doentes;
Tratamento contínuo e adequado aos doentes.

Fonte: Silva (2011) e Sausen (2014) – adaptado pelos autores.

Para Silva (2011), as ações estão intimamente relacionadas com os órgãos 
públicos e a participação da população. Precisam ser bem pensadas e planeja-
das para que sejam factíveis, com fácil aplicabilidade, trazendo impactos posi-
tivos, diminuindo casos de algumas patologias. Vários estudos apontam que a 
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queda da mortalidade infantil parece estar fortemente ligada a intervenções na 
área das políticas públicas, principalmente no campo da medicina preventiva e 
do saneamento básico (FREITAS, 2009).

A ampliação da infraestrutura sanitária (abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário) em países da América Latina e do Caribe, com precárias condições 
de saneamento ambiental, é um investimento capaz de melhorar a qualidade de 
vida da população residente nesses países, através da melhoria da saúde infantil 
e da redução de gastos relacionados a medicina curativa (TEIXEIRA; PUNGI-
RUM, 2005). Atualmente, sabe-se que os serviços de saneamento são de vital 
importância para proteger a saúde da população, minimizar as consequências 
da pobreza e proteger o meio ambiente (TEIXEIRA; GUILHERMINHO, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo investigou a relação entre a saúde ambiental e sua relação com a 
qualidade de vida das pessoas nas microrregiões, definidos pelos COREDEs do 
Estado do RS. Os COREDEs Celeiro e Missões apresentaram as piores situa-
ções, enquanto os melhores cenários são observados nos COREDEs Paranhana 
Encosta da Serra e Vale do Caí.

As situações extremas, melhores e piores, localizam-se nas faixas leste e 
noroeste do RS, respectivamente, evidenciando que o acesso a serviços básicos 
de saneamento pode estar contribuindo diretamente com a saúde pública e com 
a incidência de doenças diarreicas. No Estado, 80,06% dos domicílios não pos-
suem rede de esgotamento, refletindo nos casos de morbidades.

As ações do modelo FPSEEA indicam medidas para promoção de emprego, 
educação e diminuição da pobreza, efetivação de políticas públicas na amplia-
ção dos serviços de saneamento básico adequados, monitoramento das possí-
veis causas das doenças e aperfeiçoamento constante dos profissionais da saúde.

Por fim, através desta pesquisa espera-se evidenciar, aos gestores públicos, 
um olhar mais atento aos problemas socioeconômicos, ambientais e demográ-
ficos para a saúde da população. Para isso, há necessidade de práticas voltadas 
para a preservação ambiental e investimentos na prevenção de doenças relacio-
nados ao saneamento básico inadequado.
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CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO 
PROCESSO DE COAGULAÇÃO 

APLICADO EM ÁGUAS DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICO
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INTRODUÇÃO

Os sistemas de tratamento de água representam uma vasta infraestrutura em 
todo o mundo e são fundamentais para a melhora na qualidade da vida humana. 
Com isso, tem-se uma pressão sobre as companhias de abastecimento de água 
para que elas forneçam aos usuários água em quantidade e qualidade adequada.

1  Engenheira ambiental e sanitária (UFFS – Campus Cerro Largo). Mestranda em Engenharia Química 
(UFSC). Contato: letiane.hendges@hotmail.com

2  Engenheira ambiental e sanitária (UFFS – Campus Cerro Largo). Contato: cristina.regei321@outlook.com
3  Doutor em Engenharia UEM (UFFS – Campus Cerro Largo). Contato: borba@uffs.edu.br.
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Para atender aos requisitos mínimos estabelecidos pelas legislações de qua-
lidade da água, podem ser aplicados processos convencionais de tratamento, ba-
seados em sistemas de Coagulação/Floculação/Sedimentação (CFS) e posterior 
filtração e desinfecção.

O processo de CFS tem por finalidade a remoção de partículas coloidais 
que são previamente desestabilizadas no processo de coagulação, aglutinadas e 
adensadas na floculação e precipitadas na sedimentação (AYECHE, 2012). Em 
um processo convencional de tratamento de água podem ser utilizados diversos 
agentes coagulantes, entre os principais podem ser destacados o Sulfato de Alu-
mínio (SA), Cloreto Férrico (CF) e o Tanfloc SG (TSG), que é considerado um 
polímero catiônico, de baixo peso molecular, de origem vegetal, que apresenta 
vantagens como menor custo, matéria-prima renovável e uma menor quantida-
de de lodo gerado durante o processo de tratamento de água (PIANTÁ, 2008).

Diante dessa proposta, o contexto desta pesquisa baseia-se na avaliação 
preliminar da eficiência do processo de CFS utilizando como coagulantes o SA, 
CF e TSG na redução da turbidez e cor da água bruta do Arroio Clarimundo, 
localizado no município de Cerro Largo (RS). Para a realização dos ensaios ex-
perimentais foi utilizado o sistema batelada em modo Jartest, mantendo-se o pH 
inicial da amostra em 7,5, Gradiente de Velocidade Rápido (GVR) em 300 rpm, 
Tempo de Mistura Rápido (TMR) de 2 minutos, seguido por um Gradiente de 
Velocidade Lento (GVL) de 35 rpm sob Tempo de Mistura Lento (TML) de 35 
minutos. Nessas condições foram avaliadas diferentes concentrações dos coa-
gulantes, variando de 50 a 1500 mg L-1.

SISTEMA DE COAGULAÇÃO/ FLOCULAÇÃO/ 
SEDIMENTAÇÃO (CFS)

A coagulação é a desestabilização de partículas coloidais e suspensas pre-
sentes na água por meio da ação do coagulante, usualmente um sal de ferro ou 
alumínio, em contato com a água e suas impurezas. Essas ações físicas e quími-
cas duram poucos segundos. Os íons metálicos de ferro e de alumínio, em so-
lução aquosa e carregados positivamente, formam ligações com os átomos de 
oxigênio liberando átomos de hidrogênio, reduzindo o pH da suspensão. Esse 
processo denomina-se hidrólise, e seu produto são as espécies hidrolisadas. Para 
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que ocorra, deve haver a mistura rápida da massa líquida para proporcionar o 
contato dessas espécies com as impurezas presentes causando sua desestabili-
zação (LIBÂNIO, 2005).

Para Richter (2009), a floculação é a conjunção entre as partículas, por meio 
da promoção de sua aglutinação através de colisões causadas pelo movimento das 
moléculas, devido à energia térmica ou às colisões causadas pelo movimento da 
água. Esse processo apresenta fenômenos físicos de aglutinação das partículas, 
cujo principal objetivo é a redução de partículas coloidais e suspensas presen-
tes na massa líquida. Para tanto, se fornecem condições de agitação e tempo de 
detenção para que ocorram choques entre as partículas que foram previamente 
desestabilizadas na etapa de coagulação e, assim, favorecer a formação dos flo-
cos a serem removidos na etapa de sedimentação (LIBÂNIO, 2005).

A sedimentação é um processo físico que separa as partículas sólidas em 
suspensão da água e é um dos mais comuns no tratamento de água. Consiste 
na utilização das forças gravitacionais para separar partículas de densidade su-
perior à da água, depositando-as em uma superfície ou zona de armazenamen-
to (RICHTER, 2009). A sedimentação é o fenômeno físico no qual, em decor-
rência da ação da gravidade, as partículas suspensas apresentam movimento 
descendente em meio líquido de menor massa específica. A ocorrência de se-
dimentação das partículas suspensas propicia clarificação do meio líquido, ou 
seja, a separação das fases líquida e sólida (DI BERNARDO; DANTAS, 2005).

COAGULANTES

Um dos coagulantes comumente utilizado no tratamento da água no Bra-
sil é o SA, devido à elevada eficiência na remoção de sólidos em suspensão e ao 
baixo custo agregado. A eficácia dos coagulantes de alumínio e ferro, quando 
adicionados à água, decorre da sua capacidade de formar complexos polinuclea-
res com múltiplas cargas com características de adsorção melhoradas. Os com-
plexos interagem então com impurezas, desestabilizando as partículas de acor-
do com a concentração do coagulante e o pH da mistura (SILVA et al., 2016).

Os coagulantes orgânicos de origem vegetal à base de tanino são extraí-
dos da madeira, constituídos por compostos polihidroxidofenólicos, e utiliza-
dos na produção do coagulante TSG. Esse é um polímero catiônico, de baixo 
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peso molecular, de origem vegetal, sendo uma matéria-prima renovável, além 
de apresentar menor custo, menor geração de lodo e obtenção de um lodo sem a 
presença de metais, se comparado aos coagulantes inorgânicos (PIANTÁ, 2008). 

Di Bernardo (2002) descreve ainda outras características do TSG, como 
este poder ser fornecido em pó ou líquido, sua fórmula química tanato quater-
nário de amônio é muito solúvel em água, o pH da solução preparada a 100 g L-1 
varia entre 1,8 e 2,7 e a umidade do produto fica entre 4,5 % e 6,5 %.

MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Águas e de 
Efluentes da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), localizado no Cam-
pus Cerro Largo (RS).

Amostras e reagentes

A água investigada foi coletada no Arroio Clarimundo localizado no mu-
nicípio de Cerro Largo (RS). A amostragem da água (Vol. 20 L) foi realizada 
conforme a NBR 9.898/87 (ABNT, 1987), e as amostras tratadas e não tratadas 
foram preservadas de acordo com o Standard Methods (APHA, 2005). Os rea-
gentes e solventes químicos utilizados apresentaram pureza de grau analítico.

Para a realização dos experimentos, as amostras foram mantidas com o 
pH bruto de 7,5. No total foram analisadas trinta e seis amostras, sendo o expe-
rimento realizado em duplicata. A concentração de SA, CF e TSG adicionada 
variou entre 50 a 1500 mg L-1.

Procedimento experimental

Os experimentos foram realizados em Jartest (PoliControl – Floc Control) 
em seis bateladas, totalizando 36 amostras, de 400 ml cada. Em cada batelada 
foram 6 béqueres utilizados.

Inicialmente foram determinados os parâmetros iniciais pela medição da 
turbidez (t0), em um turbidímetro (PoliControl – AP 2000 iR), da cor (c0) no 
espectrofotômetro UV/Vis (Thermo Scientific – Evolution 201/220) no compri-
mento de onda de 455 nm e do pH da amostra, sem alteração.
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Os ensaios foram realizados com a utilização de um sistema de batelada 
em modo Jartest, mantendo-se o pH inicial da amostra em 7,5, um GVR em 
300 rpm para a adição do coagulante SA, CL ou TSG e um TMR de 2 minutos, 
seguido por um GVL de 35 rmp sob TML de 35 minutos. Terminado esse tem-
po, os experimentos foram submetidos ao processo de sedimentação pelo pe-
ríodo de 60 minutos e, então, as amostras foram conduzidas as análises de cor 
(cf) e turbidez (tf).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de avaliar a eficiência do processo de CFS na remoção da 
turbidez e da cor em água de corpo hídrico (ACH), foi realizada sua caracte-
rização inicial, sem o tratamento. Na Tabela 1 são apresentados os valores ini-
ciais dos parâmetros físico-químicos de turbidez, cor e pH obtidos para ACH.

Tabela 1 – Valores dos parâmetros físico-químicos obtidos para água de corpo hídrico

Parâmetros Unidade Valor inicial

Cor u. C. 3540

pH - 7,5

Turbidez NTU 546

Turbidez

Observa-se na Tabela 2 que houve diminuição da turbidez após a realiza-
ção dos experimentos utilizando-se diferentes concentrações do coagulante SA.

Tabela 2 – Redução de turbidez com a utilização de SA

Ensaio [SA] mg L-1 Turbidez t0 Turbidez tf % de redução de Turbidez

1 50 546 50,00 90,84

2 300 546 22,00 95,97

3 800 546 13,80 97,47

4 1500 546 12,40 97,73

5 3000 546 21,00 96,15

6 5000 546 19,50 96,43
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Obtiveram-se eficiências de remoção de turbidez acima de 90% para todas 
as concentrações testadas. Todos os resultados obtidos, no entanto, encontram-
-se acima do que é recomendado pela Portaria 2914/2011 para padrão organo-
léptico de potabilidade, a qual determina que o VMP é de 5 uT. Deve-se ter em 
mente que no teste realizado em laboratório as amostras analisadas não passa-
ram por processo de filtração.

A concentração de 300 mg L-1 de SA apresentou a máxima redução pos-
sível e o aumento adicional na dosagem de coagulante não proporcionou uma 
redução significativa na turbidez residual. Isso pode ser explicado pelo fato de 
que a partir dessa dosagem não se tem um aumento significativo na desestabi-
lização das partículas coloidais e consequentemente não houve uma eficiência 
muito maior no processo de CFS.

Na Tabela 3 visualizam-se os valores obtidos para a turbidez com a utilização 
de diferentes concentrações de CF, sendo possível perceber uma redução na turbidez.

Tabela 3 – Redução de turbidez com a utilização de CF

Ensaio [CF] mg L-1 Turbidez t0 Turbidez tf % de redução de Turbidez

1 50 546 158 71,06

2 300 546 178 67,40

3 800 546 201 63,19

4 1500 546 81 85,16

5 3000 546 61 88,83

6 5000 546 29 94,69

Para o coagulante CF houve uma significativa variação da eficiência de re-
moção de turbidez, que foi de aproximadamente 60% até acima de 90%. A maior 
eficiência de remoção da turbidez obtida foi para a concentração de 5000 mg 
L-1, porém uma concentração muito alta de CF pode acarretar em um residual 
de ferro muito alto, o que pode ser prejudicial aos equipamentos (GUO et al., 
2015). E, como no caso anterior, este valor também ficou acima do que é deter-
minado pela Portaria 2914/2011, porém com valores ainda mais acentuados.

Na Tabela 4 é possível observar os valores obtidos para a turbidez com a 
utilização de diferentes concentrações do coagulante TSG, sendo possível tam-
bém perceber uma redução da turbidez.
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Tabela 4 – Redução de turbidez com a utilização de TSG

Ensaio [TSG] mg L-1 Turbidez t0 Turbidez tf % de redução de turbidez

1 50 546 217 60,26

2 300 546 231 57,69

3 800 546 244 55,31

4 1500 546 239 56,23

5 3000 546 260 52,38

6 5000 546 310 43,22

Pode-se observar que, com a utilização do TSG como coagulante, consegui-
ram-se eficiências significativamente inferiores, comparando-se com os resultados 
obtidos com os outros coagulantes já mencionados. Porém, não há uma variação 
significativa dos valores de turbidez em função da variação de coagulante TSG, 
sendo 60 % a eficiência mais elevada para a concentração de 50 mg L-1 de TSG. 
Isso pode ser explicado pelo fato de que parte do TSG não participa do processo 
de CFS, ficando em solução e proporcionando o aumento da turbidez. E, como 
nos outros testes, não atendeu aos limites estabelecidos na mesma normativa.

A Figura 1 ilustra um comparativo entre a redução da turbidez para os três 
coagulantes utilizados e a variação da turbidez de acordo com a concentração 
de coagulante utilizada.

Figura 1 – Comparativo entre os três coagulantes com relação à turbidez
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Observando-se a Figura 1, é possível verificar que o AS apresentou o me-
lhor desempenho para redução do parâmetro de turbidez, uma vez que a turbi-
dez residual diminuiu rapidamente. Com isso, a partir de dosagem de 300 mg 
L-1 de coagulante foi alcançada a máxima redução possível, e o aumento adicio-
nal na dosagem de coagulante não proporcionou uma redução na turbidez resi-
dual significativa; o excesso de sais de alumínio são prejudiciais aos organismos 
humanos e vivos (GUO et al., 2015).

O CF nas dosagens de 50, 300 e 800 mg L-1 proporcionou uma redução da 
eficiência na remoção da turbidez, conforme aumento da concentração de coa-
gulante. Porém, no aumento das dosagens de 1500, 3000 para 5000 mg L-1, hou-
ve uma redução na turbidez residual, sendo a maior redução para a dosagem de 
5000 mg L-1. No entanto, a alta dosagem de sais férricos com baixo teor molecu-
lar é corrosiva para os equipamentos metálicos (GUO et al., 2015).

Além disso, é possível observar que na utilização do coagulante natural 
TSG, o aumento da dosagem do TSG resulta em um aumento na turbidez resi-
dual, superando até mesmo a turbidez inicial do efluente. Com isso, esse proces-
so é o menos eficiente para a redução de turbidez. O aumento na turbidez pode 
ser explicado pelo fato de que conforme a concentração do coagulante natural 
aumenta, menores são os flocos formados, acarretando no aumento da turbi-
dez (NANDINI; SHEBA, 2016). Esse processo ocorre porque os coagulantes 
neutralizam as cargas nas partículas, provocando assim turbidez na água bruta, 
e também hidrolisam para formar precipitados insolúveis, que atrapalham as 
partículas (GE POWER; WATER, 2013).

Cor

Observa-se na Tabela 5 que após a realização dos experimentos utilizando 
o coagulante AS houve uma diminuição da cor.

Tabela 5 – Redução de cor com a utilização de SA

Ensaio [SA] mg L-1 Cor c0 Cor cf % de redução de Cor

1 50 3540 236,37 93,32

2 300 3540 82,70 97,66

3 800 3540 55,15 98,44

4 1500 3540 63,00 98,22
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5 3000 3540 110,36 96,88

6 5000 3540 67,00 98,11

Assim, como para turbidez, este parâmetro apresentou eficiências elevadas, 
sendo inclusive a maioria acima de 95 %, e a melhor eficiência obtida foi para 
300 mg L-1 de AS. Isso porque concentrações superiores não apresentaram um 
aumento significativo na eficiência de remoção desse parâmetro, o que pode ser 
explicado pelo fato de não haver um aumento na desestabilização das partícu-
las coloidais. Entretanto, os valores ficaram acima do que estabelece a Portaria 
2914/2011, que determina como padrão organoléptico de potabilidade os VMP 
de cor aparente de 15 uC.

A Tabela 6 apresenta os valores obtidos para a cor com a utilização de CF, 
sendo possível perceber uma redução na cor residual em relação à cor inicial.

Tabela 6 – Redução de cor com a utilização de CF

Ensaio [CF]mg L-1 Cor c0 Cor cf % de redução de Cor

1 50 3540 1260,64 64,39

2 300 3540 1669,75 44,36

3 800 3540 2284,91 35,45

4 1500 3540 945,48 73,29

5 3000 3540 1024,27 71,07

6 5000 3540 1221,25 65,50

Com relação aos valores obtidos utilizando o coagulante CF, observa-se 
que, como os resultados apresentados anteriormente para cor aparente, estes 
também estão acima do que é determinado na Portaria nº 2914/2011, que é a 
normativa sobre potabilidade de água. A maior eficiência de remoção de cor está 
na concentração de CF de 1500 mg L-1, com 73,29 % de remoção. Além disso, 
não há nenhuma relação linear entre a eficiência de redução obtida e o aumen-
to da concentração de coagulante.

Na Tabela 7 são apresentados os valores para a cor obtidos com a utilização 
do coagulante TSG, sendo possível também perceber redução.



203

Tabela 7 – Redução de cor com a utilização de TSG

Ensaio [Tanino SG] mg L-1 Cor c0 Cor cf % de redução de Cor

1 50 3540 2797,05 20,99

2 300 3540 2836,44 19,87

3 800 3540 3072,80 13,20

4 1500 3540 3663,70 0

5 3000 3540 4609,21 0

6 5000 3540 2999,00 15,28

Com isso, resultados de cor aparente apresentaram eficiências bem abaixo 
dos valores obtidos com os coagulantes mencionados anteriormente, inclusive 
com concentrações que não promoveram a redução desse parâmetro, como para 
a turbidez. Isso pode ser devido a não reação desse coagulante no processo, fa-
zendo com que fique suspenso e não altere o valor desse parâmetro. Assim, os 
valores também estão acima do determinado pela Portaria nº 2914/2011.

Na Figura 2 encontra-se ilustrado um comparativo entre a redução da cor 
para os três coagulantes utilizados e a variação da cor de acordo com a concen-
tração de coagulante utilizada.

Figura 2 – Comparativo entre os três coagulantes utilizados com relação a cor



204

A redução da cor por meio dos coagulantes inorgânicos se dá por proces-
so físico, no qual compostos orgânicos com cor têm suas cargas de superfície 
neutralizadas (GE POWER; WATER, 2013). Assim, a Figura 2 mostra que SA 
apresentou o melhor desempenho para a redução do parâmetro cor, em que é 
possível observar que a cor residual diminuiu rapidamente. Dessa forma, na do-
sagem de 300 mg L-1 de SA houve a máxima redução possível, de forma que o 
aumento adicional na dosagem de SA não proporcionou uma redução signifi-
cativa na cor residual, o que pode ser devido a uma concentração superior a 300 
mg L-1 não promover a desestabilização significativa dos coloides.

Analisando o desempenho do coagulante CF, é possível observar que há 
uma grande variação da cor residual, uma vez que o valor diminui ou aumenta 
conforme a dosagem usada. O CF foi menos efetivo para a remoção da cor em 
comparação com o SA e como foi observado em certas dosagens aumenta a cor 
na água. Além disso, como para a turbidez, uma concentração muito alta de CF 
pode acarretar um residual de ferro muito alto.

Considerando o desempenho do Tanino SG, é possível visualizar que esse 
processo também remove algumas partículas de cor em baixas concentrações e 
aumenta o valor da cor residual em relação à cor inicial em algumas dosagens 
de coagulante, mostrando que esse coagulante é o menos eficiente na remoção 
da cor em águas a serem usadas para o abastecimento humano.

Potencial Hidrogeniônico (pH)

O pH é um fator muito importante durante o processo de coagulação, pois, 
conforme o coagulante utilizado, é necessária uma faixa adequada de pH, na qual 
os coagulantes apresentam uma eficiência maior, sendo usado o pH natural da 
água no início do processo. A partir da Tabela 8 é possível visualizar a redução 
no pH final de cada tipo de coagulante.

Tabela 8 – Valores de pH obtidos no final de cada processo

Grupo pH inicial pH final

AS CF TSG

1 7.5 6.49 3.72 6.07

2 7.5 3.95 2.42 5.6

3 7.5 3.9 2.4 4.2
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4 7.5 3.82 2.04 3.42

5 7.5 3.59 pH < 2 2.98

6 7.5 3.48 pH < 2 pH < 2

Conforme se observa na tabela anterior, a redução com a utilização de SA 
e CF ocorre porque esses são sais ácidos que reduzem o pH da água tratada por 
hidrólise. Considerando o processo com o coagulante CF, o pH resultante di-
minui em relação ao pH inicial da água bruta devido ao valor do pH inicial e à 
concentração de coagulante, uma vez que o coagulante é altamente ácido (pH 
~ 2) (RACAR et al., 2017).

No caso do TSG, o processo de coagulação é substancialmente afetado 
por processos de hidrólise / hidratação que levam a mudanças na densidade 
de carga desse composto e a sua solubilidade com o tempo e o pH da solução 
(GRAHAM et al., 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes no laboratório foram conduzidos a fim de obter-se a dosagem ideal 
para redução da turbidez e da cor inicial sob condição da manutenção do pH da 
água bruta. Utilizando como coagulante o SA, obteve-se as melhores eficiências 
de remoção de turbidez e da cor para todas as concentrações testadas, sendo que 
o melhor desempenho foi na concentração de 300 mg L-1. Para o coagulante CF, 
houve uma significativa variação da eficiência de remoção de turbidez e cor. E 
a utilização do TSG apresentou eficiências significativamente inferiores para a 
turbidez e para a cor em relação aos outros coagulantes.

Assim, todos os ensaios de dosagens de coagulantes não atenderam aos li-
mites estabelecidos pela Portaria 2914/2011 para padrão organoléptico de po-
tabilidade. Entretanto, deve-se observar que as amostras não foram filtradas. 
Com isso, esses procedimentos experimentais são essenciais para o bom de-
sempenho de uma ETA, pois através desses ensaios são determinados o tipo e 
a quantidade de coagulante, a fim de tornar o processo mais eficiente e reduzir 
os custos na operação.
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CAPÍTULO 3

VARIACIÓN DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL: EL 

COMPORTAMIENTO HÍDRICO DEL 
ARROYO PORÁ Y EL CONJUNTO 
HABITACIONAL ARROYO PORÁ

Miguel Ángel Servin Santa Cruz1

INTRODUCCIÓN

El estudio de los impactos producidos por la construcción de una represa 
hidroeléctrica requiere un amplio análisis de los principales actores involucrados 
en lo social, económico y ambiental, cómo afecta a las costumbres, los hábitos, 
conductas. Además de la afectación al modo de vida de acceso total a los recursos 
naturales, a toda la biodiversidad circundante como horizonte normal de la vida 
cotidiana, haciendo de ella el uso racional y sostenible por generaciones sucesivas.

1 Ing. agrónomo. MSc. Gestión Ambiental (UNI). Candidato a Doctor en Gestión Ambiental. Facultad 
de Ciencias y Tecnología. Universidad Nacional de Itapúa (UNI). Contacto: mangelservin@gmail.com

mailto:mangelservin@gmail.com
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Las áreas comprometidas, es decir, las áreas a ser inundadas, sufren im-
pactos cuando se construye una represa hidroeléctrica. La subida del nivel del 
agua del río principal y, consecuentemente, de los arroyos tributarios, mejor 
expresados por los términos “embalse” y “sub-embalse” ya en forma definitiva, 
generan impactos en la población afectada que deben ser mitigados, compen-
sados y amortiguados.

En el caso de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, un emprendimiento 
binacional entre Paraguay y Argentina, mucha de la población afectada perdió 
uno de los elementos más importantes en la vida cotidiana: el acceso gratuito 
a los recursos naturales (agua, alimento, fuente de ingreso como pesca, energía 
en forma de leña, y flora medicinal). No deja de ser importante la afectación 
a la relación social con el centro urbano, lo cual hacía disponible con mucha 
facilidad una mejor atención a la salud, y a las fuentes laborales cercanas para 
varios miembros de la familia.

Cuando la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) inicia el llenado del embal-
se, para alcanzar la cota de diseño de 83 m.s.n.m., procede a la relocalización 
de la población afectada a diferentes complejos habitacionales. Particularmente, 
este estudio se centra en uno de estos complejos, el barrio llamado “San Roque 
González de Santa Cruz”, anteriormente denominado “Complejo Habitacional 
Arroyo Porá” (CHAP) por su cercanía al arroyo del mismo nombre, el cual se 
halla ubicado en el distrito de Cambyretá. El arroyo sufre uno de los primeros 
impactos a raíz del llenado del embalse del río Paraná por la entrada en funcio-
namiento de la represa de Yacyretá. Este arroyo pierde su velocidad natural lo 
cual, sumado a los problemas de contaminación antrópica, sufre un proceso de 
eutrofización, quedando así ignorado en su atractivo. El Arroyo Porá, al principio, 
cumplía casi la misma función que el río Paraná en relación a la funcionalidad 
del mismo para la población que fue movida de éste al complejo habitacional.

El objetivo general de este estudio es analizar la variación de la calidad 
ambiental y del comportamiento hídrico del arroyo porá respecto a los eventos 
extremos de precipitación pluviométrica, desde el 2005 hasta el 2016, y los desbor-
des ocurridos en dicho periodo. El análisis parte de las siguientes interrogantes:

¿Cuál es el impacto de la represa sobre el comportamiento hídrico del 
arroyo Porá?

¿Cuál es el comportamiento del arroyo, con respecto a los eventos extremos?
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Los desbordes del arroyo, ¿responden a la presencia del fenómeno del Niño 
como causal de los eventos extremos?

¿Cómo afectan los desbordes del arroyo a la vida diaria de la población 
reasentada en el complejo habitacional?

Para dar respuesta a estas interrogantes se plantean los siguientes objetivos 
específicos: primero, examinar la variación de la calidad ambiental y el compor-
tamiento hídrico del Arroyo Porá; segundo, identificar los eventos extremos 
ocurridos entre 2005 y 2016 en el área de estudio; y, tercero, realizar propuestas 
de alternativas de solución a los problemas ocasionados por los desbordes del 
arroyo Porá.

LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SOCIAL

“El hombre, tanto individualmente como organizado en un grupo social 
de cualquier escala y nivel de complejidad (familia, grupo local, nación, etc.), 
desarrolla sus múltiples actividades en un escenario concreto, formado por mu-
chos elementos: luz solar, suelo, aire, agua en diversas formas (ríos, lluvia, hu-
medad ambiental), plantas y animales grandes y pequeños, construcciones de 
todo tipo y tamaño, luz artificial, caminos, aire acondicionado, máquinas para 
diversos fines, la lista es necesariamente muy larga. Este complejo escenario es 
lo que podemos llamar el ambiente2 [ CITATION [Car00]].

POBLACIÓN Y RECURSOS

Según Reboratti (2000), al conformarse un grupo humano pasa a ser de-
nominado como una sociedad, esa población va creciendo en el transcurso y 
a lo largo del tiempo, mediante la reproducción respondiendo a su naturaleza 
biológica, esa sociedad se vuelve cada vez más compleja en parte porque au-
menta el número de sus integrantes, las relaciones y actividades más complejas 
en una interrelación por la dinámica evolutiva de toda sociedad. “Este proceso 

2 Existe una confusión con respecto al uso de este término. Aunque es común que nos refiramos a él 
como “medio ambiente”, esto no deja de ser una reiteración innecesaria, dado que “medio” y “ambiente” 
son términos que significan lo mismo. En otros idiomas se usa una sola palabra para este término, 
por ejemplo milieu o environment en francés, o environment en inglés.



211

de complejización se apoya en buena medida en una ampliación de la base 
productiva, sin la cual simplemente esa complejidad no podría existir. Y esa 
ampliación pone a la sociedad en conflicto con su ambiente, dado que éste no 
necesariamente responde a los mismos intereses, observa los mismos tiempos 
o tiene el mismo tipo de comportamiento”. En otras palabras el autor nos dice 
que el complejo relacionamiento del tejido social y familiar de la población es 
el producto de años de relacionamiento y desarrollo en las condiciones que lo 
caracteriza en forma especial. El núcleo que recibe el impacto de la magnitud 
presentada por la construcción de la represa produce en ella un desacomodo 
muy relevante, las variables que interactúan son muy numerosas y difíciles de 
analizar en su totalidad, los asentamientos o relocalizaciones no tendrán posi-
bilidades de disponer lo que están perdiendo o dejando atrás, deben comenzar 
de nuevo todo, eso llevará mucho tiempo y trabajo social.

IMPACTOS DE LA REPRESA SOBRE LA POBLACIÓN 
Y RECURSOS

McCully (2004) explica que “los hallazgos sobre los impactos sociales con-
cuerdan, en gran parte, con numerosos artículos de los opositores a las represas 
en cuanto a la gran pobreza provocada por éstas y el fracaso de las políticas de 
reasentamiento y de los planes que pretenden restituir el sustento de la gente 
desplazada”. Específicamente para el área de estudio, además de la contamina-
ción antrópica, el arroyo Porá ha sufrido una disminución en la velocidad y un 
aumento del nivel natural, quedando el mismo totalmente ignorado como un 
atractivo lugar de esparcimiento en la época estival para los habitantes del CHAP. 
Lejos del rio y antes del llenado del embalse, los habitantes de la zona tenían un 
acceso importante al arroyo como lugar de esparcimiento, higiene, lavado de 
ropa, sumándose a las familias que tenían sus espacios mejorados a la vera del 
arroyo. En la actualidad, todo está muy abandonado, se perdió la vitalidad del 
arroyo y todo terminó [CITATION [Mig07]].
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EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA REPRESA

El potencial impacto ambiental de la represa de Yacyretá es de distintas 
envergaduras y variables, de acuerdo a la cota que se opera. Por ejemplo, las 
extensiones de la inundación varían de acuerdo a los niveles de operación. Hay 
una relación directa entre mayor generación de energía y un mayor impacto am-
biental. La siguiente tabla detalla los distintos impactos a medida que se eleva la 
cota de operación de la represa.

Tabla 1 – Niveles de afectación de Yacyretá a cotas 76, 78 y 83 msnm

NIVEL COTA 76 COTA 78 COTA 83

Calidad de agua Similar actual Problemas de 
mínimo a moderado

Maximización de problemas 
en sub-embalses.

Fauna y Flora Se afectan 
ecosistemas 
insulares

Se destruyen 
ecosistemas 
insulares

Se destruyen ecosistemas 
insulares y ribereños

Arqueología Se inundan 
yacimientos

Se inundan 
yacimientos

Se inundan yacimientos

Salud Similar a 
situación actual

Problemas se 
incrementan

Maximización de problemas

Peces Brazo Aña Cuá 
interconectado

Bloqueo de
Migraciones

Bloqueo de migraciones

Malezas 
acuáticas

Bloqueo parcial, 
similar a actual

Similar a actual Maximización de problemas

Relocalización e 
infraestructura

Afectación 
mínima

Afectación 
moderada

Máxima afectación

Fuente: Servín (2007).

MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS

“El continuo y sistemático fracaso al tratar de identificar la variedad de 
potenciales impactosnegativos junto con la implementación de programas ade-
cuados de mitigación, reasentamiento y desarrollo para quienes ha sido despla-
zados, y la permanente desconsideración hacia las comunidades aguas debajo 
de las grandes represas, han conducido al empobrecimiento y al sufrimiento de 
millones de personas. El probable que los grupos más pobres y vulnerables y las 
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generaciones futuras deban soportar de manera desproporcionada los costos so-
ciales y ambientales de los grandes proyectos, sin tener una parte proporcional 
de los beneficios económicos”[CITATION [Pat04]]. En efecto, se han producido 
daños irreversibles en el área del CHAP, provocados por el aumento del nivel del 
agua que ha inundado de forma permanente el área de afectación. Esto ha oca-
sionado, además, el desalojo y traslado de miles de ciudadanos a otros lugares 
alejados de los centros poblacionales. Anteriormente, éstos ofrecían algún tipo 
de trabajo permanente u ocasional, atención a la salud, educación, seguridad, 
pronto socorro. En la situación actual, esta población ya no tiene esas posibili-
dades [CITATION [Mig07]].

VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Según Méndez Gaona (2016), la variabilidad climática se refiere a la varia-
bilidad dentro del clima, es decir, a las fluctuaciones en las propiedades estadís-
ticas de variables climáticas sobre periodos de semana, meses o años. De esta 
manera se determinan límites dentro de los cuales los valores medios, desvíos o 
frecuencias de valores entre los límites establecidos pueden ser aceptados como 
normales. Los eventos fuera de estos límites pueden ser vistos como anómalos 
a un cierto nivel de significación [CITATION [Mén16]]. Coincidentemente, el 
Servicio Meteorológica Nacional argentino (2000) explica que el término se uti-
liza a menudo para indicar desviaciones de las estadísticas climáticas a lo largo 
de un período de tiempo dado respecto a estadísticas climáticas a largo plazo 
relacionadas con el mismo período del calendario. En este sentido, la variabili-
dad climática se mide por esas desviaciones.

VARIACIÓN CLIMÁTICA

Los cambios climáticos pueden resultar de factores tales como los cambios 
de la emisión solar, los cambios a largo plazo de elementos de la órbita terrestre 
(excentricidad, oblicuidad de la eclíptica, precesión de los equinoccios), los proce-
sos internos naturales del sistema climático o el forzamiento antropogénico (por 
ejemplo, aumento de las concentraciones atmosféricas de dióxido carbónico o 
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de otros gases de efecto invernadero). El término “cambio climático” se utiliza 
a menudo en un sentido más limitado para designar un cambio significativo; 
esto es, un cambio que tiene efectos económicos, medioambientales y sociales 
importante [CITATION [Ser00]].

Un clima cambiante produce cambios en la frecuencia, la intensidad, la ex-
tensión espacial, la duración y las circunstancias temporales de los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos, y puede dar lugar a fenómenos meteo-
rológicos y climáticos extremos sin precedentes. Estos fenómenos en relación 
con sistemas humanos y naturales expuestos y vulnerables, pueden provocar 
desastres [CITATION [Nec14]].

La Figura 1, explica claramente que cuando tenemos al fenómeno del Niño 
anuncia de periodos de mucha humedad y lluvias, mientras que el fenómeno de 
la Niña anuncia periodos secos, que en ambos casos se tiene una alta posibilidad 
de impactos negativos a las actividades antrópicas. Para el fenómeno de El-Niño 
la superficie superior del nivel de mar acusa aguas alientes, en el fenómeno de 
La-Niña la superficie del nivel del mar acusa temperaturas frías.

Figura 1 – La presencia de El Niño y de La Niña sobre el territorio paraguayo

Fuente: Necco (2014).

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), en su informe “Efec-
tos del Niño en Paraguay 2015-2016”, explica que la tendencia de la precipita-
ción en la cuenca del Plata, que incluye al Paraguay, presenta diferencias con 
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respecto a la fase del ENOS (El Niño Oscilación del Sur). También alega que las 
tendencias positivas sobre Paraguay se han originado en periodos de El Niño, y 
en el noreste argentino, frontera con el sur del Paraguay, presenta la misma ten-
dencia en años Niño y neutro. En el mismo informe la DINAC manifiesta que 
se denotó una influencia importante de los eventos climáticos de El Niño y La 
Niña en el régimen de precipitación del Paraguay, especialmente en los eventos 
extremos de El Niño de 1982-1983 y de 1997-1998, donde produjeron una va-
riación extrema en el régimen de precipitación del país.

EVENTOS EXTREMOS DE PROBABLE OCURRENCIA EN 
ITAPÚA – PARAGUAY

Un amplio sector de América del Sur se caracteriza por las tormentas que allí 
se forman durante la primavera, verano y comienzos del otoño. Estas tormentas, 
en muchas ocasiones, alcanzan el grado de “superceldas” (tormentas severas) y 
producen intensas granizadas, inundaciones y tornados. El área bajo el nombre 
de “Pasillo de los Tornados” es considerada como la segunda en importancia a 
nivel mundial en cuanto a la formación de fenómenos meteorológicos extremos, 
siendo el primero el “Callejón de los Tornados” de Estados Unidos. El área bajo 
el nombre “Pasillo de los Tornados” abarca casi todo el centro de Argentina, el 
sur del Paraguay y el centro-sur de Brasil y el Uruguay. El promedio anual de 
tornados varía según esté afectando la corriente del Niño, la Niña o años neutra-
les. Básicamente, los años con más tormentas y tornados son aquellos en los que 
está presente El Niño y aún más cuando es un año neutral [CITATION [San13]].

RIESGOS POR INUNDACIONES EN ENCARNACIÓN

En Encarnación se presentan los riesgos por inundación en dos aspectos: 
la crecida estacional y/o extraordinaria del Río Paraná y la inundación pluvial 
urbana, debida a las precipitaciones intensas asociadas al aumento de los efectos 
de la urbanización en zonas anegables [CITATION [Mun15]].
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Centro de monitoreo y alerta hidrometeorológica en Itapúa

El 28 de septiembre del 2016 se terminó la instalación del equipamiento para 
el centro de monitoreo y alerta hidrometeorológica en Itapúa, con enlace directo 
que permite enviar información de inmediato a la Dirección de Meteorología 
e Hidrología (DMH), de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC, 
los aeropuertos de Asunción y Ciudad del Este y la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN) (PNUD PARAGUAY, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 
la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente re-
lacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 
y áreas donde nuevas perspectivas o ampliar las existentes[CITATION [Her03]]. 
Se ha optado por una investigación descriptiva y exploratoria, considerando 
principalmente la escasa bibliografía y datos de investigación relacionada al 
tema. El estudio se basa en la variación de la calidad ambiental antes y después 
del embalse del Río Paraná por las obras de la represa hidroeléctrica de Yacyre-
tá, específicamente respecto al comportamientos hídrico del arroyo Porá y los 
impactos sobre la población del Complejo Habitacional “Arroyo Porá” (CHAP) 
como consecuencia de la variabilidad climática.

Como fuentes primarias se procedió a realizar entrevistas con actores cla-
ves del CHAP, vecinos cercanos al cauce del arroyo, la Estación Meteorológica 
del Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA) de Capitán Miranda, y 
el director del Centro de Desarrollo Urbano Municipal (CDUM). Como fuen-
tes secundarias se recurrió a revisión de artículos publicados, libros, medios de 
comunicación escritos y digitales, e informes de centros meteorológicos nacio-
nales y regionales.
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LOCALIZACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL ARROYO 
PORÁ (CHAP)

El CHAP se encuentra ubicado dentro del distrito de Cambyretá, con el 
nombre de Barrio San Roque González de Santa Cruz. Al mismo se puede acce-
der desde la capital del departamento por la Ruta VI Dr. Juan León Mallorquín, 
a 5 kilómetros del centro urbano de Encarnación.

Mapa 1 – Ubicación del Complejo Habitacional Arroyo Porá

Fuente: Google Earth (2016).

El Complejo Habitacional, popularmente conocido como Arroyo Porá 
(CHAP), cuenta con 1.194 viviendas ocupadas, con misma cantidad de familias 
relocalizadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Paraguay no escapa en recibir las consecuencias de la variabilidad cli-
mática y de cambios climáticos que impactan al clima terrestre. Esos impactos 
tienen un gran efecto en las actividades económicas, sociales y ambientales del 
hombre, los núcleos urbanos, la producción agrícola y ganadera para exporta-
ción y consumo local, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de vastos 
sectores de la población vulnerable, además de la afectación a los medios de 
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transporte fluvial, terrestre y aéreo. Según el análisis de DINAC con respecto al 
comportamiento de la precipitación diaria, se pudo observar la relación entre la 
precipitación acumulada normal para el periodo 1971-2000, y la precipitación 
acumulada al 2016 para la ciudad de Encarnación. Puede notarse que la preci-
pitación, para los meses de abril a julio, tuvo una acumulación por encima de la 
normal. Aunque a partir de agosto hasta noviembre, periodo hasta donde llega 
el análisis, la precipitación acumulada diaria está por debajo de la normal, por 
lo que se observa una tendencia hacia al aumento.

IMPACTOS DE LOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN 
SOBRE EL ARROYO PORÁ

Cuadro 1 – Desbordes registrados del Arroyo Porá ocurridos entre 1996 y 2016

Fenómeno 
presente3

Nivel del embalse Desbordes Precipitación

Año Mes Día mm caídos4 Periodo5

El Niño (muy 
fuerte)

1982 -

1996 octubre - 289,0 I

El Niño (muy 
fuerte)

1997 diciembre - 317,0 III

La Niña 2000 octubre - 213,0 II

El Niño (débil) 2006 78 msnm6

La Niña 
(moderado)

2007 2007 diciembre - 203,3 III

2008 78,5 msnm

2009 octubre - 155,5 I

El Niño (fuerte) 2009 80 msnm diciembre 137,0 III

El Niño 
(moderado)

2010 81 msnm octubre

2010 diciembre - 70,5 I

2011 83 msnm

2014 setiembre 20 169,5 III

3  Dirección de Meteorología e Hidrología, 2015.
4  Según datos de la Estación Meteorológica del IPTA, ubicada en Capitán Miranda. Es la estación más 

cercana a Encarnación, y cuentan con registros digitales desde 1995.
5  Los periodos van del 1 al 10 (periodo I), del 11 al 20 (periodo II) y del 21 al 30/31 (periodo III).
6  Nivel inicial de referencia del embalse de la represa de Yacyretá sobre el Río Paraná.
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El Niño
La Niña

2015 noviembre 12 206,5 I

2016 noviembre 15 II

Fuente: Elaboración propia a partir de medios de comunicación local y nacional7, y entrevistas con 
pobladores Servin (2017).

Los eventos de precipitación de 100 o más mm en periodos cortos de tiempo 
(entre 6 y 12 horas) parecen coincidir con la estación lluviosa (octubre a mar-
zo) en la zona de estudio. Estos eventos extremos producen un alto índice de 
escorrentía superficial, por lo que las aguas no alcanzan a infiltrarse en el suelo, 
produciéndose desbordes del arroyo Porá. Además, la mayoría de estos eventos 
coinciden con la presencia del fenómeno El Niño.

De acuerdo a lo manifestado por los actores clave, el registro más antiguo 
de un evento de precipitación extrema fue el año 1997 y el último, el 15 de no-
viembre del 2016. A continuación se incluyen fotografías de los desbordes del 
arroyo sobrepasando el nivel del asfalto de la Ruta VI. Puede notarse el caracte-
rístico color rojo del agua, lo cual indica una gran erosión de las parcelas agrí-
colas de la cuenca alta, donde antiguos bosques naturales han sido deforestados 
para dar paso a la intensa agricultura mecanizada.

Figura 2 – Imágenes del desborde Arroyo Porá del día 15-11- 2016

Fuente: Itapúa Noticias (2016).

7  Portales web de noticias (Itapúa Noticias, Diario Última Hora, Diario ABC).
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IMPACTOS DE LOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN 
SOBRE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO

Los desbordes del arroyo Porá causan que el nivel del agua sobrepase la 
capa asfáltica de la Ruta Nº VI. Esto ocasiona el corte del tránsito de Encarna-
ción hacia Ciudad del Este, y viceversa. El bajo nivel socioeconómico de la po-
blación del Complejo Habitacional y la falta de provisión de servicios básicos, 
como centros educativos de arte y oficios, y de nivel terciario, centros de salud 
especializados, fuentes laborales y de recreación, les obliga a salir del Comple-
jo en búsqueda de la satisfacción de estas necesidades. Los desbordes suelen ir 
acompañados de fuertes vientos que superan los 90 km/h. Estos causan impor-
tantes daños a las viviendas del CHAP, ya que el complejo carece de vegetación 
que aminore la velocidad del viento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la medida de una buena comprensión de los fenómenos de El Niño y 
de La Niña, se podría predecir el comportamiento de los mismos, particular-
mente en las escalas temporales mensuales y espaciales de regiones mucho más 
extensas, respecto a los periodos secos o lluviosos. En relación al recurso hídrico 
arroyo Porá y el vecino Complejo Habitacional, hoy llamado Barrio San Roque 
González de Santa Cruz, esto podría resultar de suma utilidad por la afectación 
a la población aledaña.

De acuerdo a los datos sobre la presencia del fenómeno El Niño, puede 
decirse que éste tiene una fuerte incidencia en variabilidad de la precipitación y 
los eventos extremos que ocasionan los desbordes en el área de estudio. Los más 
antiguos pobladores de la zona recuerdan el primer gran desborde del arroyo 
ocurrido en el año 1997, lo que concuerda con la presencia de los eventos más 
fuertes de El Niño, durante 1997 y 1998.

Se deben determinar las áreas de vulnerabilidad a la precipitación, así como 
los problemas por éstos ocasionados, especialmente en el entorno del arroyo 
Porá y el Complejo Habitacional. Las propuestas de solución deben considerar 
los eventos de extrema precipitación en periodos cortos de tiempo, de manera 
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que ésta pueda infiltrarse y escurrirse lo más rápido posible, de manera a evitar 
así los desbordes e inundaciones de zonas urbanizadas.

Se recomienda, además, elevar el nivel de la Ruta VI por sobre el nivel de 
desbordes máximo con un periodo de recurrencia de la menos 50 años, y la 
construcción de un nuevo puente de sección más amplia que el actual.

También se recomienda la construcción de caminos alternativos de cone-
xión del Complejo Habitacional Arroyo Porá con la Ruta Nº VI. La población 
necesita de caminos de todo tiempo y de menor tránsito vehicular, de tal forma 
que puedan desenvolver sus actividades diarias sin preocuparse por los desbor-
des, además de evitar el intenso tránsito de la Ruta VI.

Resulta necesaria la recomposición de los bosques de galería y las reservas 
forestales, ambos establecidos por ley Nº 422/73 forestal y 3.239/07 de los recur-
sos hídricos del Paraguay, con especies nativas, tanto en la cuenca alta y como 
baja, respetando la franja de dominio del cauce. La función de la protección 
boscosa es infiltrar parte de la precipitación caída en periodos cortos de tiempo.
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INTRODUÇÃO

O sistema cooperativista é considerado um importante instrumento para a 
dinamização da economia dos países, estados e municípios, sustentado na eco-
nomia social, com interação com os demais agentes de mercado e a distribuição 
de resultados junto a seus associados.

A responsabilidade é exercida pelo sistema cooperativista desde a sua ori-
gem, através da aplicação dos princípios e valores do cooperativismo nos quais 
as preocupações com as dimensões econômica, social e ambiental são orienta-
das para a manutenção do bom funcionamento da rede de relacionamentos dos 
agentes envolvidos. O Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicredi) é uma ins-
tituição financeira cooperativa que valoriza a vocação econômica das regiões, 
cria oportunidades de negócios e promove o desenvolvimento dos seus asso-
ciados. Um sistema de cooperativas de crédito direcionado para o crescimento 
sustentável e cada vez mais próximo das pessoas e comunidades, as quais cons-
tituem sua razão de ser.

A sociedade dá sinais de que o modelo empresarial que só objetiva a ma-
ximização de riqueza através do lucro deve ceder espaço para um modelo que 
compreenda os interesses dos diversos públicos que se relacionam com a empre-
sa, com a amplitude adicional de preservação do meio ambiente, da redução de 
poluentes e de investimentos que aliviem os desgastes naturais que ocorreram 
no passado, rompendo a estrutura anterior para a liberação de um novo proje-
to ético político, conhecido como responsabilidade social. Portanto, a adoção 
de práticas sustentáveis na exploração de atividades empresariais, refletidas na 
preocupação com a preservação ambiental e no oferecimento de retorno social, 
passou a ser assunto de extrema importância para o destaque e posicionamento 
mercadológico das empresas.

A sustentabilidade das organizações cooperativas e do próprio sistema 
ambiental, de acordo com Louette (2007), tornou-se uma fórmula para ex-
pressar a necessidade de manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, 
social e ambiental. As práticas voltadas para a sustentabilidade ambiental se 
integram às organizações e aos cidadãos como necessários para a racionaliza-
ção dos custos e impactos nocivos para o meio ambiente e a garantia da vida 
futura no planeta. Estudos que exploram a temática e as experiências voltadas 
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a essas prioridades se fazem necessários e oportunos, para contribuir com seu 
aprimoramento e com a difusão positiva junto às demais organizações, coo-
perativas ou não.

O objetivo deste capítulo é apresentar o estudo a respeito da política de 
sustentabilidade no Sicredi União RS, com mapeamento das práticas de sus-
tentabilidade desenvolvidas na Unidades de Atendimento de Santo Ângelo, o 
que contribui com a difusão dessas práticas no Sicredi e na própria sociedade.

Há vários esforços e propostas das organizações voltadas à sustentabilidade, 
o que também ocorre no Sicredi. Reconhecem-se diferentes estudos realizados 
sobre sustentabilidade em instituições financeiras e em cooperativas. Frente à 
realidade vivenciada pelo Sicredi União RS, em especial pela Agência de Santo 
Ângelo, urge um projeto com propostas e ações para serem desenvolvidas so-
bre sustentabilidade na Agência de Santo Ângelo. Este estudo, além de ampliar 
o conhecimento acadêmico, estará contribuindo com a motivação coletiva para 
o tema da sustentabilidade, bem como contribuirá para ampliar as ações e os 
resultados do Sicredi voltados para esse tema.

Em termos de procedimentos metodológicos, o estudo se caracteriza 
como estudo de caso, de natureza exploratória, quali-quantitativa, tendo ele-
mentos de pesquisa participante e de observação direta. A coleta de dados re-
ferencia-se em dados primários e secundários, considerando-se a verificação 
e o mapeamento empírico das práticas e a consulta a documentos, registros e 
relatórios do Sicredi e outros registros bibliográficos. A sistematização obser-
vou o conjunto de dados e as ponderações conceituais, resultando na descri-
ção e análise dos dados.

O estudo está estruturado na seção um deste capítulo com os fundamen-
tos conceituais, considerando gestão de cooperativas de crédito, sustentabilida-
de ambiental, gestão e sustentabilidade ambiental em cooperativas de crédito. 
Na seção dois, são detalhados os procedimentos metodológicos, contemplando 
tipologia da pesquisa, coleta de dados, sistematização e análise dos dados. Na 
seção três, constam a apresentação dos resultados do estudo, acompanhadas das 
proposições e considerações finais.
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FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

Os fundamentos conceituais e antecedentes na literatura estão subdivididos 
em três subseções: gestão de cooperativas de crédito; sustentabilidade ambiental; 
gestão e sustentabilidade ambiental em cooperativas de crédito.

Gestão de cooperativas de crédito

As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas (PAGNUSSAT, 2004), 
constituídas com o objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados, 
na forma de ajuda mútua, baseada em valores como igualdade, equidade, soli-
dariedade, democracia e responsabilidade social. Além da prestação de servi-
ços comuns, visam diminuir desigualdades sociais, facilitar o acesso aos servi-
ços financeiros, difundir o espírito da cooperação e estimular a união de todos 
em prol do bem-estar comum.

A relevância da qualificada gestão de uma cooperativa de crédito é expressa 
por Wilhelm e Schneider (2013), registrando o crescimento econômico e social 
para Sicredi União RS: a) foco no resultado: o objetivo é atingir as metas, agin-
do com profissionalismo, transformando o associado em dono, valorizando o 
associado como parceiro na obtenção do resultado, evitando o assistencialismo 
e o paternalismo; b) fidelidade e transparência: ser fiel aos princípios da coope-
rativa nas relações, manter a palavra, cumprir o acertado e ser transparente, o 
que aumenta a confiança recíproca; c) postura positiva: valorizar os acertos, in-
centivar o esforço e a iniciativa; d) desafios: não ser paternalista, assistencialista 
ou esperar passivamente as coisas de graça, ou atribuir demasiada responsabi-
lidade e iniciativa ao poder público.

Büttenbender (2011) afirma que o cooperativismo, ao longo da sua histó-
ria, tem demonstrado as suas impactantes e positivas contribuições para as so-
ciedades, tanto as consideradas desenvolvidas, em desenvolvimento, quanto as 
subdesenvolvidas. Nessa trajetória, o cooperativismo propagou raízes e contri-
buições positivas em todas as dimensões do planeta. Tais contribuições servi-
ram, em alguns momentos, para manter o domínio sobre determinados grupos 
sociais e, em outros, para promover o verdadeiro direito de cidadania, gerando 
melhores condições de vida aos que com ela convivem e dela participam.
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O cooperativismo de crédito brasileiro, em particular, passa por um mo-
mento singular. Os últimos normativos editados conferem-lhe a mais ampla 
possibilidade estrutural e operacional e remetem às cooperativas centrais a res-
ponsabilidade pela qualificação e supervisão. Pagnussat (2004) indica que os as-
sociados identificam o diferencial de obter os serviços financeiros de instituição 
em que eles são os próprios gestores e participam dos resultados. Essas condições 
desenvolveram na sociedade a esperança de que o fortalecimento do cooperati-
vismo assegurará a melhoria das condições gerais dos serviços financeiros e, em 
especial, o acesso ao crédito como instrumento propulsor do desenvolvimento.

Para Schardong (2002), a cooperativa de crédito tem como objetivo pri-
mordial captar recursos financeiros de modo a financiar as atividades econô-
micas dos cooperados, a administração das suas poupanças e a prestação dos 
serviços de natureza bancária por eles demandada. Dessa forma, as cooperati-
vas de crédito apresentam as mesmas modalidades econômica-financeiras de 
uma instituição tradicional, porém com diferenciais competitivos voltados para 
o associado. O autor ressalta também que as cooperativas de crédito são socie-
dades de pessoas, com forma e natureza próprias, de natureza civil, não sujeitas 
à falência, constituídas para prestar serviços aos associados.

Büttenbender (2011) argumenta que as cooperativas se diferenciam das 
empresas tradicionais por buscarem satisfazer as necessidades de seus associa-
dos, sendo que as pessoas que optam pelo cooperativismo o fazem pela soli-
dariedade, transparência, democracia, equidade e promoção da justiça social. 
Segundo ele, essa organização amplia a capacidade de as pessoas enfrentarem 
os desafios da vida. A cooperação contribui para o desenvolvimento das com-
petências individuais e organizacionais, sustentando a perenidade das firmas e 
a perpetuação do trabalho e dos negócios. O foco concentra-se em fortalecer 
as pessoas e as organizações para ampliar seus aportes na direção do desenvol-
vimento e da melhoria da qualidade de vida. Nessa dimensão, observa ainda o 
autor, as cooperativas estão repensando suas estratégias e incorporando novas 
competências para atuar no ambiente de competitividade crescente, voltando-
-se para as capacidades internas e externas das organizações. A intercoopera-
ção é um princípio decisivo para o fortalecimento das cooperativas e de todo 
sistema cooperativo. As novas práticas estão gerando estratégias, arquiteturas e 
alianças inovadoras, com integração vertical e horizontal, alinhando objetivos 
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e negócios, formatando redes de cooperação e gerando resultados inatingíveis, 
caso individualmente as operassem.

A gestão de uma cooperativa de crédito deve ser baseada em princípios e 
valores, tendo como grande meta contribuir para tornar a sociedade melhor. Sua 
vocação é colaborar para o crescimento humano. Seu sonho é gerar qualidade 
de vida a todas as pessoas que ela atinge direta ou indiretamente.

Sustentabilidade ambiental

Sustentabilidade é definida como a capacidade de o ser humano interagir 
com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recur-
sos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade organizacio-
nal surge da conceituação do Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade, 
definido por Elkington (1998), apresentando as esferas econômica, social e am-
biental. Sachs (1993) é outro autor que destaca as temáticas da sustentabilidade 
social, da sustentabilidade econômica e da sustentabilidade ecológica/ambiental.

O’Riordan e Voisey (1998) afirmaram que a transição para a sustentabili-
dade é um processo permanente, uma vez que a “sustentabilidade pura” nunca 
será, de fato, alcançada. Os autores identificam vários estágios da sustentabili-
dade, variando em uma escala que vai de sustentabilidade muito fraca, impli-
cando pequenas mudanças e práticas ambientais, até sustentabilidade muito 
forte, mais inclusiva, autossustentada e preocupada em envolver as pessoas afe-
tadas pelos processos produtivos nas decisões. Por isso, o economista Welford 
(1997) destaca que a sustentabilidade está mais relacionada a processos do que 
a resultados tangíveis. Os elementos-chave da sustentabilidade são a equidade 
(estímulo à participação dos interessados, proporcionando-lhes poder de deci-
são), a futuridade (precaução e uso consciente dos recursos), a preservação da 
biodiversidade, o respeito aos direitos humanos e a incorporação do conceito 
de ciclo de vida e responsabilidade sobre os produtos.

De acordo com Serageldin (1993), os esforços no sentido de identificar as 
implicações operacionais da sustentabilidade só atingirão seus objetivos com 
a integração dos pontos de vista econômico, ecológico e social. Isso porque as 
atividades comerciais e econômicas estão inseridas em sistemas ecológicos e 
sociais mais amplos e deles dependem fundamentalmente, ressaltando que se 
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um aspecto for comprometido, a estabilidade dos outros elementos inter-rela-
cionados estará ameaçada.

Na dimensão econômica e de negócios, Marinho (2001) destaca que as em-
presas consumidoras intensivas de recursos naturais, energia ou água e aque-
las atividades que implicam altos riscos para as populações ou geram grandes 
impactos ambientais ou sociais (ex. usinas nucleares, indústria de cigarro), sem 
uma profunda transformação na sua forma de produzir ou das características 
dos seus produtos, teriam maiores dificuldades de se enquadrar no conceito de 
sustentabilidade. É possível perceber, nessas definições de desenvolvimento sus-
tentável, a esperança de aliar estas três perspectivas: desenvolvimento econômi-
co, justiça social e preservação ambiental. Entretanto, nem sempre os projetos 
possuem essas três esferas bem equilibradas.

Convergentes, Casarotto Filho e Pires (2001) dizem que as estratégias com-
preendidas de forma global são fundamentais para iniciativa e definição das pro-
priedades que garantam: sustentabilidade; visão e capacidade de análise e iden-
tificação das propriedades imediatas e futuras; descentralização e participação 
social. Ainda ressaltam que a institucionalização do desenvolvimento susten-
tável é capaz de evitar a vulnerabilidade local e os desequilíbrios que poderiam 
gerar tensões e rupturas futuras.

Uma abordagem mais ampla sobre o tema da sustentabilidade, recentemente 
externada em tese de doutoramento, é realizada por Büttenbender (2014), quan-
do formula e sustenta um constructo que inicia com o conjunto de três interfaces 
triangulares. A primeira, reconhecendo Elkington (1998), com a primeira abor-
dagem triangular das esferas econômica, social e ambiental. A segunda, quan-
do o autor reconhece a importância da abordagem inovadora de Julien (2010), 
definindo a base triangular da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. 
A terceira dimensão triangular aporta as contribuições do Triângulo de Sábato, 
também conhecida como tríplice hélice, proposta por Etzkowitz (2009), com a 
necessária cooperação entre o Estado, a Indústria (Empresários) e a Universi-
dade (centros de pesquisa e desenvolvimento). A combinação integrada desses 
três conjuntos triangulares, de forma sistêmica, constitui-se no constructo de 
Governança Inovadora e de Desenvolvimento Sustentável Territorial (BÜT-
TENBENDER, 2014).
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Os desafios indicam na repercussão do constructo proposto na dinâmica 
de gestão do desenvolvimento de territórios e a gestão eficaz, eficientes e efeti-
va de empreendimentos cooperativos, na ótica direcionada à sustentabilidade 
ambiental, o que é melhor detalhada na seção seguinte.

Gestão e sustentabilidade ambiental em cooperativas de crédito

As cooperativas, pela sua natureza, são organizações baseadas na economia 
social e tem na sustentabilidade ambiental, econômica e social um de seus prin-
cípios fundamentais. O cooperativismo, em seus distintos ramos, destacando 
o crédito e, em particular o Sicredi, tem incorporado o tema da sustentabilida-
de de longa data, antes mesmo de tomar a forma atual no mundo empresarial e 
da sociedade. A sustentabilidade passa pelos fundamentos da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. Uma instituição é sustentável quando gera resul-
tado econômico, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora 
a qualidade de vida das pessoas com as quais interage, equilibrando resultados 
financeiros com o desenvolvimento de comunidades. É uma instituição finan-
ceira cooperativa que valoriza a vocação econômica das regiões, cria oportuni-
dades de negócios e promove o desenvolvimento dos seus associados.

Na construção da sua visão de sustentabilidade, o Sicredi partiu do pres-
suposto de que as cooperativas, pela sua forma e natureza jurídica própria e 
em razão dos seus princípios, já têm a sustentabilidade na essência, pois traba-
lham para o desenvolvimento econômico e social. Assim se define que o nome 
da Cooperativa Sicredi União (RS) é muito mais que um nome fantasia, uma 
vez que União representa a sustentabilidade de um empreendimento focado no 
crescimento das pessoas e das comunidades.

Tachizawa (2005) indica que uma instituição financeira se caracteriza como 
uma organização tipicamente de baixo impacto ambiental, observando-se sua 
operacionalidade. Porém, assume um relevante impacto como agente de crédi-
to, a partir do financiamento de projetos de alto impacto ambiental. Como ex-
pressam Lins e Wajnberg (2007), o papel das instituições financeiras voltado ao 
tema do desenvolvimento sustentável está na sua capacidade de sensibilização e 
de indução a mudanças e transformações a partir das suas políticas de crédito.
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Esty e Winston (2008) mencionam que os líderes ambientais que veem os 
negócios sob a ótica do meio ambiente encontram oportunidades de reduzir cus-
tos e riscos, além de aumentara receita. Essas estratégias geram um novo tipo de 
vantagem competitiva sustentável chamada de ecovantagem: utilização de um 
processo ecologicamente correto para gerar lucro, obtendo vantagens monetá-
rias diretas, como a utilização de matéria prima sustentável, até vantagens indi-
retas, como melhoria na visibilidade da marca.

Segundo Mattarozzi e Trunkl (2007), o conceito de sustentabilidade nas 
instituições financeiras remete à necessidade de elas integrarem a perspectiva 
sustentável a sua própria missão e estratégias, adotando critérios socioambien-
tais além dos econômico-financeiros. Para Tosini (2006), o sistema financeiro 
é um dos principais agentes do desenvolvimento econômico e não pode ficar à 
margem dos problemas ambientais, pois, além da consciência da sociedade, o 
arcabouço legal em relação ao meio ambiente também atinge essas instituições. 
Reforça também que as instituições estão expostas a riscos que podem trazer 
prejuízos relevantes, comprometer a saúde financeira e sua própria continuidade. 
Complementa que o risco ambiental para as instituições financeiras é o risco de 
dano ao meio ambiente causado por qualquer atividade econômica. A inserção 
do conceito de sustentabilidade nos negócios impõe um novo paradigma entre 
os fatores econômicos, sociais e ambientais das organizações. Para Mattarozzi e 
Trunkl (2007), as empresas precisam avaliar corretamente em que ponto estão 
e em que ponto querem chegar ao que diz respeito à responsabilidade social e 
ao desenvolvimento sustentável. As repercussões da sustentabilidade no mun-
do dos negócios demonstram ser a tendência em várias áreas de estudo quem 
retira os primeiros frutos da oportunidade e, apesar do custo dos investimen-
tos iniciais, fortalece a marca da empresa no presente e acumula benefícios com 
menor esforço no futuro.

METODOLOGIA

A pesquisa que deu origem a este capítulo caracteriza-se como explora-
tória, descritiva e estudo de caso Yin (2001). A pesquisa exploratória, aplicada 
com a finalidade de conhecer e explorar mais sobre o assunto. A pesquisa des-
critiva foi utilizada para descrever os dados e resultados do estudo. O estudo de 
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caso justifica-se pelo estudo das práticas e inovações do Sicredi, especialmente 
na UA de Santo Ângelo do Sicredi União. Os fundamentos da pesquisa quan-
titativa e qualitativa oportunizam quantificar os dados e aplicar alguma forma 
de análise estatística, complementada com a análise qualitativa das abordagens 
(LAKATOS; MARCONI, 2007; MALHOTRA, 2001).

Quanto aos meios, a pesquisa foi documental, bibliográfica e exploratória 
e de campo (GIL, 2002). A temática que a norteou foi o de estudar a política 
de sustentabilidade no Sicredi União RS, mapeando práticas de sustentabilida-
de desenvolvidas na Unidade de Atendimento de Santo Ângelo, contribuindo 
com a difusão de tais práticas no Sicredi e na própria sociedade. Para tanto, 
após a revisão conceitual e bibliográfica, a coleta de dados de campo, realiza-
da no final do ano de 2015, foi baseada em um levantamento dos documen-
tos e registros da cooperativa, que fundamentam e definem suas políticas de 
sustentabilidade, os registros, relatórios e outros demonstrativos impressos 
ou integrantes da intranet a cooperativa. Foram mapeados práticas, projetos 
e ações desenvolvidos na área da sustentabilidade. Contemplou-se a descri-
ção detalhada dos principais projetos, com a finalidade de explorar de forma 
mais aprofundada as ações e os resultados das inciativas de sustentabilidade 
praticadas na cooperativa.

A sistematização dos dados e o tratamento estatístico, juntamente com as 
descrições qualitativas, foram orientados pelos objetivos do estudo. A análise 
e interpretação consideraram também os referenciais conceituais e as aborda-
gens sistêmicas e integradas da temática, produzindo os resultados pretendidos.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

A apresentação de resultados contempla a caracterização da organização 
do objeto do estudo de caso, com destaque para a agência objeto de estudo. Em 
prosseguimento, a descrição da Política de Sustentabilidade do Sicredi e adicio-
nada a relação de projetos e ações em desenvolvimento e a proposição de outros 
para serem objeto de análise e possível implantação.



233

O cooperativismo de crédito e o sistema Sicredi

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) é o precursor da retomada, em 
1980, do crescimento do cooperativismo de crédito brasileiro e da organização 
sistêmica, alicerçado na padronização administrativa e operacional. A precur-
sora no cooperativismo brasileiro, o cooperativismo de crédito no Rio Grande 
do Sul iniciou no ano de 1902, com a fundação da primeira cooperativa de cré-
dito, atualmente denominada como Cooperativa Sicredi Pioneira.

O sistema Sicredi é composto por quatro cooperativas centrais, confe-
deração, banco cooperativo e empresas controladas (administradora de car-
tões, administradora de consórcios, administradora de bens e corretora de se-
guros), com atuação de forma integrada, que proporciona ganhos de escala, 
fortalecimento da marca e maior competitividade. Opera atualmente com 98 
cooperativas de crédito, mais de 1.330 pontos de atendimento em 11 estados 
brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Rondônia, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro) 
e 17.870 colaboradores.

Possui como missão valorizar o relacionamento, oferecer soluções finan-
ceiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e da sociedade em geral. Sua visão é ser reconhecida como institui-
ção financeira cooperativa, comprometida com o desenvolvimento econômico 
e social dos associados e das comunidades, com crescimento sustentável das 
cooperativas, integradas em um sistema sólido e eficaz. Os valores do Sistema 
Sicredi são: preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio; respei-
to à individualidade do associado; valorização e desenvolvimento das pessoas; 
preservação da instituição como sistema; respeito às normas oficiais e internas; 
eficácia e transparência na gestão.

Os referenciais estratégicos definidos e a estrutura de liderança e gestão do 
Sistema se estendem para todas as cooperativas que a integram. Dessa maneira, 
são adotados mecanismos de gestão integrada e de controle compartilhados, va-
lorizando a dinâmica de sistema e fortalecendo e ampliando a sustentabilidade 
o próprio cooperativismo a partir da intercooperação.
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Serro Azul 
– Sicredi União RS

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Serro Azul – 
Sicredi União RS foi fundada no ano de 1913, em Cerro Largo, RS. Nessa tra-
jetória, há mais de 100 anos, a cooperativa é resultado de um processo de fu-
são ocorrida no ano de 2010, abrangendo três cooperativas: Sicredi Serro Azul 
RS, Sicredi Missões RS e Sicredi Grande Santa Rosa, prevalecendo a razão so-
cial o nome da primeira e mais antiga, expresso pelo nome fantasia de Sicredi 
União RS. Atualmente abrange39 municípios, com 42 pontos de atendimento 
e aproximadamente 600 colaboradores, atendendo uma área total de 20.481 
Km2, população total de452.739 habitantes, dos quais 123.426 são associados 
da cooperativa. Representa aproximadamente 27% de participação da popula-
ção cooperativada na região. Essa média é bem superior à média nacional, que 
é de apenas 5,1%. A sede administrativa da Sicredi União RS está localizada em 
Santa Rosa, RS. A Agência de Santo Ângelo, que é especificamente a referência 
do estudo apresentado neste capítulo, teve sua origem na Cooperativa de Cré-
dito Rural Santo Ângelo Limitada (CREDISA), fundada em 15.05.1981 por 24 
sócios fundadores. A Agência, atualmente com 34 anos, possui 27 colaborado-
res, 6500 associados (8,23% da população de Santo Ângelo), tem como função 
atender as necessidades dos associados, mediante a realização das operações 
de natureza financeira, prestação dos serviços demandados e o relacionamento 
com o quadro social e comunidade.

A Política de Sustentabilidade do Sicredi

Para a elaboração da Política de Sustentabilidade do Sicredi (SICREDI, 2016), 
foi utilizado o conceito de sustentabilidade proposto pela abordagem triple bot-
tom line (ELKINTON, 1998), expressão que reúne simultaneamente os resultados 
econômico, social e ambiental. Assim define que uma instituição sustentável é 
aquela que gera resultado econômico, ao mesmo tempo em que protege o meio 
ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas com as quais interage. A 
escolha desta abordagem está alicerçada nos princípios do Cooperativismo, que 
preveem a satisfação das necessidades econômicas em equilíbrio com as sociais. 
Isso fica ainda mais claro no sétimo princípio, o do interesse pela Comunidade.
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A Política de Sustentabilidade do Sicredi (SICREDI, 2016) visa gerar di-
retrizes para explicitar as boas práticas sustentáveis desenvolvidas pelo Sicredi 
e aprimorar sua atuação, além de procurar envolver cada vez mais seu público 
de relacionamento: associados, dirigentes, colaboradores, parceiros, fornecedo-
res e sociedade em geral. São objetivos específicos desta Política: I. Constituir 
e regulamentar o Comitê de Sustentabilidade e seus Subcomitês; II. Ratificar o 
7º Princípio do Cooperativismo – Interesse pela Comunidade: as cooperativas 
trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades; III. Asse-
gurar o engajamento dos públicos de relacionamento do Sicredi com as práticas 
de Sustentabilidade; e IV. Incentivar a criação/adequação de processos, produtos 
e serviços, alinhados ao conceito de Sustentabilidade.

A sustentabilidade é um pilar da governança do Sicredi, envolvendo todos 
os seus públicos de relacionamento. Logo, todos os processos, produtos e servi-
ços devem tomar por base o conceito de sustentabilidade, inserindo-o em suas 
políticas, orientações e regulamentos específicos. O Sicredi instituiu um Comi-
tê de Sustentabilidade, que acompanha, sugere, monitora, promove e divulga os 
projetos relacionados à sustentabilidade. Após análise deste Comitê, os projetos 
são apresentados para a Diretoria.

As diretrizes de sustentabilidade do Sicredi visam à efetiva implantação desta 
Política, alinhados às necessidades do Sicredi quanto aos associados, dirigentes, 
gestores, colaboradores, parceiros, fornecedores e à sociedade. Quanto aos as-
sociados, eles devem participar dos projetos de educação, cultura e esporte, de-
senvolvidos e/ou acompanhados pela Fundação Sicredi e participar das ações de 
sustentabilidade promovidas pelo Sicredi. Os dirigentes devem liderar a implan-
tação desta Política e fomentar as ações de sustentabilidade junto aos associados.

Diante da Política de Sustentabilidade existem dois principais desafios a 
serem trabalhados: incorporar continuamente a sustentabilidade nos processos 
de gestão da organização e relacionar as ações de sustentabilidade aos objetivos 
profissionais dos colaboradores, participando de ações de sustentabilidade pro-
movidas pelo Sicredi na sociedade.

O acompanhamento da efetiva implantação desta Política se dá pela evo-
lução do Sicredi frente aos relatórios anuais com os indicadores do Protocolo 
Verde e do GRI, sendo que as ações são registradas no Relatório de Sustentabi-
lidade do Sicredi, passível de auditoria.
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Propostas de projetos e ações a serem adotadas na agência de Santo 
Ângelo e toda a cooperativa

Frente ao estudo, são apresentadas proposições visando à sustentabilida-
de, agrupadas em duas dimensões: as propostas de projetos e ações que pode-
rão ser implementadas, de forma direta e operacional, a curto e médio prazo na 
agência de Santo Ângelo; a segunda dimensão envolve a gestão de toda a coo-
perativa e do seu negócio.

Quanto às propostas de projetos e ações diretas na agência de Santo Ân-
gelo, são relacionadas: separação do lixo; descarte do lixo para empresa reciclá-
vel; gerenciamento de consumo de papel; separação de folhas em caixas com 
nomenclatura “utilizadas” e “para reutilização”; compra de papel reciclável; ge-
renciamento do consumo de materiais de expediente; doação de um copo de 
acrílico para cada colaborador; reaproveitamento da água da chuva; adequação 
das pias e dos vasos sanitários na agência; inserção de energia solar; realização 
de campanhas semestrais de arrecadação de material escolar; realização de cam-
panhas semestrais de arrecadação de alimento; realização de campanhas semes-
trais de arrecadação de agasalhos e outras roupas de inverno; criação de projeto 
que realiza doações de mudas de árvore para incentivar o reflorestamento; aná-
lise da eficiência energética dos computadores da agência; análise do parque de 
impressoras e demais equipamentos da agência; realização de descarte do lixo 
eletrônico; introdução de um bicicletário (estacionamento para bicicletas) para 
colaboradores e associados; inserção papa-pilhas na agência; introdução de lu-
minárias de led, entre outros.

Quanto à dimensão voltada para a sustentabilidade e que envolve a gestão 
de toda a cooperativa e do seu negócio, são relacionadas: traduzir as proposi-
ções anteriormente relacionadas às demais agências, à superintendência regio-
nal e aos espaços de gestão da cooperativa Sicredi União RS e até para o Sistema 
Sicredi; estudar mecanismos para aprimorar os sistemas de avaliação das con-
cessões de crédito, contendo mais explicitamente a variável da sustentabilidade 
para além das exigências legais dos licenciamentos ambientais; ampliar e apri-
morar os programas de sensibilização e educação cooperativa para associados 
e colaboradores, voltados mais explicitamente para a sustentabilidade ambien-
tal, juntamente com a sustentabilidade social e econômica; ampliar espaços de 
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parceria e de intercooperação com as demais cooperativas, visando abranger os 
demais sistemas cooperativos e a própria sociedade, contribuindo com a sus-
tentabilidade da vida e do planeta, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços e as transformações na sociedade e no sistema cooperativo, que 
geram oportunidades e desafios para a sustentabilidade ambiental, econômica 
e social do sistema cooperativo e da sociedade, indicam o aprimoramento con-
tínuo de políticas, programas, gestão, projetos e ações da área. Temáticas que 
ampliam sua importância na sociedade e demais organizações e dentre as quais 
se destaca a sustentabilidade, que está inserida desde a gênese do cooperativis-
mo e se expressa a partir de seus próprios princípios.

As cooperativas, como publica Büttenbender (2011), são reconhecidas, 
além da sua organização própria sustentada na economia social, como efetivos 
agentes e instrumentos de desenvolvimento e, a partir de maior inserção, in-
vestimentos e educação voltados para a sustentabilidade, geram aportes ainda 
mais determinantes para a sustentabilidade ambiental, econômica e social das 
cooperativas e da própria sociedade.

Os objetivos propostos para o estudo foram alcançados. A partir desta pes-
quisa, novas temáticas e questões podem ser formuladas para serem explorados 
em estudos futuros, por exemplo: quais políticas, programas e projetos poderão 
ser estimulados a partir dos avanços produzidos com a ênfase da temática da 
sustentabilidade? À luz do constructo de Governança Inovadora e de Desen-
volvimento Sustentável Territorial de Büttenbender (2014), mapear iniciativas 
estratégicas que possam contribuir para ampliar a intercooperação e valorizar 
os demais princípios cooperativos? Quais aportes poderiam ser gerados pelas 
cooperativas, visando à constituição de um ecossistema inovadora e empreen-
dedor no território do noroeste gaúcho, visando a geração de novas oportuni-
dades de trabalho e renda, de agregação de valor e a promoção crescente do de-
senvolvimento sustentável?

A temática da sustentabilidade, com os resultados apresentados neste ca-
pítulo, não se esgota. Ao problematizá-la, seja no ambiente cooperativo ou nas 
demais organizações, aduz a crescente importância de pesquisar e estudar temas 
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diretamente implicados com a dimensão empírica, aproximando a pesquisa, a 
universidade e as demais organizações e gerando a maior e melhor socializa-
ção de resultados dessas pesquisas e da socialização das demais dimensões da 
ciência e tecnologia.

Este capítulo buscou cumprir com a missão de contribuir com a pesqui-
sa-ação e, a partir da exploração deste estudo de caso, gerar aportes que contri-
buam com o fortalecimento do cooperativismo, o desenvolvimento da socieda-
de e a sustentabilidade da vida e do planeta.
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INTRODUÇÃO

O tema deste capítulo refere-se à tutela jurídica das áreas de preservação 
permanente (APPs) da propriedade rural no âmbito do Brasil, da Argentina e 
República do Uruguai. Elas constituem um espaço fundamental para a prote-
ção das aguadas, caracterizadas por uma ampla variedade de espécies da fauna 
e da flora silvestres existentes no meio. Vale ressaltar que o estudo se vincula à 
preservação ambiental na propriedade rural previstas na legislação de cada País. 
Além do mais, essas áreas estão diretamente ligadas à proteção das espécies da 
flora e da fauna, que proporcionam o equilíbrio dos ecossistemas existentes na 
propriedade rural, bem como o equilíbrio do clima local e regional.

O objetivo da pesquisa é constatar os benefícios e o funcionamento das 
áreas de preservação permanente, de forma a conciliar a legislação florestal do 
Brasil, do Uruguai e da Argentina com as áreas investigadas, realizando um con-
traponto entre os interesses coletivos e individuais sobre esses espaços. Justifica-
-se a pesquisa pela comprovada existência de áreas de preservação permanen-
te que são prejudicadas pela ação do indivíduo nas suas atividades produtivas, 
tanto no Brasil, quanto na Argentina e no Uruguai.

A metodologia empregada constitui-se numa pesquisa teórica, qualitativa 
e bibliográfica, tendo como método de pesquisa o dedutivo. Para melhor deli-
neamento do estudo, o texto foi divido em três partes. Na primeira, estuda-se o 
funcionamento das áreas de preservação permanente – sua área de abrangência, 
focos de proteção e como são delimitadas – apresentando-se a importância dos 
espaços, de forma a ressaltar o impacto benéfico gerado ao ambiente. A segun-
da parte analisa o Código Florestal brasileiro, uruguaio e argentino, especifica-
mente no caso das áreas de preservação permanente (APPs). Assim, pretende-se 
verificar a importância que cada País atribui para proteção jurídica dessas áreas. 
Por fim, na terceira parte, o estudo volta-se ao conflito de interesses individuais 
e aos interesses coletivos e individuais presentes na propriedade rural, quando 
se trata da utilização da propriedade rural como meio de produção econômica, 
cujo interesse é privado, e a preservação das áreas de preservação permanente 
para equilíbrio dos ecossistemas e do clima, como sendo de interesse coletivo.



243

IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
PARA O AMBIENTE NATURAL

Ao estudar o tema objeto deste tópico, torna-se necessário o conhecimento 
sobre a base conceitual do que significa uma área de preservação permanente 
(APP). Machado (2013, p. 870) destaca tal conceito positivado no artigo 3º da 
Lei nº 12.651 de 2012 – denominada de Novo Código Florestal Brasileiro. As-
sim, uma área de preservação permanente, se constitui numa “[...] área protegi-
da, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas”.

As áreas de preservação permanente constituem-se espaços fundamentais 
para a preservação dos ecossistemas e do clima. Porém, o próprio termo “am-
biente” se mostra difícil de caracterizar, uma vez que inúmeros pesquisadores 
e redatores de leis buscam uma melhor forma de conceituá-lo. Isso ocorre de-
vido ao fato de tal conotação englobar diferentes faces, sendo responsável pelo 
fornecimento da matéria-prima necessária ao desenvolvimento socioeconômi-
co e, em contrapartida, aportando as funções ecológicas essenciais à vida, sur-
gindo assim, imprescindivelmente, a obrigação de manter a sua integridade. 
(SANCHES, 2008, p. 21).

O ambiente natural abordado neste capítulo refere-se ao espaço composto 
pela fauna, flora, solo, recursos hídricos e ar atmosférico. São locais amplamen-
te sujeitos à ação antrópica. Com a ascensão do capitalismo moderno, marcado 
pela alta produção de produtos maléficos às áreas naturais, como sacolas plás-
ticas e garrafas pets, esses locais perecem de uma proteção mais efetiva. Com o 
intuito de amenizar e até exterminar a poluição e o desmatamento em pontos 
estratégicos, surgiu o termo “áreas de preservação permanente”. O âmbito natu-
ral necessita realizar ciclos para promover a sua continuidade de forma saudável, 
analogamente como ocorre com as enchentes naturais – as quais não surgem 
por meio da ação humana nas bacias hidrográficas – responsáveis pela nutri-
ção de áreas inteiras, propiciando a extensão da vegetação presente no espaço.

A ocupação irregular do ambiente natural acaba acarretando em ações 
que denigrem os ciclos necessários à preservação da fauna e flora. Isso ocorre 
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seja pela construção civil, a qual diminui o habitat de várias espécies animais, 
ou pela poluição das bacias hidrográficas e pela pesca e caça predatória. Como 
consequência, os recursos naturais essenciais à vida presente nos espaços alu-
didos vão se deteriorando, interferindo diretamente no sustento de comunida-
des locais e próximas.

É nesse ponto que as áreas de preservação permanente se mostram tão im-
portantes, pois são responsáveis por assegurar a proteção ambiental nos locais 
mais frágeis à ocupação humana e ao mesmo tempo primordiais à vida das co-
munidades ali presentes. Nesse sentido, Sanches (2008, p. 258) colabora, afir-
mando que “Um dos principais objetivos da avaliação de impacto ambiental é, 
certamente, o de prever mudanças nos sistemas naturais e sociais decorrentes 
de um projeto de desenvolvimento. Assim, todo estudo de impacto ambiental 
deve apresentar um prognóstico da situação futura, no caso de realização do 
empreendimento analisado”.

De certo modo, essa análise contribui perfeitamente ao conceito de APP, 
pois esses espaços estão amplamente submetidos à ocupação humana, tendo 
em vista os recursos neles vigentes. Sendo assim, é imprescindível um aparato 
legal para que ocorra a sua preservação efetiva, evitando as possíveis mudanças 
em seu sistema natural.

Certas famílias situadas na área de uma APP dependem, unicamente, dos 
recursos ali aportados para sobreviverem. Menciona-se o caso de um pescador 
responsável pelo sustento de sua família, pois ele vende o peixe a um distri-
buidor, como um mercado, ou a uma segunda família. Dessa forma, o alimen-
to produzido naquele espaço auxilia não somente o morador presente na área, 
como também no fornecimento de víveres a comunidades de diferentes locais.

Sendo assim, o regramento jurídico para o uso consciente das APPs é es-
sencial para a coexistência da preservação ambiental, a necessidade humana e 
o desenvolvimento da sociedade. Limites para a construção civil e o monitora-
mento às espécies animais, a fim de evitar a sua extinção, são exemplos de pre-
ceitos existentes nas áreas de preservação permanente.

Conforme Ganem e Araújo (2010), a simples redução das matas cilia-
res de trinta metros para vinte metros impede as funções ecológicas de prote-
ger e manter os recursos hídricos, de conservar a diversidade de espécies ani-
mais e de plantas e ainda de controlar a erosão do solo e, por conseguinte, os 
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assoreamentos e a poluição dos cursos d’água existentes na propriedade rural 
ou em qualquer outro espaço.

Por sua vez, Scavaca (2010) avalia as consequências do crescimento da 
população humana. Em um período de cem anos, a taxa de extinção de es-
pécies aumentou mais de cem vezes, passando de 0,2 % para 23%. Conforme 
constatado, a redução das matas ciliares não só interfere diretamente na saúde 
das pessoas, como também obriga um maior gasto, por parte do Poder Públi-
co, em questões como energia. Isso ocorre devido ao fato de que as matas ci-
liares têm o poder de atuar diretamente no controle da qualidade da água, da 
biodiversidade e na estabilidade dos solos. Uma bacia hidrográfica que possui 
a sua cobertura vegetal desmatada tem uma água de menor qualidade, cus-
tando mais caro para tratá-la para consumo humano e até para uma possível 
instalação de hidrelétrica.

Especificamente no âmbito rural, em que corriqueiramente há a presença 
de uma bacia hidrográfica, a situação surge de forma mais preocupante ainda. 
O recurso hídrico referenciado beneficia o abastecimento de toda a região que 
o circunda. Se as comunidades deste espaço não zelarem pelo recurso, todas 
as famílias serão afetadas, até as que não estão ali. Da mesma forma acontece 
com a pesca predatória – responsável pela extinção de várias espécies – em que 
o principal objetivo do pescador é a quantidade de peixes capturados, prejudi-
cando a reprodução das espécies. Como consequência, de certo modo, o direito 
individual (propriedade privada) estará superpondo o coletivo (meio ambiente 
equilibrado). (CAMHI et al., 1998).

Contribuindo de forma direta com múltiplas famílias e comunidades, as 
APPs devem tornar-se locais sólidos, priorizando a proteção da fauna, flora e 
dos recursos hídricos sobre a ocupação humana e, dessa forma, tornando-as ca-
paz de regenerar-se por si só. As APPs ambientalmente sustentáveis presentes 
nos países do MERCOSUL antes aludidos devem começar a receber um olhar 
atento por parte do Poder Público de cada estado-nação.

Conforme Gasparino (et al., 2006), nos perímetros que se encontram com 
sua vegetação desmatada, espécies em extinção e água com qualidade inferior, 
incumbe-se um processo de recuperação dos elementos, de modo a tentar re-
cuperar a biodiversidade e o meio ambiente equilibrado. Segundo os autores 
(2006), as áreas mais afetadas com a ocupação humana, como a última descrita, 
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não possuem mais a capacidade de regenerar-se naturalmente, mesmo com a 
exclusão dos povoamentos existentes.

Percebe-se que o avanço das técnicas utilizadas na agricultura e pecuária, 
que tornaram possível uma maior produção de alimentos por metro quadrado 
de área cultivada, deixou de ser um problema para a produção de alimentos. 
Porém, mesmo com esse importante avanço, muitas áreas que desempenham 
funções-chaves para a prosperidade ambiental continuam a ser ocupadas de 
maneira irracional, seja apenas por moradia ou para produção de alimentos 
em pequena ou grande escala, deteriorando os recursos naturais existentes nos 
mananciais e nos biomas. Portanto, se faz necessária a tutela jurídica das APPs, 
bem como a efetivação desta legislação no âmbito da Argentina, do Uruguai e 
do Brasil, assunto a ser abordado na sequência do capítulo.

ASPECTOS GERAIS DA TUTELA JURÍDICA DAS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA ARGENTINA, NO URUGUAI 
E NO BRASIL

Este segundo tópico versa a respeito da tutela jurídica das APPs na Argen-
tina, no Uruguai e no Brasil. Na Argentina a preservação é delegada aos Órgãos 
Públicos Federais, podendo as províncias manusear tais locais conforme sua ju-
risdição. A Secretaria Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável é o Órgão 
Superior, fazendo com que os demais operem dentro das condições e dos ter-
mos por ela citados. Especificamente, não existe área não receptível à ocupação 
humana, pois, desde que atenda aos requisitos listados na lei, o povoamento é 
positivado juridicamente.

Analogamente, a Lei Federal nº 26.331/2007 disserta em torno da utilização 
das florestas nativas, seja em prol da geração de lucro para empresas ou para a 
própria subsistência de comunidades. Geralmente, as florestas aludidas encon-
tram-se em locais extremamente receptíveis a ocupações irregulares, como nas 
áreas ribeirinhas. Segundo a norma:

ARTICULO 3º - Son objetivos de la presente ley:
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a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bos-
ques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de 
cualquier otro cambio de uso del suelo;

b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución 
de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie 
perdurable en el tiempo;

c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques na-
tivos que beneficien a la sociedad;

d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo 
bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su 
ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles 
en la actualidad;

e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración 
mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. (ARGENTINA/2007)

Pode-se observar na lei mencionada que a Argentina preza por um uso 
apropriado dos recursos, de forma a conciliar a moradia dos indivíduos com 
os recursos ambientais. Conforme a sua lei florestal, as APPs estão alocadas na 
(Categoria 1 – Vermelho), ou seja, possuem extrema importância sob a visão 
jurídica. Vale ressaltar que a Argentina divide as suas áreas e florestas confor-
me a relevância de cada uma, para a atividade humana e a importância para o 
equilíbrio dos ambientes.

Por outro lado, esta Lei não veda o uso das áreas ribeirinhas. Apenas im-
põe duas condições: diminuição do impacto gerado pelos indivíduos presentes; 
proteção da flora, fauna e da água – a serem cumpridas pelos indivíduos resi-
dentes naquele espaço e que se beneficiam, de alguma forma, de recursos fun-
damentais de maneira individuais, incluindo os proprietários rurais, e que ao 
mesmo tempo, contribuem com o processo do desenvolvimento da sociedade.

Na República do Uruguai, as áreas naturais juridicamente protegidas são 
impostas pelo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que se caracteri-
za por ser um instrumento de aplicação de políticas e planos de proteção am-
biental, conforme o caput da Lei 17.234/2000 que estabelece: “[...] declarase de 
interes general la creacion y gestion de um sistema nacional de areas naturales 
protegidas, como instrumento de aplicacion de las politicas y planes nacionales 
de proteccion ambiental”. (URUGUAI, 2000).

Congênere ao descrito na legislação argentina, o Uruguai também divide 
as áreas de proteção em quatro: parque nacional, monumento natural, paisagem 
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protegida e sítios de proteção. Após a lei ter sido regulamentada pelo Decreto 
52/2005, outras duas categorias foram adicionadas, correspondentes às áreas 
de manejo de espécies e área protegida com recursos manejados. Juntando os 
sítios de proteção e a área protegida com recursos manejados, obtém-se a APP 
pretendida no presente estudo. (URUGUAI, 2005).

Os sítios de proteção são pequenos espaços, porém, são áreas que pos-
suem grande importância devido à fauna e flora nele existentes, muitas vezes 
conciliados com recursos hídricos, constituindo elementos essenciais para o 
bom andamento do equilíbrio ambiental. Já as áreas protegidas com recursos 
manejados são caracterizadas por manter e proteger a diversidade biológica e 
outros valores ambientais do espaço abrangido, promover práticas de manejo 
sustentáveis com fins a produção de subsistência e, com isso, contribuir para o 
desenvolvimento regional.

No artigo 7º do Decreto 52/2005 está explicitado que os sítios de proteção 
devem: “Limitar el acceso del público”, ou seja, se estabelecem como espaços em 
que a proteção ambiental é a prioridade máxima, ficando acima até das proprie-
dades privadas, um direito fundamental. Verifica-se que diverge da legislação 
argentina, que não proíbe a moradia nas áreas semelhantes, conforme já expli-
cado. (URUGUAI, 2005).

A própria lei 17.234/2000, no seu artigo 2º prevê o desenvolvimento de 
métodos de aproveitamento sustentável de áreas frágeis, quando destinadas à 
ocupação humana, conforme segue: “Desarrollar formas y métodos de aprove-
chamiento y uso sustentable de la diversidad biológica nacional y de los hábitats 
naturales, asegurando su potencial para beneficio de las generaciones futuras”. 
(URUGUAI, 2000). Assim, procura meios de tornar possível a coexistência de 
comunidades com os recursos ambientais precariamente expostos ao uso ina-
dequado nas atividades econômicas em geral, especialmente nas atividades de-
senvolvidas na propriedade rural.

No caso do Brasil, APPs são regulamentadas pela Lei Federal nº 12.651/2012 
denominada Novo Código Florestal Brasileiro, que dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa e das florestas. Conforme a norma, esses perímetros são de-
marcados com base em alguns critérios, sendo um deles a largura da bacia hi-
drográfica presente no local. É o que consta no Art. 4º:
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Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou ur-
banas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: I - as 
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluí-
dos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 
200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 
600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 
a 600 (seiscentos) metros; II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, 
em faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, ex-
ceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 
marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas ur-
banas. (BRASIL, 2012).

A largura da corrente de água presente na propriedade rural ou urbana 
determina o perímetro de abrangência da área de preservação, conforme de-
termina a norma. Verifica-se que o proprietário rural que possuir um espaço 
compreendido na área de preservação permanente detém a obrigação de pre-
servar em todas as formas possíveis. A supressão de vegetação protegida só é 
permitida em caso de relevância e utilidade pública. Vale ressaltar que o artigo 
9º também limita o acesso e a utilização dos recursos e do próprio solo da APP: 
“é permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanen-
te para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto am-
biental”. (BRASIL, 2012).

Além da tutela das áreas de preservação permanente nas propriedades 
rurais do Brasil, a Lei do atual Código Florestal estabelece a demarcação das 
áreas de reserva legal, que são áreas de cobertura vegetal nativa estabelecidas 
pela norma. Essas áreas devem ser demarcadas pelo proprietário rural, de acor-
do com a dimensão estabelecida pela Lei. Segundo o artigo 12 da Lei 12.651 de 
2012, quando o imóvel está localizado na Amazônia Legal é de 80% do imóvel; 
na área de cerrado é de 35%; na área de campos gerais é de 20% e nas demais 
regiões do Brasil de 20%. (COLEÇÃO, 2013). No caso do Estado do Rio Grande 
do Sul, a preservação precisa ser de 20% da área do imóvel, pois, as duas áreas 
são cumulativas.
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Sendo assim, as APPS e a área de reserva legal (RL) se constituem numa 
obrigatoriedade de o proprietário rural preservá-las e demarcá-las, para que 
ocorra o cumprimento da função socioambiental da propriedade, condição de-
terminante do artigo 186 da Constituição Federal Brasileira, pois do contrário 
ela poderá ser desapropriada por interesse social.

CONFLITO DE INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
QUANTO À PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTES NA PROPRIEDADE RURAL NOS TRÊS PAÍSES 
DO MERCOSUL

Quando o assunto trata de preservação ambiental em favor do equilíbrio 
ambiental para manutenção dos ecossistemas que beneficiarão uma comunida-
de infinita de seres vivos, inclusive o próprio ser humano, importa salientar que 
o conflito de interesses individuais e coletivos ocorre num instante. Essa colisão 
de direitos é decorrente de uma forma de pensamento na qual o meio ambiente 
está a serviço do homem e não o homem a serviço do meio ambiente.

Então, o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, especificamente, no 
inciso XXII, garante ao indivíduo o direito individual de propriedade. Dessa for-
ma, o direito configura-se como um interesse individual, extensivo diretamente 
ao seu proprietário. No entanto, o inciso XXIII do mesmo artigo estabelece que 
o estado garante o direito individual mediante o cumprimento da sua função 
social, a qual engloba um interesse coletivo, de modo a proteger o interesse ge-
ral da sociedade. (BRASIL, 1988).

Conforme Marques (2015), a função social da propriedade é a base do Di-
reito Agrário, constituindo-se num dos princípios deste ramo do direito. Segundo 
o autor, no Brasil este princípio está consolidado na legislação constitucional e 
infraconstitucional desde a Constituição Brasileira de 1946 e na Lei 4.504/1964 
denominada Estatuto da Terra, mas atualmente está nos artigos 5º (inciso XXIII), 
170 (inciso III) e 186, todos da Constituição Federal de 1988.

Assim, o cumprimento da função social da propriedade é o caminho para 
a conciliação do conflito de interesses aludidos. Dessa forma, mantêm-se as 
duas diretrizes e, ainda, cria-se a possibilidade de uma proteção mais efetiva 
das áreas de preservação permanente. O artigo 186 da Constituição Federal de 
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1988 contribui nesse sentido ao positivar os requisitos da função social da pro-
priedade rural no Brasil:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, si-
multaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 
aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambien-
te; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV 
- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
(BRASIL, 1988).

O aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais e a preserva-
ção do meio ambiente são os pontos necessários para o cumprimento da função 
socioambiental da propriedade rural, necessários no âmbito das APPs. O artigo 
184, CF/88, no caput, afirma: “Compete à União desapropriar por interesse so-
cial, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua 
função social”. Ou seja, prevê que os proprietários que não estiverem preservan-
do o ambiente de modo efetivo possam ser desapropriados, tendendo a alterar a 
situação conforme cada caso concreto, redirecionando a terra – reforma agrária 
– de modo a visar a preservação e a utilização adequada dos recursos naturais. 
Torna-se necessário mencionar que o artigo 186 da Constituição Brasileira es-
tabelece a obrigatoriedade de o proprietário cumprir simultaneamente com os 
quatro requisitos mencionados, pois do contrário ele pode ser desapropriado 
por interesse social pela União.

Complementando o texto constitucional, constata-se o artigo 1.228 do Có-
digo Civil Brasileiro de 2002, nomeadamente em seu parágrafo 1º, que estabelece:

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de confor-
midade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, 
o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada 
a poluição do ar e das águas. (BRASIL, 2002).

Percebe-se que o indivíduo que possui uma propriedade que contém APP, 
detém o dever de cumprir com sua função social. Uma vez que esse fator seja 
positivado no caso concreto, a fauna, flora e os recursos hídricos estarão rece-
bendo proteção jurídica, segundo o artigo 1.228 do CCB.
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Os direitos e interesses coletivos existentes nesses espaços são referentes à 
produtividade esperada dos recursos propiciados na área. Por exemplo, apresen-
ta-se a situação hipotética, em que os alimentos produzidos na área denominada 
abastecem as regiões próximas. Consequentemente, as famílias que nem estão 
presentes na área se beneficiam dela. Isto é, uma vez que exista uma proprieda-
de mal utilizada que prejudique a fauna, flora e a água – violando a função so-
cial da propriedade – presume-se que o direito individual está sendo colocado 
acima do direito das coletividades de viver num ambiente equilibrado.

No caso de ocorrer a verificação de propriedades irregulares juridicamen-
te, prejudicando o direito ao meio ambiente equilibrado – direito fundamental 
protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal de 1988 – a desapropriação é 
real e necessária. O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) adiciona ao con-
texto explicitado, por decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello:

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no siste-
ma constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter 
absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências 
derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que 
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas res-
tritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os 
termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das 
liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e 
considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam 
limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade 
do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liber-
dades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da 
ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. (2000).

As APPs são um bem comum do povo em geral e, dessa forma, devem ser 
protegidas. A comunhão de direitos individuais e coletivos é possível nesses es-
paços, desde que se cumpram as normas expressas no ordenamento jurídico re-
ferenciado. Com isso, consta-se, por fim, que o direito coletivo tem prioridade 
ao individual nas áreas já prejudicadas. Nas áreas em que a preservação é real, 
onde a função social é cumprida devidamente, o termo conflito não se encaixa, 
pois ele nem existe nessa situação, uma vez que eles coexistem harmonicamente.

Da mesma forma verifica-se na legislação uruguaia. A lei Federal nº 17.234 
de 22 de fevereiro de 2000 estabelece que fica declarado o interesse geral sobre a 
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criação e a gestão de um Sistema Nacional de Áreas Naturais Protegidas como 
um instrumento de aplicação das políticas e planos nacionais de proteção am-
biental. Tal norma se aplica à proteção florestal existente nas propriedades ur-
banas e rurais, a fim de que sua função socioambiental seja cumprida pelo seu 
proprietário, protegendo, assim, o direito fundamental de todos viverem num 
ambiente equilibrado.

Por sua vez, a República da Argentina criou a Lei nº 22.351, em 4 novembro 
de 1980. Essa lei cria os parques nacionais, monumentos naturais e as reservas 
nacionais no âmbito do seu território. Significa dizer que, na possibilidade de 
existir APPs na propriedade privada, elas devem ser protegidas de acordo com 
a norma, a fim de cumprir com a função socioambiental, protegendo, assim, o 
direito fundamental de todos a viverem num ambiente ecologicamente equili-
brado, independentemente da sua condição.

Portanto, a legislação de proteção florestal do Uruguai e da Argentina se-
guem na mesma linha da legislação brasileira. Nesse sentido, quando ocorrer 
conflito entre o direito individual de utilizar a propriedade rural e o direito fun-
damental ao meio ambiente equilibrado, vai prevalecer o interesse irrestrito das 
coletividades, como fora comprovado pelo estudo da legislação das três nações 
estudadas, por decisões judiciais e pelos doutrinadores aqui mencionados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme explicitado, os recursos hídricos aportados – juntamente com 
a fauna e a flora – são essenciais ao equilíbrio sustentável do meio ambiente. A 
deterioração de apenas um elemento natural, presente no meio concreto, é ca-
paz de desencadear uma série de fatores. Por exemplo, a cadeia alimentar, ao ter 
o seu ciclo violado, através da extinção de determinada espécie, acarreta dire-
tamente em um perigo iminente aos demais animais existentes no ciclo aludi-
do. As APPs, portanto, destacam-se quando o assunto é preservação ambiental.

As APPs são áreas protegidas por norma nos três países levados em consi-
deração neste capítulo, cuja proteção é uma obrigatoriedade de quem a possui 
em sua propriedade rural, localizada em qualquer uma dessas nações. Elas têm 
finalidades múltiplas de promover a função ambiental do imóvel onde se loca-
lizam, preservar e proteger os recursos hídricos, a paisagem local, a estabilidade 
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geológica do solo, proteger a biodiversidade dos ecossistemas, criar condições 
para o fluxo normal da fauna silvestre, proteger e criar as condições para multi-
plicação das espécies da flora e da fauna, garantir a qualidade de vida das popu-
lações humanas e não pode sofrer interrupções no seu estado vital.

Se por um lado as normas federais ambientais brasileira, argentina e uru-
guaia determinam a proteção das áreas, a proteção e a preservação permanente 
na propriedade rural, como mencionado, por outro lado, há uma propensão do 
agricultor preocupar-se em ocupar a sua propriedade com as plantações e cria-
ções, para dali extrair o provento da família e o desenvolvimento econômico. 
Então, cria-se um conflito entre o interesse privado do agricultor que possui o 
direito de utilizar a propriedade, com o interesse das coletividades e da socie-
dade com o equilíbrio ambiental, que é um direito inalienável de todos a vive-
rem num ambiente ecologicamente equilibrado, como preceitua o artigo 225 da 
Constituição Federal Brasileira de 1988.

Quando ocorre a colisão entre o direito individual de utilizar a proprie-
dade com os interesses coletivos, prevalecerá os direitos e interesses coletivos, 
pois trata-se preservar um princípio do Direito agrário, que é a função social 
da propriedade. Sendo assim, o proprietário rural, quando realizar as atividades 
de agricultura, pecuária, extração vegetal, reflorestamento ou agroindustriali-
zação de matéria-prima nela produzidos, deve levar em consideração os quatro 
requisitos da função social, especialmente a preservação ambiental prevista na 
legislação regulamentadora.

Por sua vez, o princípio da função social da propriedade rural, referen-
ciada no ordenamento jurídico brasileiro, argentino e uruguaio, define o rumo 
do conflito de interesses individuas e coletivos existentes nesses perímetros. O 
indivíduo detém o seu direito de propriedade como qualquer outro, porém no 
momento em que deixar de cumprir a sua função social prevista no artigo 186 
da Constituição Brasileira de 1988, o Estado não garantirá o direito individual 
de propriedade, podendo vir a ser desapropriada por interesse social, mediante 
processo a ser instaurado pela União.

O ordenamento jurídico do Brasil, da Argentina e do Uruguai regula-
mentam, portanto, a preservação e proteção das APPs como um mecanismo de 
exigir o cumprimento da função socioambiental da propriedade. Então, a in-
tenção da legislação protetiva a ser efetivada pelo Poder Público destes países 
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é criar as condições para que o direito individual de uso da propriedade rural 
seja protegido, mediante o cumprimento da sua função socioambiental, que será 
uma condição de garantia do direito das coletividades a viverem num ambiente 
equilibrado, fator necessário para o desenvolvimento sustentável da economia 
do setor primário.
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